
لە بێرمینگهام یارمەتی بەدەست بهێنە

 ئایا تۆ نیگەرانیت سەبارەت بە بەرزبوونەوەی 
تێچووی ژیان؟

اهەندێک وردەکاریی پەیوەندیکردنی بەسوود ببینەرەوە بۆ ڕێنامیی و پشتگیری.

ئەنجومەنی شارەوانیی بێرمینگهام و هاوکارانی هەوڵ دەدەن بۆ پشتگیریکردن و پێشنیازکردنی ڕێنوێنی بۆ 
نیشتەجێکامنان لەماوەی قەیرانی تێچووی ژیاندا لە شانشینی یەکگرتوو.

ئێمە دەمانەوێت هەتا ئەو جێیەی کە بۆمان بکرێت پشتگیریی ژمارەیەکی هەرچی زیاتری نیشتەجێکامنان بکەین لە 
سەرتاسەری ئەو ناوچە سەرەکیانەدا کە لەم باڵڤۆکەدا خراونەتە ڕوو.

پێشوازییەکی گەرموگوڕ:
ئێمە هاوکاری خەڵکی ناوچەکە و هەرەوەزێکی ڕێکخراوە خۆبەخشییەکان و کەرتی کۆمەڵگەیی دەکەین بۆ 

فراوانکردنی تۆڕێكی شوێنی گەرموگوڕ.

ئەو شوێنانە بۆ خەڵک بەردەست دەبن کە لەماوەی زستان و دواتریشدا بەکاریان بهێنن و سەردانیان بکەن.

لە ئێستادا چەندین شوێنی گەرموگوڕی پێشوازی لە چوارچێوەی ناوچەکامناندا هەیە لە سەرتاسەری شارەکەدا. 
شوێنەکانی گەرموگوڕی پێشوازی ئەمانەن:

گشتگیرن و حوکم لەسەر کەس نادەن  •
گەرم کراون و ڕۆیشتنە ژوورەوە بێ بەرامبەرە  •

خزمەتگوزارییەکان لە هەر یەک لە شوێنەکاندا جۆراوجۆرن بەاڵم لەوانەیە ئەمانە بگرنەوە:

زانیاری لەسەر پشتگیری زیاتر و ڕێنوێنی بەردەست  •
دەرفەت بۆ بەشداربوون لە چاالکیدا و فێربوونی شتی نوێ  •

دەستڕاگەیشتنی بێ بەرامبەر بە ئینتەرنێت، کۆمپیوتەر و خاڵەکانی شەحنکردن  •
کەشوهەوایەکی دۆستانە بۆ پەیوەستبوون بە کەسانی دیکەوە لە چوارچێوەی ناوچەکەدا  •

 دەتوانیت وردەکارییەکانی شوێنە گەرموگوڕەکانی پێشوازی ئێمە لە بێرمینگهام لێرەدا ببینیتەوە:
www.birmingham.gov.uk/warmwelcome

بەردەوام لەسەر ئینتەرنێت سەیر بکە چونکە هەفتانە شوێنی زیاتر دەکرێتەوە.

ڕێنامیی دەستگیرۆیی )بەنەفێت( و ڕێنامیی:
لەماوەی قەیرانی تێچووی ژیاندا، هەروەها جێگەی بایەخە کە لەوە دڵنیا ببیتەوە کە دەستت بە دەستگیرۆیی 

)بەنەفێت( ێتی ڕاست و دروست و ڕێنامیی پارە ڕابگات. لێرەدا چەندین پۆرتاڵی زانیاری لە خوارەوە دەخەینەڕوو کە 
دەتوانن یارمەتیدەر بن.

بۆئەوەی بزانیت چ دەستگیرۆیی )بەنەفێت( ێک هەیە کە تۆ شیاوت بۆی، باشرتین شت ئەوەیە کە ژمێرەری 
دەستگیرۆیی )بەنەفێت( ـەکان بەکار بهێنیت کە لەالیەن حکومەتەوە فەراهەم کراوە. لەڕێگەی بەکارهێنانی ئەم 

 Benefits calculators - GOV.UK بەستەرەوە زانیاری زیاتر بەدەست بهێنە

 ئەنجومەنی شارەوانیی بێرمینگهام هەروەها چەندین پەڕەی زانیاری پشتگیریی ئامادە کردووە کە زانیاری 
 بەسوود فەراهەم دەکەن لەسەر زنجیرەیەک کێشەی تایبەت بە قەرز. تۆ دەتوانیت لەسەر

managing your debt | Birmingham City Council زانیاری ببینیت و دابگریت.
ئەگەر بەدەست قەرزەوە دەناڵێنیت و پێویستیت بە ڕێنامیی و پشتگیرییە هەروەها دەتوانیت سەردانی ئێرە بکەیت 

www.birmingham.gov.uk/livingsupport کە بۆی هەیە بەسوود بێت بۆ ئاراستەکردنت بۆالی زانیاری 
ڕاست و دروست.

هەروەها خزمەتگوزاری دیکەش هەیە کە ڕێنامیی بێ بەرامبەر و نهێنی پێشنیاز دەکەن:

 پڕۆژەکە )ذە پرۆجێکت( - ڕێنامیی دەستگیرۆیی )بەنەفێت(، قەرز و خانووبەرە	 
www.theprojectbirmingham.org | 0121 453 0606

 ستیزنس ئەدڤایس بێرمینگهام - ڕێنامیی لەسەر دەستگیرۆیی )بەنەفێت(، قەرز، خانووبەرە و شتی زیاتریش 	 
www.bcabs.org.uk | 0344 477 1010

 ناوەندی سەرچاوەی کەمئەندامی - خزمەتگوزاری ڕێنامیی و داکۆکیکاری بۆ کەسانی کەمئەندام	 
www.disability.co.uk | 03030 402 040

دەستگرتن بە وزەوە:

لەگەڵ بەرزبوونەوەی تێچوونەکانی وزە ئێمە بەپەرۆشین کە پسووڵەکانی وزە کەم بکەینەوە و یارمەتی هەموو کەس 

بدەین کە سەرمایان نەبێت لەکاتێکدا کە بەرەو مانگەکانی زستان هەنگاو دەنێین.

 ئێستا چەندین بەرنامە بۆ نیشتەجێکان بەردەستە، کە زانیاری و ڕێنوێنی تەواو بەردەستە لە 

 Getting help with your energy bills

زیادبوونێکی بەرچاو هەیە لە فرتوفێڵی پەیوەست بە قەیرانی تێچووی ژیانەوە.

 هەندێک پشتگیریی بەسوود لەسەر ئەنجومەنی شارەوانیی بێرمینگهام هەیە بۆ خۆ دوورەپەرێزگرتن لەو فرتوفێاڵنە.

 Energy scams | Scams and hoaxes

http://www.birmingham.gov.uk/warmwelcome
https://www.gov.uk/check-benefits-financial-support
https://www.birmingham.gov.uk/debtadviceteam
http://www.birmingham.gov.uk/livingsupport
http://www.theprojectbirmingham.org 
http://www.theprojectbirmingham.org 
http://www.bcabs.org.uk 
http://www.bcabs.org.uk 
http://www.disability.co.uk 
https://www.birmingham.gov.uk/info/20006/housing/2272/getting_help_with_your_energy_bills
https://www.birmingham.gov.uk/info/20108/trading_standards/343/scams_and_hoaxes/7


پشتگیری خۆراک:
قەیرانی تێچووی ژیان بەدەستهێنانی خۆراکی بۆ زۆر کەس کردووە بە کارێکی زۆر سەخترت. ئەگەر تۆ کێشەیەکی لەو بابەتەت 

هەیە، چەندین خاڵی بەدەستهێنانی زانیاری لە خوارەوە هەیە کە دەتوانن یارمەتیت بدەن.

بانکی خۆراک:
ئێمە دەزانین کە دەستڕاگەیشنت بە بانکی خۆراک یان پڕۆژەی دیکە بۆ یەکەم جار بۆی هەیە کارێکی سەخت بێت. بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا، خۆبەخشەکان ئەوپەڕی هەوڵیان دەدەن بۆئەوەی وەها لە سەردانکارەکان بکەن هەست بەوە بکەن کە 

بەگەرمی پێشوازییان لێ دەکرێت.

کە یەکێک لە سەردانکارەکان وتی “ئەوە تەنها دەستلێدانێکی بچووکی کەسی بوو کە وەهای لێ دەکردیت هەست بەوە 

بکەیت کە بە گەرمی پێشوازیت لێ دەکرێت و لەو کاتانەدا کە من لەسەر بودجەیەکی کەم بووم، هەروەها وەهات هەست 

دەکرد کە کەسێک بەخەمەوەیە بۆت لە کاتە سەختەکاندا.” 

 بۆ دۆزینەوەی بانکی خۆراک یان پشتگیریی دیکەی خۆراک تکایە سەردانی ئێرە بکە 

Birmingham Food Justice Network Map

کارتی سەرەتایەکی تەندروست
ئەگەر دووگیانیت و سکت 10 هەفتە یان زیاترە، مناڵێکت هەیە کە تەمەنی لە چوار ساڵ کەمرتە، یان خۆت یان 

خێزانەکەت هەندێک دەستگیرۆیی )بەنەفێت( ی دیاریکراو وەردەگرن، لەوانەیە بتوانیت شیاو بیت بۆ کارتی سەرەتایەکی 

تەندروست.

کارتەکە پارەی لەسەرە بۆئەوەی لە دوکانەکاندا بەکار بهێرنێت بۆ کڕینی: شیری مانگای شلی سادە؛ میوە و سەوزەی تازە، 

بەستوو یان ناو قوتوو؛ پاقلەمەنی تازە، وشککراو یان ناو قوتوو؛ وە شیری قوتووی کۆرپەی ساوا کە لەسەر بنەمای شیری 

مانگا ئامادە کرابێت. ئێوە هەروەها دەتوانن ڤیتامینی بێ بەرامبەر وەربگرن.

 بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر و ڕێگەی داوا پێشکەشکردن سەردانی ئێرە بکە  

www.birmingham.gov.uk/healthystart

خواردنی بێ بەرامبەری خوێندنگە
 هەروەها دەتوانیت سەیر بکەیت بزانیت ئایا مناڵەکەت خواردنی بێ بەرامبەری خوێندنگە وەردەگرێت، سەردانی 

free school meals eligibility بکە بۆئەوەی بزانیت ئایا شیاویت بۆ ئەوە.

)ئەوە هەروەها بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی  ناوت تۆمار دەکات بۆ هۆڵیدەی، چاالکییەکان و بەرنامەی خۆراک.(

زانیاری زیاتر بەردەستە
تەنانەت زانیاری زیاتریش لەسەر ماڵپەڕی ئەنجومەنی شارەوانیی بێرمینگهام بەردەستە 

www.birmingham.gov.uk/livingsupport کە دەتوانێت ڕێنامت بکات بەرەو چەندەها ڕێکخراو 
 بەگوێرەی ئەو یارمەتییەی کە تۆ پێویستیت پێیەتی. یان لەباتی ئەوە، تەلەفون بکە بۆ 

9944 303 0121 و یەکێک لە ئەندامانی خزمەتگوزارییەکانی سوودمەندان دەتوانێت یارمەتیت بدات.

هەر پشتگیرییەکی تر کە بەردەست بێت
هەروەها پشتگیری زۆر هەیە لەسەر ئاستی ناوچەیی و نیشتامنیی. لێرەدا هەندێک پەیوەندی بنەڕەتی دەبینیتەوە ئەگەر 

پێویستیت بە زانیاری یان ڕێنوێنییە:

Age UK بێرمینگهام
 زانیاری، ڕێنامیی و خزمەتگوزارییەکانی هێڵی یارمەتی بۆ کەسانی بەتەمەن )+50(، خێزانان و سەرپەرشتیارەکانیان 

www.ageuk.org.uk/birmingham | 0121 437 0479

بێرمینگهام مایەند
ڕێنامیی، زانیاری و ڕێبەریکردن بۆ ئەو کەسانە فەراهەم دەکەن کە کێشەکانی دەروون دروستی ی کاریگەری لەسەر داناوون 

www.birminghammind.org | 0121 262 3555

مەنی هێڵپە
ڕێنامیی بۆ هەوڵدان  بۆ برەوپێدانی باری داراییت 

www.moneyhelper.org.uk | 0800 138 7777

قرشەکانی قەرز ڕابگرە
لێکۆڵینەوە لەوانە دەکات کە بەشێوەیەکی نایاسایی پارە دەدەن بە قەرز و دەیان دەن بە دادگا و پشتگیریی بۆ قەرزکارەکان فەراهەم 

دەکەن

www.stoploansharks.co.uk | 0300 555 2222

Turn2Us
 زانیاری و پشتگیری دارایی 2000 802 0808 | 

www.turn2us.org.uk | benefits-calculator-2.turn2us.org.uk

کۆمەک بە ژنان لە بێرمینگهام و سۆلیهەڵ 
پشتگیری بۆ ئەو ژن و منااڵنەی کە توندوتیژ و بەدکرداریی ناوماڵ کاریگەری لەسەر داناوون 

www.bswaid.org | 0800 800 0028

شێڵتەر
england.shelter.org.uk | 0808 800 4444 ڕێنامیی خانووبەرە

کۆمەڵەی خۆشگوزەرانیی چاالک 
گوێڕاگرتن لە خەڵک و پەیوەستکردنیان بۆئەوەی وەها هەست بکەن کە گوێیان لێ ڕادەگیرێت، لەگەڵ کەسانی دیکە پەیوەست دەبن، 

چاالک دەبن، بەباشی دەژین و دەستیان بە زانیاری ڕادەگات

www.theaws.co.uk/listen-connect | 0121 728 7030

ناوەندی پەنابەران و کۆچبەران
ڕێنامیی سەبارەت بە کۆچبەری، خانووبەرە و بێخانەوالنەیی، خۆشگوزەرانیی و تەندروستی، کاردۆزینەوە و خوێندن، دووبارە 

سەقامگیربوونەوە و هاونیشتامنێتی

www.rmcentre.org.uk | 0121 374 0140

خزمەتگوزارییەکانی ئاگرپرژێن
ڕێنامیی سەبارەت بە پارە، دەستگیرۆیی )بەنەفێت(، کێشەکانی خانووبەرە و کاردۆزینەوە 

www.spitfireservices.org.uk | 0121 747 5932
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http://england.shelter.org.uk 
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