
 

 

(وێنھکان لھالیھن  The Children’s Societyئێمھ سوپاسگوزارین لھ بھشداربووانی پرۆژەکھ بۆ وتھکانیان وەھھروەھا لھ 
Laura McCluskey- و Halifax Opportunities Trust  وHorton Housing  وLeeds Asylum Seekers’ 
Support Network  وێنھکانیان.بۆ مۆڵھتدان بۆ بھکارھێنانی 

 
 

  

ساڵی رابردوودا گھیشتوویتھ  10ئایا لھماوەی 
 بھریتانیا؟ ئایا بۆ کار دەگھڕێیت؟

 

"بھڕاستی من 
سھرسامم بھ ھھبوونی 

خزمھتگوزارییھکی 
 لھم جۆرە. ئاستی

 پشتیوانی
 بھڕاستی باشھ."
 بھشداربوویھک

 
 

 بھدەستھێنانی ڕێنوێنی بۆ دۆزینھوەی کار
 

 زمانی ئینگلیزی زیاتر فێربھ   
 بۆ ژیان و کار 

 
 زانیاری زیاتر ببینھ

 دەربارەی کھلتووری بھریتانیا
 

 خزمھتگوزاری خۆڕایی
 

 

 پھیوەندیمان پێوە بکھ ئھگھر دەخوازیت بێیتھ ڕیزەوە
Connecting Opportunities 

 

 ڕێکخراوە ھاوبھشھکان:
• Migration Yorkshire (ڕێکخراوی پێشھنگ)  

• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 

• Leeds Asylum Seekers’ Support 
Network 

• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 

 

Language: Kurdish (Sorani) 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 

• WomenCentre 

 ئێمھ کێین؟
 

Connecting Opportunities  بریتییھ لھ خزمھتگوزارییھک
کھ لھالیھن ئھو ڕێکخراوانھوە دەستھبھر دەکرێت کھ لھو ئاستھنگانھ 

 تێدەگھن ڕووبھڕووی کۆچبھران دەبێتھوە لھ بھریتانیا. 
 

 National Lottery Communityو  European Social Fundبودجھی ئێمھ لھالیھن 
Fund 

 
www.connectingopportunities.org.uk 

 فۆرمی ڕەوانھکردنی ئۆنالین 
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  

 
admin@migrationyorkshire.org.uk 

 
0113 378 8700 

 (دەتوانین زمان وەرگێڕێک ئامادە بکھین ئھگھر پێویستی کرد)



 

 

  

  

 "من دڵخۆشم بھوەی 
 ئینگلیزییھکھم 
 باشتر دەبێت."

 
 

"ئھمھ وەک بازاڕێک وایھ بۆ 
 ھھموو پێویستیھکانت؛ 
ھھموو شتێک لھ یھک 

 جێگھدا 
 بھردەستھ." 

 

 "ئھمھ شتێکی باشھ 
کھ بتوانیت پشتیوانی 

-تھندروستی دەروونی نھێنی
پارێزراو وا بھخێرایی 
بھدەست بێنیت. من وا 

 ھھست دەکھم 
دەتوانم متمانھم بھ پزیشکی 

 چارەساز ھھبێت."
 

"من کۆرسھکانی 
-ئینگلیزی و ئای

)ـم ئھنجام ITتی (
داوە. من متمانھم 

 ھھیھ کھ 
 دەتوانم 
کارێک 

 بدۆزمھوە."
 

 

 کارامھیی نوێ فێربھ 
 ئێمھ یارمھتیت دەدەین ھھندێک کاری 

خۆبھخشانھ و/یان خولی ڕاھێنان ئھنجام بدەیت. تۆ 
توانیت بخوێنیت بۆ بھدەستھێنانی بڕوانامھی نوێ، یان دە

 بڕوانامھی و�تێکی تر ھاوتا بکھیت.
 

 خاوەنکارانی ناوچھکھت ببینھ 
 و داخوازی کار پێشکھش بکھ

ئێمھ دەتوانین یارمھتیت بدەین ئھزموونی کار بھدەست بێنیت، 
کھ دەکرێت پشتگیرییھک بێت بۆت. ئێمھ پشتیوانیت دەکھین 

 بگھڕێیت و داخوازینامھکانی کار پێشکھش بکھیت.بۆ کار 
 

 

 

 بھشداربووانمان چی دەڵێن:
 

 ئایا من دەتوانم بھشداری بکھم؟
 بھڵێ، ئھگھر:

 

• Bradford 
• Halifax 

• Harrogate 
• Huddersfield  

• Leeds 
 

 لھ ڕاوێژکارێکھوە پشتیوانی بھدەست بێنھ 
 ئھوان پێشوازیت لێدەکھن، لھگھڵتدا 

ڕێدەکھون لھسھر پالنێک و یارمھتیت دەدەن گۆڕانکاریھ 
 ئھرێنییھکان لھ ژیانتدا دروست بکھیت.

 

• Selby 
• Skipton 

• Wakefield 
• York 

 ساڵ یان بھرەو ژوور بێت  15تھمھنت 

 بھریتانیا بھ�م لھ کاردا نیت مۆڵھتی کارکردنت ھھیھ لھ

 ساڵی ڕابردوودا گھیشتوویتھ بھریتانیا و ڕەگھزنامھی بھریتانیت نییھ 10تۆ لھماوەی 

 تۆ لھم ناوچھ یان لھنزیکی ئھم ناوچھ دەژیت:

 

 چیتر بھردەستھ؟
 

 زیادکردنی تھندروستی/خۆشگوزەرانی تۆ.پشتیوانی بۆ 

 ئێمھ ھھوڵ دەدەین دەستگھیشتنی تۆ بھ پێداویستیھکانت بێتھدی.

 کارمھندان دەتوانن لھ ناوچھکھی خۆت تۆ بینن.

 ڕەنگھ سھردانھکانی ماڵھوە گونجاو بن.

 ھھندێک چاالکی تھنھا بۆ ژنانھ.

 زمان وەرگێڕ ھھن بۆ ھھندێک لھ چاالکییھکان.
 

 نین تێچوونھکانی گھشتھکھت بدەین.ئێمھ دەتوا
 

ئێمھ دەتوانین یارمھتیدەر بین لھ پێدانی تێچوونھکانی 
 سھرپھرشتی منداڵ.

 


