
 

 زانیاریی کردەیی بۆ داخوازیی پەنابەری لە بەریتانیا
 

 خانوو (شوێنی مانەوە) لە ماوەی بەڕێوەچوونی پرۆسەی داواکاریی پەنابەریت
 

 ناونووسی بۆ داوای مافی پەنابەری1.
 
 

 ئینتێرڤیوی سەرەتایی - هەڵسەنگاندنی ئەوەی کە ئایا بێ2.
 دەرەتانە

 
 

 ئەگەر نەتوان بێ لە شوێنی سەرەتایی نیشتەجێ دەکرێ.3.
 
 

 داوای پشتیوانی4.
 
 

 نیشتەجێ کردنی ماوەدرێژ و پشتیوانی دارایی5.
 
 

 بڕیارەکان لەسەر داواکاری پەنابەری6.
 
 

 پەناخوازان لە ئەگەری جێبەجێ کردنی هەندێک پێوانەدا مافی دابین بوونی شوێنی مانەوە و پشتیوانی
 داراییان هەیە. پێوانەکان ئەمانەن:

 پەڕاوی پەنابەری لە بەڕێوەچووندا بێ❏
 تاقیکاریی بێدرەتان بوونتان تێپەڕێنن - پیشانی بدەن کە  پارەی تێچووی دابینکردنی خانوو بۆ خۆتان و ئەو❏

 کەسانەی لەگەڵتن نیە.
 بە زووترین کاتێک کە دەکرێ، داوای مافی پەنابەری بکە (مەعمولەن لە شوێنی هاتنەناوەوەی وڵات یان لە ماوەی 3❏

 رۆژ لە هاتنە ناو وڵاتی  بەریتانیادا)
 
 

  ئەو شەرتانەی کە دەبێ بۆ راگرتنی شوێنی مانەوە و پشتیوانی دارایی دەبێ جێبەجێ بکرێن:
  سەرەی گواستنەکان جێبەجێ بکە (بۆ نموونە، لەوانەیە داوات لێ بکری بگوازیتەوە بۆ شوێنێکی مانەوە)❏
 لە شوێنی دیاریکراودا بژی❏
 یاساکانی شوێنی مانەوە جێبەجێ بکە❏
 ئەو شەرتانەی کە ئەفسەری پەنابەری دیاری کردوون جێبەجێ بکە❏

 

 



 

 داواکارییەکانی دەفتەری پەنابەری جێبەجێ بکە (بۆ نموونە، بەشداری کردن لە ئینتێرڤیۆکان یان پێدانی❏
 زانیاری لەسەر داواکاریی پەنابەریت)

 
 شوێنی مانەوە

 
 نیشتەجێ کردنی کاتی و ماوەدرێژ بە پێی خواستی کەسەکە نیە. یانی ناتوانی هەڵبژێریت کە لە کوێ بژیت.

  بنەماڵەکان بەزۆری شوێنی تایبەت بە خۆیان بۆ دابین دەکەن لەگەڵ چێشتخانە و حەمام.
 سەڵتەکان، ژن و پیاوی بێ منداڵ باوک و دایکی تەنیا بە زۆری لە ماڵی هاوبەشدا دەژین. لە هەر ماڵێک

 چێشتخانە، حەمام، مێز و کورسی نانخواردن، کەرەستەکانی شۆردن و پێویستییەکانی منداڵ ئەگەر منداڵدار
 بی، دابین کراوە. کە تازەهاتوو بی خاولی پێخەفت بۆ دابین دەکەن.

 گاز(غاز)، ئاو و کارەباش بێبەرامبەرە.
 

 پشتیوانیی دارایی (بەشی 95ی پشتیوانی).
 پشتیوانیی دارایی بۆ هەر ئەندامێکی بنەماڵە 37.75 پاوندە بۆ حەوتوویەک. بە زۆری پارەکە بەزۆری لە

Home Ofice هەموو حەوتوویەک لە لەیەن (Aspen cardپێی دەڵێن) رێگەی کارتی پارەوە دەدرێ 
  دەدرێ.  کارتەکە بەزۆری لە هەموو فرۆشگاکان کەڵکی لێ وەردەگیرێ یان دەتوانی پارەی لێ رابکێشی.

 
 هەندێک مەرج هەن کە دەتوانن بە پێی ئەوان داوای شتی زیاتر بکەی:

 ئەگەر دووگیانی هەر حەوتوویەک 3 پاوەند زیاترت پێ دەدەن.●
 ئەگەر دووگیانی بۆ دەتوانی داوای 300 پاوەندی زیاتر بکەی. دەبێ داواکارییەک پێشکەش بکەی●

 لە ماوەی 8 حەوتوو پێش لەدایکبوون و النی زۆر 6 حەوتوو پاش لەدایکبوون. ئەگەر منداڵەکە لە
  دەرەوەی بە بەریتانیا لەدایک بووە و هێشتا کەمتر لە 3 مانگە، دەتوانی داوای ئەو بڕە پارەیە بکەی.

 بۆ داواکاری پارە زیادییەکان لە ماوەی دووگیانی دا دەبێ نامەی ماما یان دوکتۆری چاودێریکەر●
  یان بەیان والدە  (MAT B1) بۆ Home Ofice بنێری.

  دەتوانی هەر حەوتوویەک 5 پاوەند زیاتر وەرگری بۆ هەر منداڵێک کە تەمەنی لە خوار یەک ساڵە.●
 دەتوانی پارەیەکی زیاتری دیکەش،  حەوتوویەک 3 پاوەند وەرگری بۆ هەر منداڵێکی نێوان 1 تا●

  3 ساڵ.
 بۆ وە رگرتنی پارە زیادییەکان دەبێ بەیان والدەی سەرەکی بنێری بۆ Home Office, یان هەر بەڵگەیەکی باوی دیکە کە

  رێکەوتی لەدایکبوونی منداڵەکە بسەلمێنێ.
 

 پرسیارە باوەکان
  پ: ئەتوانم هەڵبژێرم کە لە کوێ بژیم؟

  و: نا. ناتوانی شوێن دەستنیشان بکەی. بۆ ئەو مەبەستە داوای  هۆکاری تایبەتت لێ دەکەن (وەکوو کەمئەندامی).
 پ: دەتوانم داوای پشتیوانی بۆ بنەماڵەکەم بکەم؟

 و: بەڵێ، دەتوانی داوا بکەی بۆ ئەمانەی خوارەوە:
 کەسە زۆر نزیکەکان (ژن و منداڵی تەمەن خوار 18 ساڵ●
 کەسە نزیکەکانی دیکەی ژێر 18 ساڵی بنەماڵە کە النیکەم بۆ ماوەی 6 مانگ وەکوو بەشێک لە بنەماڵەکەت پێکەوە●

  ژیاون.

 

 



 

 پێگەیشتووانی سەرووی 18 ساڵ کە نەخۆش یان کەمئەندامن●
 پ: ئایا دەتوانم داوای سوودەکانی دیکە بکەم وەکوو سوودەکانی پشتیوانیی دارایی؟

 و: نا. پەناخوازان سوودەکانی دیکەی دارایی نایانگرێتەوە.
  پ: ئایا دەتوانم چاودێریی تەندروستی بێبەرامبەر وەرگرم؟

 و:  بەڵێ. پەناخوازانێک کە کەیسەکەیان بەڕێوە دەچێ یان لە ژێر پێداچوونەوە دان، خزمەتگوزارییەکانی سەرەکی و دووهەمی
 NHS بە بێبەرامبەر وەردەگرن. لەوانەیە دەبێ وەکوو نەخۆشێکی کاتی ناونووسی بکەی. ئەگەر داواکاریی پەنابەریت (هەروەها

  پێداچوونەوەش) رەد کرابێتەوە، لەوانەیە چارەسەری بێبەرامبەر تەنیا لە حاڵەتی ئێمێرجێنسی وەرگری.
 

  پ: ئایا دەتوانم چاوەدێریی منداڵبوونی بێبەرامبەر وەرگرم؟
 و: پەناخوازان هەمیشە چاوەدێریی منداڵبوونیان لە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستیی نەتەوەیی NHS بۆ دابین کراوە. ئەمە

 بێبەرامبەر دەبێ ئەگەر:
 داوای مافی پەنابەریت کردووە و چاوەرێی وڵامی●
 مافی پەنابەریت پێ دراوە●
 ئێوە یارمەتییە داراییەکانتان پێ دەگات●

 
 پ: ئەتوانم ئیشێکم هەبێ؟

 و: نا. پەناخوازان تەنیا کاتێک دەتوانن ئیش بکەن کە  زیاتر لە یەک ساڵ چاوەڕێی وڵامی پەناخوازییەکانیانن و بێ هیچ
 کەموکوڕیەک لە الیەن خۆیانەوە. دوای ئەوە دەتوانن لە ئاژانسەکانی سنووریی بەریتانیا )UK Border Agency) داوای ئیجازەی کار

  بکەن.
 

 پ: ئایا دەتوانم یارمەتیی دارایی وەرگرم ئەگەر پێویستم بە ماڵ نەبێ؟
 و: ئەگەر توشی بێ پارەیی بوون، بەڵام شوێنێکتان بۆ مانەوە هەیە، تەنیا دەتوانن داوای پشتیوانیی دارایی بکەن.

 
 پ: چ روو دەدات کاتێک کە بڕیارێک لەسەر داواکاریی پەنابەرییەکەم وەردەگرم؟

 و: ئەگەر وڵامی رەد وەرگری ئەوا دەبێ بەرنامەیەک بۆ تەرکی بەریتانیا دابڕێژێت. یارمەتییە داراییەکەت تا 21 رۆژ لە
 گەیشتنی بڕیارنامەکە وەردەگری. هەرچۆنێک بێت ئەگەر منداڵت لە ماڵ هەیە ئەوا، پشتیوانییە پەنابەرییەکان بەردەوام دەبێ.

  ئەگەر بنەماڵەکە رەدی بکاتەوە کە دڵخوازانە لە بەریتانیا بڕۆن، ئەویش دەبڕدرێ.
 

  دەتوانی داوای پێداچوونەوە بکەی ئەگەر داواکارییەکەت رەد کرایەوە.
  یارمەتیی دارایی و خانوو وەردەگری تا ئەو کاتەی کە پێداچوونەوەکە یەکالیی دەکرێتەوە.

 
 ئەگەر داواکارییەکەت سەرکەوتوو بوو پشتیوانییە پەنابەرییەکان لە ماوەی 28 رۆژدا دەبڕدرێ. دواتر دەتوانی ئیش بکەی و سوودەکانی

 دیکە وەربگری و خانووی تایبەت بگری.

 

 


