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اتفاق خواهد افتاد  یدتانبروشور شامل اطالعات مربوط به آنچه که بعد از رفتن به مسکن جد ینا 

 .باشدیم

 

  مسکن

و اگر  کندیمسوول مسکن شما را هنگام ورود به خانه مالقات م 

 ،ینه ساکنا. مسول رفگیردیمترجم م یتانبرا یدبلد نباش یسیانگل

چطور  یندبباینکه  یبرا یدتانروز بعد از رفتن به خانه جد ۵-۷

 یهارا یبرامستقر شدید و و  یدجا افتاده ا یدتانجد یدر محل زندگ

 .ر، مالقاتتان خواهد کردیشتکمک ب یامشاوره 

 

 یرنظ یلیاستفاده از وسا یقهمسول مسکن خانه را به شما نشان خواهد داد و طر

نشان خواهد داد چطور گاز، برق  یو اجاق گاز را خواهد گفت. و ییگرما یلوسا

. و از شما خواهد یدقطع و خاموش کن یو آب را در مواقع خطر و اضطرار

را در فرم مخصوص  خود د اسمی. باشویدیآن اطالعات را متوجه م یاآ یدپرس

اجاره نامه را امضا  خواهدیاز شما م ین. مسول مسکن همچنیدو امضا کن یسیدبنو

 .یسیدرا بنو خود و اسم یدکن

 

 

  اطالعات

خواهد داد.  یحتوض مندرج در آنهابه شما خواهد داد و در مورد اطالعات مهم  یگریمسول مسکن مدارک د

. و کمک به شما خواهد داد یدبخوان ینترنتاطالعات را در ا یدکه بتوان ینیآنال ینکل یامدارک فارسی  یو کپ

. اگر مسول مسکن مدارک را به شما یددوباره بخوان امدارک ر یدتا بتوان یدکن یرهرا ذخ ینککرد تا ل خواهد

است که مسول مسکن به شما  یفهرست مدارک ینکه آنها را به شما بدهد. ا یدبخواه یاز و توانیدینداد، م

  :خواهد داد

درباره خانه شما  یمدرک اطالعات مهم ینا کاربر خدمات. یکتابچه راهنما  .1

به  ینخانه تان انجام شود. همچن یراتتعم یدچطور درخواست کن گویدیاست. به شما م

 توانیدیمرس مسازمان از  یچه خدمات ید،از خانه تان مراقبت کنچگونه  گویدیشما م

 .دارند یچه انتظارات او آنها از شم یدانتظار داشته باش

 

 یمدرک درباره خدمات ینا .ییدر خانه پناهجو یزندگ یوزارت کشور برا یراهنما  .۲

در خانه  یکهمادام ینکهکرد و ا یدخواه یافتکه از وزارت کشور در

ها به شما مرس و کمک به پناهندهسازمان چطور  کنیدیم یتان زندگ

 رهدربا ینمدرک همچن ین. ادهدیاطالعات م ،د کرد نکمک خواه

 ییراتو تغ یهامشکالت، نگران ینکهو ا رودیکه از شما م یانتظارات

 .دهدیاطالعات م ید،خود را به کجا گزارش ده یطدر شرا

 

 

و  یدتا کمک کند محله تان را بشناس دهدیم یمدرک به شما اطالعات ینا .بسته اطالعات محلی  .۳

 .یدو مستقر شو یفتیددر آن جا ب

دکتر،  ،یعموم یهنقل یلمدرک درباره مغازه ها، وسا ینا 

 یدانجام ده توانیدیکه م ییو کارها یدنید یدندانپزشک، جاها

 یخدمات هاییساز سرو یمدرک فهرست ینا .دهدیاطالعات م

از جامعه و محله  یو افراد یدبرو یتوانیدکه م شودیرا شامل م

 یلیخ یهاکمک توانندیآنها اغلب م ، یدخودتان را مالقات کن

 .کنند یهارا یتو حما یبانیپشت ینو همچنعملی  یکاربرد

 

 

 

  NEMP.www.nemp.org.ukنمپ  یتوبسا ینکمسول مسکن ل

که  یبانیپشت هاییساز سرو یفهرستشامل را به شما خواهد داد که 

 گویدیبه شما م ینهمچن یتوبسا ین. ایریدکمک بگاز آنها  توانیدیم

 یسدر انگل یخوب ینو چگونه والد یدتان باش یچطور مراقب سالمت

به شما اطالعات  یتانیابر ینقوان رهدربا ینهمچن یتوبسا ین. ایدباش

مختلف و  یهابه زبان یدیوهاییاطالعات و و یتوبسا ین. ادهدیم

. شودیکوتاه مدت را شامل م ینآنال یدروس آموزش

http://www.nemp.org.uk/


 

 

 

 پول 

 ی. اگر کارت بانکیداسپن دار یکارت بانک یاآ یدسمسول مسکن خواهد پر

 ۴ یبرا یدمسول مسکن به شما پول خواهد داد تا بتوان ید،اسپن نداشته باش

 ۵ یپول روز ین. ایدرا بخر یزندگ یضرور یلوسا یرروز غذا و سا

 یدروز، مسول مسکن خواهد پرس ۴هر نفر خواهد بود، بعد از  یپوند برا

 یافت. اگر کارت اسپن را دریرخ یا یدکرد یافتا کارت اسپن را دریآ

با خدمات کمک به  خواهدیمسول مسکن از شما م ید،نکرده باش

کند که کارت اسپن استفاده نشده  یدمرس تائسازمان . اگر یریدتا کارت اسپن را بگ یدصحبت کن ینمهاجر

کارت  یامسکن مدام چک خواهد کرد آ ل. مسودهدیبه شما پول م یگرروز د ۴ یاست، مسول مسکن برا

 یافتکه آنرا در ینه و به شما تا وقت یاکارت شما استفاده شده  یاآ ینکهو ا یرخ یا یدکرد یافتاسپن را در

  .پول خواهد داد ید،کن

  سالمت

بهداشت و  یسازمان مل یگانرا یپزشک یهااز مراقبت توانیدیم

 یداداده  یدرخواست پناهندگ یکهمادام ان اچ اس ،درمان

همان  یپ ی" )جیپ ی"ج یبا پزشک عموم ید. بایدبرخوردار شو

. ثبت یداست( و دندانپزشک ثبت نام و رجستر کن یپزشک عموم

اسم شما  یدبخواه زشکدندانپ یااست که از دکتر  یمعن یننام به ا

 یو درمان یکه از آنها مراقبت بهداشت یرا به فهرست افراد

. اگر یدهر چه زودتر انجام ده یدرا با ینکاراضافه کنند. ا کنند،یم

که با آنها  یدندانپزشک یا یآنوقت پزشک عموم ید،شو یماربعدا ب

 شما را تحت درمان قرار خواهند داد. مسول ید،رجستر کرد

مربوط به محل  یموجود در بسته اطالعات اطالعاتمسکن 

ثبت نام و رجستر کردن با  یدرباره چگونگکه تان  یزندگ

  .را به شما نشان خواهد داداست و دندانپزشک  یپزشک عموم

 ی. اگر بصورت اورژانسکنیدیکه معموال مصرف م یددار ییدارو ها یاآ یدمسول مسکن خواهد پرس 

 .با دکتر اقدام خواهد کردشما  یثبت نام فور یمسول مسکن برا ید،دار یازدارو ن

 

 

  مدارس

مسول مسکن اطالعات مربوط  ید،ساله دار ۱۸تا  ۵اگر کودکان 
جا گرفتن و ثبت نام بچه تان در مدرسه را به شما  یبه چگونگ

. شودیم یدهمدرسه نام یکار ثبت نام برا یننشان خواهد داد. ا
به  یازثبت نام در مدرسه ن یبرا یاآ یدمسول مسکن خواهد پرس

 .یرخ یا یدکمک دار

FARSI 

 

  کمکی و پشتیبانی خدمات

 یخدمات هاییسارتباط با سرو یبرا تواندیم یشما را مالقات خواهد کرد. و ،ینمسول رفاه ساکن

 یرنظ یعمل  یتان که به شما خوش آمد خواهند گفت، و ممکن در موارد کاربرد یمحل زندگ یکنزد

   .دهد یبانیکمک و پشتبه شما لباس و غذا هم کمک کنند، 

بدهد.  یگرد یخدمات هاییسسرو یناطالعات شما را به ا یدموافق یاآ پرسدیم ینمسول رفاه ساکن

را  یتانراخانواده تان و زبان گفت یاسم، آدرس، شماره تلفن، سن و سال اعضا یدموافق یاآ یدخواهد پرس

را امضا  یدهست موافق کنیدیم یدرا که تائ یفرم یدبدهد. از شما خواهد پرس یخدمات هاییسسرو ینبه ا

مضا . هر چند، اگر ایدفرم را امضا نکن ینا یخواهید،. اگر نمشودیم یدهنام یتنامهضافرم ر ین. ایدکن

 .یرندکمک با شما تماس بگ یقادر نخواهند بود برا یخدمات هاییسآن سرو ید،نکن
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