
 

 

 بةخيَر بَي بؤ وةالتي بريتانيا 

 ئةم ناميَلكة ثيَت دةليَت ضي شتيك دةكريَت كاتي كة تؤ يةكةم جار دةطؤازيةوة بؤ ناو خانووي نويَ 

 

 شويَني حةوانةوة

بةريَوةبةري خانووةماني تؤ ضاوثَي كةوتن لةطةَل تؤ دةكات كاتيك 
كة تؤ دةطةيت خانوو خؤت. ئةطةر تؤ زماني ئنطليزي تَي ناطةيت, 
بةريَوبةري خانووةكان بؤت وةرطيَر دابين دةكات. بةريَوةبةري 

رؤذ  7-5بةرذةوةندي نيَشتةجييةكان سةرةداني تؤ دةكات هةر 

ماشة بكات كة تؤ ضوون جيَطرةر بووي لة ناو خانووي نوَي وبؤ دابين كردني جارةك ثاش طؤاستنت تا تة
 ئامؤذطاري ويارمةتي زياتر. 

 

بةريَوةبةري خانووةكان دةوربةري خانووةكة ثيَشانت دةدات. بةريَوةبةري 
خانووةكان ثيَت دةلَيت ضوون شتةكان بةكار بيَني وةك طةرمي وئاميَري 
ضيَشت ليَنان )تةباخ(. بةريَوةبةري خانووةكان ثيَشانت دةدان ضوون طاز 

خانووةكان ليَت وطارةبا وئاو بكوذيَني لة حالةتي فرياكةوتندا. بةريَوةبةري 
دةثرسيَت كة تؤ لة زانياريةكان تَي طةيشتي يان ودةبيَت تؤ بة ناوَي خؤت واذوو 

 بكةي سةر بةلَطةنامةي ريَكةوتني نيَشتةجَي بوون. 

 

 

 زانياريةكان

بةريَوةبةري خانووةكان هنديك بةلَطةنامةي زياتر بة تؤ دةدات. بةريَوةبةري خانووةكان بة تؤ دةلَيت 
زانياريةكاني طرنط لة ناو ئةو بةلَطةنامانةدا. بةريَوةبةري خانووةكان كؤثيةكي ضاث كراو لة دةربارةي 

ئةو لة ئةو بةلَطةنامانة بة زماني خؤت ثيَت دةدات يان لينكةكة ثيَت دةدات تا بؤ خؤت لةسةر ئنترنيت 
بتواني دووبارة ئةو بخويَني. بةريَوةبةري خانووةكان يارمةتي تؤ دةدات بؤ هةلَطرتني ئةو لينكة تا 

بةلَطةنامانة بخويَني. ئةطةر بةريَوةبةري خانووةكان ئةو بةلَطةنامانة بة تؤ نةدا لة ثاش يةك حةفتة تؤ دةتواني 
 داوا لة بةريَوةبةري خانووةكان تا ثيَت بداتز ئةمة ليستةكة لة ئةو بةلَطةنامانة كة بةريَوةبةري خانووةكان

 ثيَت دةدات.

 

 

 

. ئةم بةلَطةنامةية زانياري طرنط تيَداية دةربارةي خانووي خؤت. ربةري خزمةتطؤزاريناميَلكةي بةكا .1
ئةم ناميَلكة ثيَت دةلَيت ضوون داوا لة كةسةك دةكةي بؤ ضاك كردني شتيك لة ناو مالَي خؤت. هةروةها 

ميرس  ناميَلكة ثيَت دةلَيت ضوون ئاطات لة خانووةكةت بيَت وضي خزمةتطؤزاريةك ثيَشبين دةكةي لة

(MEARS) .وئةو ضي لة تؤ ثيَشبين دةكةن 

 
 ريبةري وةزارةتي ناوخؤ بؤ ذيان وةك ثةنابةر.  .2

. ئةم ناميَلكة ثيَت دةليَت دةربارةي ئةو خزمةتطؤزاريانةي كة شويَني حةوانةوة
وةلدةطري لة وةزارةتي ناوخؤ وضوون ميرس ويارمةتي ثةنابةران يارمةتي تؤ 

شتيك دةدةن كاتي تؤ لة ناو خانووي خوتدا دةذي. هةروةها ناميَلكة ثيَت دةلَيت ضي 
نكاريةكان دةربارةي لة تؤوة ثيَبين دةكريَت وضوون كيَشةكان وخةمةكان وطؤرا

 بارودؤخي خؤت تؤمار دةكةن.

 

. ئةم ناميَلكة زانياري ثيَت دةلَيت كة يارمةتي تؤ دةدات تا لة ناوضةكة بةستةي زانياري ناوضةيي .3
شارةزا بَي وجيطر بَي. ناميَلةكة ثيَت دةلَيت دةربارةي 
دوكانةكان وطؤاستةوةي طشتي وبنكةي تةندروستي 

ةكاني تر بؤ بينين وكردن. لة ئةم وسةنتةرةكاني ددان وشت
ناميَلكةدا ليستةك بة ناوي خزمةتطؤزاريةكان هةية كة 
دةتواني لةوَي كؤبيةوة لةطةَل ئةو كةسانةي كة لة كؤمةلَةي 
تؤنة وكة دةتوانن يارمةتي وثالَثشتي زؤر ثراكتيكي بؤت 

 دابين بكةن.
 
 

 ثيَت دةدات NEMPبةريَوةبةري خانووةكان لينكي مالثةرية 

www.nemp.org.uk  كة ليسيةك لة خزمةتطؤزاريةكاني ثالَثشتي

دةطريَتةوة كة دةتواني يارمةتي ليَان وةلطرَي. ئةم مالَثةرةية ثيَت دةلَيت 
ضوون تةندروستي باش بثاريَزي وضوون ببي بة باوك يان دايكةكي باش 
لة بريتانيا. هةروةها ئةم مالَثةرةية ياسايةكاني بريتانيا ثيَت دةليَت. زانياري 

بة زماني جاواز لة ناو ئةو مالَثةرةية هةية وهنديك خولي  وظيديو
 فيَربووني كورت هةية. 

 

 

 

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


 ثارة

بةريَوةبةري خانووةكان ليَت دةثِرسيَت ئةطةر كارتي ئةسثين هةتة. 
ئةطةر كارتي ئةسثين نةتبيَت, بةريَوةبةري خانووةكان ثارة ثيَت دةدات 

تري طرنط بؤ ذيان بؤ تا يارمةتي تؤ بدات بؤ كريني خوراك وشتي 
رؤذ  4ثاوةندة رؤذي بؤ هةر كةسةك. ثاش  5رؤذ. ثارةكة  4ماوةي 

بةريَوةبةري خانووةكان ليَت دةثرسيت ئةطةر كارتي ئةسثين بةدةستت 
طةيشتووة. ئةطةر كارتي ئةسثين بةدةستت نةطيشتبيت, بةريَوةبةري خانووةكان داوا لة تؤ دةكات ثةيوةندي 

بؤ ناردني كارتي ئةسثين. ئةطةر ميرس دووثاتي كرد كة كارتي ئةسثين بةكار  ن بكةيبة يارمةتي ثةنابةرا

رؤذي ديكة ثيَت دةدات. بةريَوةبةري خانووةكان  4نةهاتووة, بةريَوةبةري خانووةكان ثارة بؤ ماوةي 

ثيَت بةردةوام لة تؤ دةثرسيَت ئةطةر كارتي ئةسثين بةدةست طةيشت بيَت وئةطةر بةكار هاتبيَت وثارة 
 دةدات تا دةطاتة دةستت. 

 

 تةندروستي 

تو دةتواني ضاوديَري تةندروستي وبزيشكي بة بَي بةرامبةر  
ثيَويستة تؤ خؤت تؤمار  وةلطري تا تؤ داواكةري مافي ثةنابةراتي. 

مةبةستي بزيشكة يان  GPبنكةي تةندروستي )  GPبكةي لة اليي 

بنكةي تةندروستي( . تؤمار كردن مةبةست ئةوةية كة تؤ داوا لة 
بنكةي تةندروستي يان بزيشكي ددان بكةي ناو تؤ بيَخنة ناو ليستي 
ئةو كةسانةي كة ضاوديَري دةكةن. دةبيَت ئةو كارة بة زؤترين كات 

تي بكةي. ئةطةر دواتر تؤ نةخؤش كةوتي ئةوجا ئةو بنكةي تةندروس
بةريَوةبةري خانووةكان يان بزيشكي ددان كة تؤ خؤت لة اليي ئةوان تؤمارت كردووة ضاوديَري تؤ دةكةن. 

زانياري ثيَشانت دةدات لة بةستةي زانياري ناوضةيي دةربارةي ضونةتي تؤمار كردن لة اليي بنكةي 
ئةو دةرمانانة هةتة كة تؤ بة  تةندروستي وبزيشكي ددان.  بةريَوةبةري خانووةكان ليَت دةثرسيَت ئةطةر تؤ

بةردةوامي بةكار دةهيَني. ئةطةر بة خيَرايي ثيَويستيت بة بة دةرمان هةتبيَت, بةريَوةبةري خانووةكان بؤت 
 ريَك دةخيَت تا راستةوخؤ خؤت تؤمار بكةي لة اليي بنكةي تةندروستي. 

 

 قوتابخانة 

بةري خانووةكان ساَل, بةريَوة 18 -5ئةطةر منداَل هةبيَت لة تةمةني 

زانياري ثيَت دةلَيت دةربارةي ضونةتي وةلطرتني شويَنةك لة قوتابخانة 
بؤ مندالَي خؤت. ئةمة ثَي دةطؤتريَت تؤمار كردن بؤ وةلطرتني 
شويَنةك لة قوتابخانة. بةريَوةبةري خانووةكان ليَت دةثرسيَت ئةطةر 

 ة قوتابخانة.يَويستيت بة يارمةتي هتة بؤ تؤمار كردني مندالَةكانت لث

 

 خزمةتطؤزراي ثالَثشتي 

بةريَوةبةري بةرذةوةندي نيشتةجيَةكان سةرةدانت دةكات. بةريَوةبةري بةرذةوةندي نيشتةجيَةكان دةتوانيت 
يارمةتي تؤ بدات بؤ دروست كردني ثيَوةندي تؤ لةطةل خزمةتطؤزرايةكاني نيزيكي تؤ كة بةخيَر هاتني تؤ 

 دةكات وكة يارمةتي تؤ دةدةن لة شتي ثراكتيكي وةك جل وبةرط وخوراك. 

 

بةريَوةبةري بةرذةوةندي نيشتةجيَةكان ليَت دةثرسيَت ئةطةر ئاسايية زانياريةكاني تؤ بداتة  ئةو 
خزمةتطؤزاريانة. ليَت دةثرسن ئةطةر ئاساية كة بة ئةم خزمةتطؤزاريانة بلَين ناوي تؤ ضية وناونيشاني تؤ 

دةكةن فورمةك واذو بكةي تا كة تؤ  وذمارةي تةلفون وتةمةني ئةنداماني خيَزاني تؤ وزماني تؤ. داوا لة تؤ
رازي لة ئةو شتة. ئةم فورمة ثَي دةطؤتريَت فورمي رةزامةندي. ئةطةر ناتويَت ئةو شتة بكةي ئةو فورمة 

بؤ واذوو مةكة. بةآلم ئةطةر تؤ فورم واذوو نةكةي ئةو خزمةتطؤزاريانة ناتوانن ثةيوةندي بة تؤ بكةن 
 ثيَشكةش كردني يارمةتي.
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