
 Kirklees ویلکمز 
د مهاجرت د مالتړ او لمانځونې لپاره په شریکه کار کوو 

  Kirklees ته ښه راغالست 



سریزه 

Kirklees د پذیرایۍ ځای دی. په Kirklees کې د 

ګڼې ټولنې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک شته.  

 

د Kirklees شورا  او د هغې همکارې ادارې لکه 

پولیس، عامه روغتیا، ښوونځي، عقیدوي ادارې، 

دواطلب او ټولنیز سکتورونه او محلي خیریه بنسټونه 

غواړي هغو خلکو ته ډاډ ورکړي چې Kirklees ته 

نوي راغلي دي. موږ غواړو چې تاسې مو خپله نوې 

محلي ټولنه وپېژنئ او ستاسې څخه د خپل نوي ژوند 

د ښه پیل په برخه کې مالتړ وکړو. همدارنګه موږ 

غواړو چې تاسې مو د انګلیسي ژبې زده کړې ته 

دوام ورکړئ او آرام و اوسئ، او ستاسې سره د نویو 

ملګرو، نویو مهارتونو او کارموندنې په برخه کې 

مرسته وکړو.  

 

د دې معلوماتي کڅورې موخه دا ده چې تاسې ته د 

Huddersfield په نوي کور کې د هستوګنې او 

ژوند کولو په اړه اړین معلومات چمتو کړي. په دې 

کې تاسې ته د السرسي وړ محلي خدمتونو او مالتړ 

په  هکله تشریحات چمتو شوي دي. په دې کڅوړه 

کې د هغو ټولنیزو ادارو په هکله هم جزئیات موجود 

دي چې ستاسې سره په Huddersfield د ټولنیو 

اړیکو په جوړولو کې مرسته کوالی شي.  
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1. د Kirklees په هکله 
 

د Kirklees محلي ښار په انګلستان کې د غربي 

یورکشایر )West Yorkshire( یوه برخه ده. په 

دې ښار کې 422500 وګړي ژوند کوي )2011( 

Denby  ،Cleckheaton ،Birstall ،Batley او د

 ،Heckmondwike ،Dewsbury ،Dale

 ،Kirkburton ،Huddersfield ،Holmfirth

Mirfield ،Meltham ،Marsden او 

Slaithwaite کلي پکې شامل دي.په دې ښار کې 

Huddersfield  د ژوند کولو ترټولو لویه منطقه ده 

او د شورا د مدیریت مرکز هم په همدې منطقه کې 

دی.  

2. محرمیت 
 

ستاسې د مالتړ او مرستې ټول کارکوونکي په دې پوهېږي چې ستاسې د کورنۍ او هستوګنې د ځای معلومات 

باید محرم وساتل شي. 

الکن قانون وایي چې موږ باید ستاسې معلومات بدون له ستاسې رضایت څخه یوې درېیمې ډلې ته افشا 

کړي. دا ډېر په ندرت سره واقع کېږي، لکه الندې موارد: 

  که چېرې کوم کارمند اندېښنه ولري چې ممکن تاسې خپل ځان یا نورو ته کوم ضرر ورسوئ 

 که چېرې ستاسې له طرفه کوم ماشوم یا تنکی ځوان له کوم ګواښ سره مخ وي 

 که چېرې محکمه ستاسې د معلوماتو د افشا کولو الرښوونه وکړي  

 که چېرې تاسې و انګېرئ چې تاسې ته د نورو له خوا ګواښ متوجه دی 
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3. 

د خوندیتوب احساس

ستاسې کور او 

هستوګنې په ټولنه وویاړي او موږ غواړو چې هر څوک د خپلې 

د ګاونډیتوب په چارو او مهمو هوسا ژوند ولري. خوشحاله، خوندي او 

تصمیمونو کې د خلکو ونډه اخیستل د یوې پیاوړې او همغږې ټولنې د 

جوړېدو سبب کېږي. 

د اړیکو مهمې شمېرې او معلومات

999 ته زنګ ووهئ – یواځې په بېړنیو پېښو کې 

       کله چې تاسې له 999 سره اړیکه نیسئ هغوی به له تاسې وپوښتي چې آیا تاسې  

      پولیسو، د اورلګېدني خدماتو او یا امبوالنس ته اړتیا لرئ. 

پولیس: د پولیسو دوې د اړیکو شمېرې دي، یوه یې دبېړنو حاالتو او 

بله یې د معمولي حاالتو لپاره ده. که چېرې مو ژوند ته خطر وي یا د 

ضرر لیدلو عاجل ګواښ موجود وي نو یوازې د 999 شمېرې له 

طریقه د پولیسو سره اړیکه ونیسئ. د بېلګې په ډول، په دې کې 

ترافیکي پېښې، حملې، جدي بېنظمۍ او جنایي پېښې هم شاملې دي. 

د اورلګېدنې خدمات: که چېرې داسې اورلګېدنه شوې وي چې تاسې 

نه شئ کوالی هغه په خوندي ډول ګل کړئ نو له دې شمېرې سره 

اړیکه ونیسئ. 

 

امبوالنس: که چېرې د کوم چا ژوند په خطر کې وي تاسې کوالی شئ 

چې 999 شمېرې په اړیکې سره د امبوالنس غوښتنه وکړئ )د نفس نه 

اخیستل، قلبي حمله، د مرګ خطر(. 

 

 101 ته زنګ ووهئ – په معمولي پېښو کې 

د داسې جرمونو یا نورو اندېښنو د رېپوټ کولو لپاره چې بېړني عکس 

العمل ته اړتیا نه لري له 101 شمېرې سره اړیکه  ونسئ. د بېلګې په ډول: 

که چېرې ستاسې ملکیت ته څوک ضرر رسوي، یا کوچنۍ ترافیکي پېښه 

وشي او یا د قومي یا مذهبي تاوتریخوالي کومه پېښه ولیدل شي. 

 

 



 

  د ملکیت بیاجوړونه او ستونزې
 

سې د شورا په ملکیت کې ژوند کوئ او غواړې چې د که چېرې تا

 My‘کومې خرابۍ د جوړولو رېپوټ ورکړئ، نو تاسې باید په 

Kirklees’  کې اکونټ جوړ کړئ او د هغې له طریقه رېپوټ

کن د بېړنیو ال لېنک ته الړ شئ. my.kirklees.gov.ukورکړئ. 

 01484یا  414800 01484جوړولو لپاره کوالی شئ چې له 

شمېرو سره اړیکه ونیسئ )بغیر له کاري ساعتونو  414850

څخه(. د نورو معلوماتو او شکایتونو لپاره له لطفا 

www.knh.org.uk/contact-us  ړئ.ته مراجعه وک 

 

که چېرې تاسې په شخصي ملکیت کې ژوند کوئ او د کور له 

څېښتن سره له کور څخه د وتلو په خبرتیا یا د خرابو ځایونو په 

جوړولو او ورته نورو مواردو کې ستونزې لرئ نو لطفا د 

www.kirklees.gov.uk/homelessness  01484لېنک یا د 

څانګې سره شمېرې له طریقه د شورا د هستوګنې له  414933

 اړیکه ونیسئ.
 

 که غواړئ کور ته الړ شئ
 

 www.choosenmove.org.ukاسې کوالی شئ چې له ت

وېبسایټ څخه په استفادې سره د شورا له خوا د کور نیولو لپاره 

نوملیکنه وکړئ. د شورا له طرفه د کور نیولو د نوملیکنې په اړه 

نور معلومات په مخکې ذکر شوي وېبسایټ او په 

www.kirklees.gov.uk/housingregister  ،کې موندالی شئ

شمېرو سره  221350 01484او  416900 01484او یا له 

 اړیکه ونیسئ.  
 

  ستاسې د کور د خدماتو بېلونه
د ګاز، اوبو او برق د بېلونو په اړه نور معلومات د بریتانیا د ښه 

راغالست په الرښوونو کې په 

www.gov.uk/government/publications/welcome-a-

guide-for-new-refugees .وېبسایټ کې وګورئ 
 

 

 

ټیر لرونکې اشغال دانۍ او آشغال 
تاسې مو په خپل نوي کور کې د اشغالو او ګند د دفع کولو 

مسؤلیت لرئ. تاسې مو د خپل کور د ننه باید ټول اشغال په یوه 

کوچنۍ پالستیک لرونکې اشغال دانۍ کې ټول کړئ. کله چې دا 

کوچکنۍ اشغال داني ډکه شوه، تاسې باید له پالستیک سره یو 

ځای هغه لویې ټیر لرونکې اشغال دانۍ ته انتقال کړئ.  

 

تاسې به دوې ټیر لرونکې اشغال دانۍ ولرئ – توره/خړه یوه د 

عادي اشغالو لپاره او شنه د بېرته استفادې وړ اشغالو لپاره. دا 

اشغال دانۍ به ستاسې له کور څخه د باندې اېښې وي او د 

Kirklees شورا به هغه په اونیز او دوراني ډول خالي کوي، 

مثال یوه اونۍ خړه او بله اونۍ شنه.  

 

دا اړینه ده چې تاسې باید خپل اشغال د ټیر لرونکو اشغال دانیو 

منځ ته واچوئ او د اشغال دانۍ په خوا کې یې پرېنږدئ، ځکه 

چې دا رقم اشغال د شورا له خوا نه وړل کېږي او ممکن په هغه 

ځای کې حشرات راټول شي. که تاسې انګېرئ چې اشغال مو په 

یوه ټیرلرونکې اشغال دانۍ که نه ځایېږي، کوالی شئ چې له 

شورا څخه  د بلې اشغال دانۍ غوښتنه وکړئ.  

 
 

لوی اضافي توکي 

که چېرې تاسې لوی اضافي توکي لرئ لکه مات شوي فرنیچر یا 

د باغ اضافي لرګي او خس، تاسې کوالی شئ چې هغه د شورا د 

بیا ګټنې ساحې  ته یوسئ. که چېرې نه شئ کوالی چې خپله هغه 

یوسئ، نو د 414700 01484 شمېرې ته په اړیکې سره د 

اضافي توکو د ټولولو له څانګې وغواړئ چې هغه یوسي او یا د 

Kirklees شورا وېبسایټ ته ورشئ او په آنالین ډول د اضافي 

توکو د وړلو فورمه ډکه کړئ. 

 www.kirklees.gov.uk/bulkywaste
 

فالی-ټېپېنګ 
فالی-ټېپېنګ دې ته ویل کېږي چې یو کس خپل اشغال یا اضافي 

توکي په داسې یو غیر قانوني ځای کې واچوي چې هلته د اشغالو 

اچول مجاز نه وي. د فالی-ټېپېنګ د پېښې د رېپوټ کونې لپاره 

www.kirklees.gov.uk/flytipping وېبسایټ ته الړ شئ.  

 

 

 

خړ/تور رنګ فاضلدانه: د پایو دا فاضلدانه ستاسو د کور د عموم 
خځلو لپاره ده.  

شنه فاضلدانه: د پایو دا فاضلدانه ستاسو د هغه خځلو لپاره ده چ 
بیا کارول کیدی ش.  

په راتلونک پان ورکړل شوي عکسونه تاسو ته څرګندوي چ کوم 
شیان مختلف رنګ فاضلدانو ته اچویل ش او کوم نه ش اچویل.  



دا فاضلدانه د بیا کارویدونکي فاضله موادو لپاره ده، لکه:  

 کاغذ او کارت بورډ 

 ورځپاڼې او مجلې 

 د خوراکو دبلي 

 د څکلو  دبلي او بوتلې 

 د کور پالستیکي بوتلې  

 پالستیکي بند شیان )ټبونه، د مستو لوښي، د خوراکونو 

مجمې( 

 سپرېګان )ایروسول( 

لطفا دا شیان په شنې فاضلدانې کې خالص اچوئ.)په پوښ / 

پالستیکي کڅوړه کې نه( 

دا فاضلدانه ستاسو د کور د عمومي فاضله موادو لپاره ده، لکه: 

 پاتې شوي خوراکي شیان او پوستکي 

 نېپیانې 

 زرورق پاڼې او پالستیکي پوښ 

 د کرسپو بستې او کڅوړې 

 پولیسترین  

 پالسیتیکي کڅوړې او بستې 

ټول بیا نه کاریدونکي کورني فضله مواد باید دې خړې فاضلدانې 

ته په پالستیکي کڅوړه کې بند او دننه واچول شي. 

 

خړه فاضلدانه  

 
شاوخوا ګرځېدل او سفر کول 

 

 Huddersfield استفاده زده کړئ. د رېل او بس سټېشنونه دواړه د )Google Maps( دا اړینه ده چې تاسې د مسیر پیدا کولو لپاره د ګوګل مپ

ښار په مرکز کې موجود دي.  

رېل 
 St. Georges ،د رېل سټېشڼ Huddersfield د

څلورالرې،  Huddersfield HD1 1JBتاسې 

کوالی شئ چې د رېل په سټېشن کې او یا د 

 www.thetrainline.com وېبسایټ له الرې 

ټیکټونه واخلئ او کوالی شئ چې د 

www.thetrainline.com/railcard وېبسایټ له 

الرې د قیمتونو په اړه معلومات پیدا کړئ.  

 

بس 
Upperhead  ،د بس سټېشن  Huddersfield د

 Huddersfield HD1 2JN ،Row

 

ټکسي 
ځان ډاډه کړئ چې ټکسي د ټکسي چلونې جواز لري او 

ډرېور یې د 'Huddersfield taxi' آیډي لري. تاسې 

کوالی شئ چې د Huddersfield Taxis اپلیکېشن له 

App Store یا Google Play څخه ډونلوډ کړئ.  

شنه فاضلدانه    

په خپلو فاضلدانو کې به کوم شیان اچوئ





مؤدب اوسېدل 
خلکو ته په خبرو کې “لطفا“ او “مننه“ ویل یوه ادبي کړنه 

ده. که چېرې کوم څوک ستاسې مخې ته راځي، هغوی ته 

“بښنه غواړم“ ویل ادبي رفتار دی. که چېرې مو له یو چا 

سره ټکر وکړ، تاسې هغه ته “وبښئ“ ووایئ.  

 

په صف کې درېدل 
که چېرې تاسې د کومو خدماتو د السته راوړلو لپاره په 

صف کې درېږئ، لکه په بس سټاپ یا دوکان کې، تر هغې 

مو چې نوبت رارسېږي په صف کې ودرېږئ.  

 

د لیدنو وعدې 

دا ډېره اړینه ده چې د لیدنو وخت مراعات کړئ. که چېرې 

ستاسې لیدنه د سهار له 9:30 څخه تر 10:00 پورې وي، 

دا په دې مانا ده چې ستاسې لیدنه به په 9:30 پیل او تر نیم 

ساعته دوام وکړي. توصیه کېږي چې تل 5 یا 10 دقیقې 

مخکې د لیدنې له تعین شوي وخت څخه حاضر شئ.   

که چېرې په تاسې باندې ناوخته کېږي، ښه کار دا دی چې 

د لیدنې شخص ته زنګ ووهئ او هغه ته ووایئ چې په 

څومره وخت کې رسېږئ او وګورئ چې ال هم ستاسې 

لیدنه ترسره کېدالی شي او که نه. ځینې ادارې ممکن 

ستاسې د ناوخته راتګ له امله ستاسې لیدنه رد کړي.  

که تاسې نه شئ کوالی چې ورشئ ، هغوی ته زنګ ووهئ 

ترڅو ستاسې دوباره لیدنه لغوه کړي.  

 

اشغال 
پر سړکونو خپل اشغال مه اچوئ ځکه دا کار غیر قانوني 

دی. د ښار په منځ کې ګڼې اشغال دانۍ موجودې دي.  

 

 

 

 

 

توکمیزه ځورونه 

توکمیز ځورول غیر قانوني عمل دی. که چېرې تاسې 

باندې  د رنګ، نژاد، اقلیت اوسېدلو، مذهب او یا ملیت په 

اساس حمله کېږي یا وېرول کېږئ او یا بې حرمتي درته 

کېږي، نو تاسې د توکمیزې ځورونې ښکار شوي یاست. په 

توکمیزه ځورونه کې پر دېوالونو باندې تعصبي لیکنې او 

ستاسې ملکیت ته ضرر هم شامل دي. که چېرې د کومې 

ځورونې شاهد یاست او ځان ته مو عاجل ګواښ ولید نو ژر 

تر ژره د 999 یا 101 شمېرې له الرې پولیسو ته خبر 

ورکړئ. همدارنګه تاسې کوالی شئ چې 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk ته ایمیل واستوئ. 

 

آزادي او کلتورونه 

د ښځو مثله کول، اجباري ودونه، بېځایه غیرتي استفاده او 

کورنی تاوتریخوالی د منلو وړ نه دي. که چېرې تاسې له 

دې مواردو څخه د کوم یو مرتکب شوئ، تاسې به د پولیسو 

له پوښتنو سره مخ شئ ځکه چې دا ټول کارونه غیر قانوني 

ګڼل کېږي.   

 

کورنی تاوتریخوالی 

په کورني تاوتریخوالي کې اجباري کنټرول، مالي سوء 

استفاده، فزیکي او رواني سوء استفاده، ځورونه او تعقیبول 

شامل دي. که چېرې تاسې د کورني تاوتریخوالي قرباني یئ 

او ځان ته عاجل ګواښ حس کوئ نو د 101 یا 999 شمېرو 

له الرې له پولیسو سره اړیکه ونیسئ. او یا تاسې کوالی 

شئ چې د 0527222 0800 شمېرې له الرې د پېنین د 

کورني تاوتریخوالي له مشارکت سره اړیکه ونیسئ.  

 

جنسي تمایل 

په بریتانیا کې جنسي تمایل اختیاري انتخاب نه دی. لطفا په 

یا ولرئ چې د بریتانیا قوانین فردي آزادۍ ته احترام لري 

او له ټولو خلکو تمه کېږي چې د نورو خلکو )نرښځکو، 

همجنس ګرایانو او همجنس بازانو( جنسي تمایل ته درناوی 

ولري. دا د قانون خالف کړنه او تاوتریخوالی بلل کېږي 

چې تاسې نور خلک د جنسي تمایل په اساس په شفاهي او یا 

فزیکي ډول وځوروئ.  

 

په Kirkless او بریتانیا کې د چلند کود   
 

په بریتانیا کې یو شمېر مشخصې کړنې دي چې له هر چا تمه کېږي چې ترسره یې کړي، همدارنګه ځینې نورې کړنې په قانون کې شاملې 

دي. په الندې کې یو شمېر کړنې او قانون او له هغې څخه د سرغړونو پایلې ذکر شوې دي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ټولنې ضد چلند 
 

د تولنې ضد په چلند کې الندې موارد شامل دي: 

 

 په آرامو ځایونو کې شور او غالمغال جوړول 

 په شپه کې، مخصوصا د شپې له 11 د سهار تر 7 بجو 

پورې په کورونو یا باغچو کې غالمغال کول 

 ګواښوونکي، افراطي او یا د نشې په حالت کې غیر عادي 

کړنې 

 ویجاړول، په ډېوالونو لیکنې او د خلکو په ملکیتونو د 

عکسونو او پوسټرونو لګول 

 په سړکو او کوڅو کې د نشه یي توګو استفاده او معامله 

 ګند او له ماشو ډک اشغال 

 خشونت آمیزه ګدایي 

 په کوڅو کې د شرابو څښل 

 په  شپه کې آتش بازي 

 په کوڅو کې د خپل موټر پرېښودل 

 

د ټولنې ضد د چلند د رېپوټ کولو لپاره له 101شمېرې سره اړیکه 

ونیسئ او یا www.kirklees.gov.uk/antisocialbehaviour یا 

www.police.uk وېبسایټونو ته مراجعه وکړئ.  

  

 
 

 Kirklees شورا – زموږ شریکې پایلې 

 

غوره پیل  
ماشومان په ژوند کې غوره پیل کوي 

 

ښه  
د Kirklees خلک تر ممکن حده د اوږدې مورې تر ممکن 

حده ښه وي 

 

خپلواک 
په Kirklees کې خلک خپلواکه ژوند کوي او په خپلو 

ژوند کنترول لري 

 

ارزو لرل او هغه پوره کول 
په Kirklees کې خلک د زده کړې، رزونې، استخدام او 

ژوند د اوږدې زده کړې په واسطه خپل خواهشات او 

ارزوګانې پوره کوي 

 

ښه اقتصاد 
Kirklees ښه اقتصادي پرمختګ کوي او ټولنو او 

سوداګریو ته ښه استخدام او چاپیریال وړاندې کوي 

 

خوندي او مرتبط 
په Kirklees کې ټولنې له یو بل سره اړیکې لري، ځان 

خوندي احساسوي او خوندي وي/له زیان څخه خوندي 

وي 

 

شین او پاک 
په Kirklees کې خلک د اعلی معیار، صفا، منظم او 

شین چاپیریال څخه خوند اخلي 

  



 
 

4. روغتیا او  

رواني صحت 

ښه 
 

د صحت ملي خدمات )NHS( د خلکو د مالیې له الرې په بریتانیا کې روغتیایي 

مراقبتونه چمتو کوي. تاسې کوالی شئ پرته له کوم مصرف څخه د NHS له 

خدمتونو څخه برخمن شئ. تاسې د وړیا درملو، د غاښ د درملنې، د سترګو د 

معاینې او د عینکو د وړیا ترالسه کولو لپاهر د HC2 فورمې ته )چې په 

درملتونونو کې موجودې دي( اړتیا لرئ. 

 

عمومي مراقبت 
دا ډېره اړینه چې تاسې د داخلې له یو متخصص سره نوملیکنه وکړئ، دا خدمت 

وړیا دی. که چېرې تاسې ناروغ یاست او یا د خپل ځان یا د کورنۍ د غړو د 

روغتیا په اړه اندېښنه لرئ، نو تاسې باید خپل محلي ډاکټر ته چې عمومي ډاکټر 

یا General Practitioner (GP) ورته ویل کېږي، مراجعه وکړئ. ځینې 

عمومي ډاکټران له ټولو نویو مراجعینو غواړي چې د روغتیا چک ترسره کړي. 

دا کار معموال د یوه نرس له خوا ترسره کېږي. په دې لیدنه کې ستاسې حضور 

اړین دی. بهتره ده چې وختي راشئ. که چېرې تاسې ژباړن ته اړتیا لرئ نو 

تاسې باید د نوملیکنې په وخت کې د رېسېپشن څانګې ته ووایئ. کارکوونکو ته 

ووایئ چې تاسې په کومه ژبه خبرې کوئ، هغوی به تاسې ته په تلفون کې د 

Big Word له الرې یو ژباړونکی وګوماري.  

 

د عمومي ډاکټر د پیدا کولو لپاره کوالی شئ چې 

 www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-service

وېبسایټ ته سر ووهئ. که چېرې نه شئ کوالی چې په انالین ډول مراجعه 

وکړئ، نو د وړیا روزونکو له خدماتو )Welcome Mentor Service( سره 

اړیکه ونیسئ ترڅو تاسې ته یو محلي ډاکټر پیدا او نوم لیکنه وکړي.  

 

متخصص ډاکټر ته د اړتیا په صورت کې څه وکړم؟ 
ستاسې عمومي ډاکټر معموال ډېری روغتیایي خدمات تاسې ته چمتو کوي او 

مشاور )متخصص ډاکټر( ته د اړتیا، او یا روغتون ته د تللو په صورت کې 

ستاسې لپاره تصمیم نیسي.  

 

د بریتانیا ټول خلک د مشاور ډاکټر کلنیک ته د مراجعې په وخت کې د انتظار 

په لست کې د خپل نوبت د رارسېدلو لپاره انتظار باسي. روغتون به تاسې ته د 

ډاکټر د لیدنې په هکله ټول معلومات درکړي. که چېرې د لیدنې په وخت کې 

ژباړن ته اړتیا لرئ نو له روغتون سره اړیکه ونیسئ.  

 
نظر ستاسې په ستونزې، ممکن ستاسې د لیدنې ځایونه او روغتونونه ستاسې له 

کور څخه په ډېر واټڼ کې واقع وي. الکن تاسې کوالی شې چې د HC2 فورمې 

په لرلو سره مو د سفر د لګښتونو په برخه کې مرسته ترالسه کړئ. زموږ محلي 

Calderdale او Huddersfield Royal Infirmary (HRI) روغتونونه

Infirmary (CRI) Royal دي خو ممکن اړینه شي چې تاسې د Leeds یا 

Bradford ښار روغتونونو ته مراجعه وکړئ.  

ښه                 



د سترګو ډاکټر 
تاسې او ستاسې کورنۍ ته توصیه کېږي چې د سترګو معاینات مو 

ترسره کړئ. په Huddersfield کې، مخصوصا د ښار په مرکز 

کې د سترګو ډاکټر موجود دي.  

 

د غاښو ډاکټر 
www.nhs.uk/service-search/find- تاسې کوالی شئ چې د

a-dentist وېبسایټ له الرې د غاښو ډاکټر پیدا کړئ. د غاښو د 

ډاکټر د لیدنې لپاره اړینه ده چې مخکې له مخکې وخت ونیسئ. که 

چې مو حالت بېړنی وي مثال شدید درد لرئ نو د پذیرایۍ برخې ته 

خبر ورکړئ. د غاښونو د درملنې د نورو مواردو لپاره ممکن 

تاسې روغتون ته ولېږل شئ.  

 

که چېرې تاسې د غاښونو مشخص ډاکټر نه لرئ یا له کور څخه 

لرې یئ، نو د مشورې لپاره د NHS 111 سره اړیکه ونیسئ، 

دوی به تاسې ته ستاسې د بېړني ضرورت په صورت کې د لیدنې 

وخت تعیین کړي.  

 

فارمسېسټ او نسخې 
تاسې کوالی چې د روغتیا د عمومي پوښتنې له فارمسېسټ څخه 

وپوښټئ. تاسې کوالی شئ چې له فارمسېسټ څخه درمل ترالسه 

کړئ. په انګلستان کې د یوه قلم درمل د نسخې سټنډرډ بیه 9 پونډه 

ده. که تاسې مختلو درملو ته اړتیا لرئ نو باید د هر درمل لپاره 9 

پونډه تادیه کړئ. که څه هم ځینې قلمونه دوا لکه د درد ضد درمل 

په درملتونونو کې پرته له نسخې څخه ارزانه تمامېږي. 

 

که چېرې تاسې له NHS څخه وړیا درمل اخیسلو ته برابر یئ، 

لطفا ځان ډاډه کړئ چې د نسخې د فورمې پر شا مو سم آپشن ټېک 

کړی دی. د غلط آپشن ټېک کول کېدای شي تاسې ته د جریمې په 

حیث اضافي مصرف ولري. د دې پیسو د تادیې مسؤلیت ستاسې 

پر غاړه دی. تاسې د نژدې درملتون پیدا کولو او نورو معلوماتو 

www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and- لپاره

pharmacies/pharmacies وېبسایټ ته الړ شئ.  

 

ستاسې سالمتیا او رواني صحت 
ستاسې یا ستاسې د کورنۍ د رواني صحت او حسي سالمتیا په اړه 

اندېښنې دا دي چې کېدی شي فکر وکړئ چې د اوضاع زغمل 

سخت دي، یا نه شئ کوالی چې د روزمره ستونزو له عهدې څخه 

ووځئ او یا د خپلې خوښې وړ له کارونو څخه لذت نه شئ 

اخیستلی. کېدی شاي تاسې ته بېخوبي او ناآرامي پیدا شي او د ځان 

په هکله ښه حس و نه لرئ. د بېلګې په ډول: بې حوصله ګي، 

اکثریت وختونه خفګان یا سټرس لرل، اضظراب، ځان وژنې ته 

فکر، بېخوبي، د بدو خوبونو لیدل، او یا ویر. 

 

که چېرې تاسې د خپل ځان یا کورنۍ په هکله اندېښنه لرئ نو 

لطفا په مداوم ډول له خپل ډاکټر سره په اړیکه کې اوسئ. هغه 

کوالی شي تاسې ته ډاډ او مشورې درکړي او مرسته درسره 

وکړي. په Kirklees کې له ډاکټر سره د راجسټر شوي کس د 

مرستې د الرښوونو او نورو معلوماتو لپاره 

 
 

www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis وېبسایټ ته 

مراجعه وکړئ. همدارنګه تاسې کوالی شئ دې خدمتونو ته د 

0558 183 0800 شمېرې له الرې السرسی پیدا کړئ.  

 

په Huddersfield کې د روغتیایي مرستو په برخه کې نور 

خدمتونه هم موجود دي لکه: 

 www.northorpehall.co.uk :نارتروپ هال

 www.womencentre.org.uk :د ښځو مرکز

 kirkleesiapt.co.uk :جي پي اېن اېچ اېس مالتړ

 

که چېرې تاسې د پورتنیو خدمتونو د نوملیکنې یا السرسي په 

برخه کې ستونزې لرئ، لطفا له خپل مشخص مامور سره چې 

ستاسې سره یې کار کړي، خبرې وکړئ او یا د 444566 07425 

Welcome ( شمرېرې له الرې د وړیا روزونکو له خدماتو

Mentor Service( سره اړیکه ونیسئ. 

 

  



 
 

د ماشومانو او تنکیو .5

  ځوانانو پرمختګ )غوره پیل( 

 

که چېرې تاسې مېندواره یئ او مرستې ته اړتیا لرئ 
نو 5555 304 0300 شمېرې ته زنګ ووهئ یا 

www.thrivingkirklees.org.uk وېبسایټ ته الړ شئ.  

 

 www.gov.uk/sure-start-maternity-grant تاسې د

وېبسایټ له طریقه کوالی شئ چې د مور توب 500 پونډه 

بخششۍ ته اپالی وکړئ.  

 

همدارنګه که تاسې مېندواره یئ یا له 4 کلنۍ څخه کوچنی 

ماشوم لرئ، د Healthy Start پروګرام کوالی شي چې 

تاسې ته د ماشوم اساسي خواړه لکه شیدې او مېوه چمتو کړي. 

د اپالی لپاره www.gov.uk/healthy-start وېبسایټ ته 

سر ووهئ.  

 

د خپل نوي ماشوم د راجستر کولو لپاره 221030 01484 

شمېرې ته زنګ ووهئ یا 

www.kirklees.gov.uk/registerbirth وېبسایټ ته 

مراجعه وکړئ. د خپل ماشوم د مالتړ لپاره کوالی شئ چې د 

5555 304 0300 شمېرې له الرې د روغتیایي لیدنې له ټیم 

)the Health Visiting Team( سره اړیکه ونیسئ.  

 

ښه پیل                    



 

 

 

 

 

 

 )INAT( د بین المللي نویو راغلو کسانو ټیم
INAT به ستاسې له ماشومانو مرسته وکړي ترڅو ښوونځي 

ته الړ شي او د بریتانیا د تعلیمي سیستم په هکله پوه شي.  

موږ د دوه-ژبنیو کارکوونکو یو ټیم یو چې د انګلیسي ژبې یا 

نورو ژبو له ماشومانو)له 2 تر 18 کلنو( او کورنیو سره 

مرسته کوو ترڅو هغوی زده کړې ته السرسی پیدا کړي، له 

تعلیمي خدماتو )وړکتون، ښونځي، یا کالج( سره یوځای شي 

او د خپلو اړتیاوو لپاره د نورو خدماتو سره وصل شي.  

 

موږ به: 

 تاسې ته د وخت له نظره د محدود ادغام مالتړ لپاره یو 

دوه-ژبنی کارکوونکی وګومارو. 

 ستاسې  سره د وړکتون/ښوونځي/کالج د اپالی کولو او 

نوملیکنې پروسې په برخه کې مرسته وکړو. 

 تاسې ته د ماشوم د نوملیکنې په غونډه کې یو ژباړن 

وګومارو ترڅو تاسې د ښوونځي په تمو، پالیسیو او د 

حاضرۍ په پروسیجرونو سم پوه شئ.  

 د ښوونځي او کور ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستاسې 

سره مرسته وکړو. 

 د خوړو او د ښوونځي د وړیا یونیفورم د ترالسه کولو 

په برخه کې مرسته وکړو. 

 د اړتیا په وخت کې تاسې نورو خدماتو ته راجع کړو. 

 

د مرستې د غوښتنې لپاره ess.inat@kirklees.gov.uk ته 

ایمیل وکړئ او یا د 221919 01484 شمېرې له الرې د 

تجارتي مالتړ له ټیم سره اړیکه ونیسئ او خپل معلومات 

ورکړئ او بېرته تماس نیولو غوښتنه وکړئ. که د اونۍ آخر 

نه وي او دفتر مو بند نه وي، نو زموږ ټیم به ستاسې سره په 

دوو ورځو کې اړیکه ونیسي. 

 

د زده کړې په اړه نور معلومات د شورا په وېبسایټ کې 

  www.kirklees.gov.uk/schools ،کتالی شئ

 

که چېرې ستاسې ماشوم ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري، نو د 

www.kirkleeslocaloffer.org.uk وېبسایټ ته چې د 

ترجمې او اورېدنې آپشنونه هم لري، مراجعه وکړئ. 

 

 

 

 

والدین توب او د ماشوم درملنه 
تاسې باید هېڅکله خپل ماشوم یوازې پرېنږدئ؛ ماشومان تل 

باید د یو لوی مسئول کس له خوا نظارت شي. لکه څنګه چې د 

ماشومانو په قانون کې ذکر شوي دي، ماشومانو ته پام نه کول 

او له هغوی څخه هر ډول فزیکي، جنسي یا حسي ناوړه 

استفاده د قانون خالف کړنې دي.  

 

د ښوونځي له سن سره ټول برابر ماشومان باید په منظم او 

دوامدار ډول ښوونځیو ته الړ شي.  

 

که چېرې تاسې د ماشوم په هکله کومه اندېښنه لرئ، لطفا د 

456848 01484 شمېرې له الرې د ماشومانو د ساتنې له 

څانګې سره اړیکه ونیسئ. بغیر له کاري ساعتونو  01484

414933 شمېرې ته زنګ ووهئ.  





  

6. ستاسې د انګلیسي ژبې زده کړه او  
پراختیا)وغواړئ او السته یې راوړئ(  

د انګلیسي ژبې ټولګي = ESOL )د نورو ژبو د وګړو لپاره انګلیسي( 
د انګلیسي ژبې زده کړه خورا مهمه ده او له تاسې سره ستاسې د نوي ژوند او خود کفا 

اوسېدلو په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه ستاسې سره مرسته کوي چې په خپله ډاکټر ته 

الړ شئ، د ښوونځي په چارو کې له خپل ماشوم سره مرسته وکړئ او د ځان لپاره کار موندلو 

یا د نورو زده کړو زمینه برابره کړئ.  

 

که چېرې تاسې بېکاره یئ او د کار په لټه کې یئ، تاسې د انګلیسي ژبې د وړیا زده کړې د 

ترالسه کولو لپاره واجد شرایط یئ. مخکې له دې چې په ټولګي کې کېنئ، ښوونکی به ستاسې 

د انګلیسي ژبې کچه معلومه کړي تر څو تاسې د خپلې انګلیسي مطابق، یو مناسب ټولګي ته 

معرفي کړي چې هلته به ستاسې د انګلیسي د کچې مشابه کسان حضور لري. صنفونه  د 

سرګرمۍ لپاره ښه ځایونه دي او کوالی شئ هلته نوي خلک او نوي دوستان پیدا کړئ.  

 

Kirklees یوه ګڼ مېشته ټولنه ده چې د مختلفو ژبو وګړي پکې اوسېږي. د انګیسي ژبې زده 

کړه له خلکو سره مرسه کوي چې ټول یوه ژبه ولري او خلکو ته دا وړتیا ورکوي چې د 

ټولنې د فرصتونو په ادغام، پرمختګ او پراختیا کې ونډه واخلي. تاسې باید یوه ارزونه بشپړه 

This  کړئ ترڅو تاسې ته د خپلې کچې مطابق کورس چمتو شي. دا ارزونې کېدای شي د

Way 4 English (TW4E) له خوا اجرا شي. د لیدنې د وخت د تالسه کولو لپاره 

 call 01484 519053 ته ایمیل وکړئ او یا thisway4english@tslkirklees.org.uk

شمېرې ته زنګ ووهئ.  

 

د TW4E ټیم به تاسې ستاسې د کچې مطابق یو ټولګي ته معرفي کړي. د ESOL صنفونه په 

محلي کالجونو، کتابخونو، ښوونځیو او ټولنیزو مرکزونو کې موجود دي. تاسې ته د نژدې او 

محلي کورسونو په اړه معلومات په www.learningenglish.org.uk وېبسایټ کې موجود 

دي.  

 

 

ارزو ولرئ او ترالسه کړئ           



7. د ځوانانو زده کړې او کارموندنه   
)وغواړئ او السته یې راوړئ(  

 
ځوانان زده کړو ته پ جدي ډول تشویقېږي او ګڼ شمېر کورسونه ورته 

موجود دي.  

 

ستاسې په د هستوګنې په سیمه کې کالجونه، د ځوانانو د زده کړو مرکزونه 

او نور تعلیمي انسټېټیوټونه ځوانانو ته د ټولې ورځې یا نیمې ورځې په ډول 

د زده کړي فرصتونه برابروي. په دې فرصتونو کې د مختلفو موضوع 

ګانو په هکله لکه: د دندې ټرېنېنګونه او د فردي پرمختګ، آي ټي، 

باغوانۍ، هنرونو، کسبونو او سالمتیا کورسونه، ورکشاپونه او د آنالین زده 

کړو پروګرامونه شامل دي. 

 

ځینې کورسونه په مشخص ډول د والدینو او د هغوی د کورنیو د مالتړ 

لپاره ځانګړي شوي دي. دا کورسونه د ورځې په جریان، ماښام او د اونیو 

په پای کې د السرسي وړ دي. ځینې کورسونه وړیا دي لکه د ادبیاتو او 

حساب کورسونه، او ځینې نور بیا فیس لري چې ځوانان مکلف دي چې د 

کورسونو لګښتونه په بشپړ یا نیمایي ډول تادیه کړي.  

 

 

د نورو معلوماتو لپاره لطفا 

www.kirklees.gov.uk/beta/employment-

 information/covid19-employment-work-support.aspx

وېبسایټ وګورئ. که انټرنټ ته السرسی نه لرئ نو لطفا د  01484

519053 شمېرې له الرې د This Way 4 English Programme سره 

اړیکه ونیسئ. 

 

  nationalcareers.service.gov.uk همدارنګه تاسې کوالی شئ چې د

National Career ( وېبسایټ له الرې د مسلک له ملي خدماتو

Services( سره اړیکه ونیسئ تر څو ستاسې سره په ټرېنېنګونو او 

کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.  

 

ارزو ولرئ او ترالسه کړئ           

د لویانو زده کړه                



 

 

 

 

 

 

 

ستاسې عایدات 
که چېرې تاسې پناه غوښتونکي یاست، Mears به تاسې ته په 

اونیز/میاشتني ډول د مخکې تادیه شوي کارت له الرې پیسې 

درلېږي. 

 

که چېرې تاسې پناه غوښتونکي یاست، د بانکي اکونټ لرل 

تاسې ته د روزمره چارو په سمبالښت کې خورا مهم دی. د 

بانکي اکونټ جوړولو لپاره تاسې باید د تذکرې او آدرس په 

شمول ټول صحیح معلومات چمتو کړئ.  

 

کله مو چې د پوسټ له الرې د بانکي اکونټ لیک ترالسه کړ، 

تاسې کوالی شئ چې بانکي کارت ترالسه کړئ. همدارنګه 

تاسې به  یو 4 رقمیز PIN )شخصي پېژند نمبر( ترالسه کړئ 

چې کوالی شئ هغه د خپلې خوښې وړ نمبر ته تبدیل کړئ. 

تاسې باید د کارت له الرې د پیسو په ټولو انتقالونو کې خپل 

PIN کوډ وړکاروئ.  

 

په ډېری دوکانونو کې کوالی شئ چې د هغو د ماشین له 

طریقه د خپل کارت له الرې پیسې ورکړئ، یا کېدی شي 

داسې ماشینونه موجود وي چې بغیر د کارت  له تماس څخه 

مو خپل PIN کوډ وارد کړئ، د دې ماشینونو له الرې کوالی 

شئ چې له 45 پونډو څخه کمې پیسې تادیه کړئ. همدارنګه 

 PIN ماشینونو له الرې د خپل ATM تاسې کوالی شئ چې د

کوډ په واردولو سره پیسې ترالسه کړئ.  
 

 

 

 

 
کارموندنه او ټرېنېنګ )وغواړئ او السته یې 

اوړئ( 
د کار د شروع کولو لپاره تاسې باید خپله انګلیسي پیاوړې کړئ 

ترڅو له خلکو سره سمې خبرې وکړی شئ. موږ په تېرو برخو 

کې یاده کړه چې څنګه کوالی شئ د ESOL درسونه پیل 

کړئ.   

 

بریتانیا ته د راتګ د الرښوونو او نورو ملي معلوماتو لپاره 

لپاره 

www.gov.uk/government/publications/welcome-

a-guide-for-new-refugees وېبسایټ ته الړ شئ.  

 

 Job Centre Plus (JCP)

د دولت د فالح )ګټې( سیستم ځینې قواعد او مقررات لري چې د 

 JCP پیسو د ترالسه کولو د دوام لپاره باید تعقیب شي. ستاسې د

روزونکی به ستاسې سره ځینې تعهدونه وکړي چې تاسې باید 

هغه تعقیب کړئ او په عهد مو وفا وکړئ.  

 

دا عهدلیکونه داسې ډیزان شوي دي چې تاسې ته مو خپل حدود 

او مرزونه تعیین کړي او ستاسې د مخکې تللو او کارموندنې په 

برخه کې د اړینو ګامونو په اخیستلو کې مرسته وکړي.  

JCP له ګڼو نورو ادارو سره همکاري کوي ترڅو ستاسې سره 

په اړینو ټرېنېنګونو، کورسونو او زده کړه کې مرسته وکړي. 

دوی به دا خدمات وکاروي او تاسې به د مناسې مرستې او 

مالتړ د ترالسه کولو لپاره راجع کړي. دا کورسونه او 

ټرېنېنګونه دا دي: 

 ESOL 

 )IT( آی ټي 

 سی وۍ او کور لېټرونه 

 د کارموندنې وړتیا – چې پورتني موارد او د 

اېنټرویو/محاورې په هکله مشورې پکې شاملې دي. 

 د پېرېدونکو خدمات 

 پرچون فروشي 

 Castle House, Market St, Huddersfield, HD1 2NE :وقعیت

اري وختونه: له دوشنبه تر شنبه د سهار له 9 د مازدیګر تر 5 بجو 

په Kirklees کې JCP تر ورته نور خدمات هم موجود دي چې 

ستاسې سره د کار د پیل کولو په برخه کې مرسته کوي: 

ر

 

م

ک

 

 

 or https://www.worksbetter.co.uk/ :ورکس بېټر 

 01484 221000

 هارټن هاؤسنګ: 300744 01484 

 WEA:wea.org.uk or 0300 303 3464 

 کنېکټنګ اپرچونټیز:  700 3788 0113 

www.properjob.org.uk/the-lab- :دي لېب پروژه 

project یا 874 291 07368 





 
 

8.داوطلبانه کارونه  

)وغواړئ او السته یې راوړئ( 

داوطلبانه کارونه هغو کارونو ته ویل کېږي چې تاسې پرته د پیسو د ترالسه 

کولو څخه له یو شخص، ځای یا ادارې سره مرسته کوئ. ډېری داوطلبانه 

کارونه د خیرییه مؤسساتو، ټولنیزو ګروپونو یا دولتي ستکورنو لکه د 

Kirklees شورا یا د NHS روغتیایي خدماتو له خوا چمتو کېږي. تاسې کوالی 

شئ چې د باغوانۍ، خیاطۍ، ورزش، او یا د رنګمالۍ به ګروپونو سره 

داوطلبانه کارونه ترسره کړئ.  

 

داوطلبانه کارونه د الندې مواردو لپاره مفید دي: 
 

 د نویو مهارتونو کسبول 
 د انګلیسي ژبې د مهارتونو پیاوړتیا  

 د نویو خلکو لیدل  

 د کاري تجربې ترالسه کول  

 د هدف پیدا کول 
 

 د فزیکي او رواني روغتیا پیاوړي کېدل 
 له نورو سره د کمک له وجې په ځان کې د مثبتو تغییراتو راوستل  

  

تاسې کوالی شئ چې د Kirklees د دواطلبانه کارونو د TSL د وېبسایټ له 

الرې داوطلبانه کارونو ته اپالی وکړئ. 

 volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities

 

د لیدنې د وخت اخیستلو لپاره volunteer@tslkirklees.org.uk وېبسایټ ته 

الړ شئ یا له .519053 01484 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.  

 

 

ارزو ولرئ او ترالسه کړئ           



 

 

 

 

9.عقیده او عبادت  

)خوندي او مرتبط( 
 

بریتانیا د عقیدې له لحاظه یو ګڼ مېشته ټولنه ده چې هر څوک په هغې کې 

مذهبي/عقیدوي آزادي لري. که څه هم په تاریخي ډول د بریتانیا ټولنه یوه مسیحي 

ټولنه ده، خو د ټولنې له وګړو څخه غواړو چې د نورو عقیدو لرونکو او یا بېدینو 

کسانو په مقابل کې صبور و اوسي. جالبه ده چې پوه شو چې د Kirklees او بریتانیا 

25 سلنه خلک په هېڅ دین پورې تړاو نه لري.  

که څه هم په بریتانیا کې عیسوي عقیده په پراخه پیمانه موجوده ده، الکن د دنیا نور 

دینونه هم پکې موجود دي. په بریتانیا کې د مسلمانانو، هندوانو، یهودیانو، او سکانو 

لویې ټولنې موجودې دي. همدارنګه په بریتانیا کې د بهاویانو، بودایانو، یوهویانو، 

برهمایانو،  زردشتیانو او د نویو جوړو شویو عقیدو د پلویانو کوچنۍ ټولنې هم 

موجودې دي. دا تنوع په Kirklees کې هم د لیدلو وړ ده. 

 

په Kirklees کې 17 سلنه خلک مسلمان دي او په 50 جوماتونو کې په عبادت 

بوخت دي. ځینې اسالمي ټولنې د راډیو له طریقه آذانونه او لمانځه ته د راتللو 

پیغامونه خپروي چې مسلمانان کوالی شي په کور او د کار په ځای کې هغه واوري. 

ښځې او سړي په یو ځای کې لمنځونه نه کوي، معموال د دوی لپاره د پردې په 

واسطه ساحه جدا کېږي. هره ورځ په جوماتونو کې لمنځونه او نور عبادات ترسره 

کېږي. په بریتانیا کې ټول مسلمانان د جمعې په ورځو جوماتونو ته ځي. په  

Huddersfield د احمدیه مسلمانانو هم یوه ټولنه موجوده ده.  

.    خوندي او مرتبط



Jam-e-Masjid Abu Bakr

169 Church Street 
Paddock 
Huddersfield 
HD1 4UJ
Call: 01484 450183

Jamia Masjid Bilal

245 Yews Hill Road 
Lockwood 
Huddersfield 
HD4 5DE
Call: 01484 542360

Jamia Masjid Osman

32 Upper George Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 4AW
Call: 01484 420029 

Huddersfield Parish Church of St. Peter’s

Byram Street 
Huddersfield 
HD1 1BU
Call: 01484 427964

Sikh Temple in Huddersfield:

Guru Nanak Gurdwara

2 Prospect Street  
Springwood  
Huddersfield 
HD1 2NX

Hindu Temple in Huddersfield: 

Huddersfield Hindu Temple

20 Zetland Street  
Huddersfield 
HD1 2RA

عبادت محلي ځایونهد 

عبادت کولو د ځینې ځایونو جزئیات موجود دي: دلته د

 

نور اړوند مهم خدمات 
www.kirklees.gov.uk/beta/register-offices/register-offices 

 or call 01484 221030. 

Huddersfield  د زوکړې، واده او یا مړي د ثبتولو لپاره

Register Office, Huddersfield Town Hall, Ramsden 

Street, Huddersfield, HD1 2TA پتې ته الړ شئ. د نورو 

www.kirklees.gov.uk/beta/register- جزئیاتو لپاره

-offices/register وېبسایټ ته الړ شئ یا له 221030 01484 

شمېرې سره اړیکه ونیسئ.  

 

د اسالمي جنازې خدمات 

د Sher Azam د جنازې د خدمتونو څانکه د ټولو لپاره ده، که څه 

هم د هغوی مرکزي دفتر په Bradford کې دی، خو دوی کوالی 

شي چې په نورو ښارونو کې هم خدمات وړاندې کړي.  

Try Mills, Preston Street, Bradford BD7  ،پته یې دا ده

1JE او یا د 780056 01274 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. 

 





10. ستاسې محلي ټولنه  

 )مستقله( 

خریداري 

 
په Huddersfield ګڼ شمېر مختلف دوکانونه او سوپرمارکېټونه موجود دي 

چې کوالی شئ له هغوی څخه د کور توکي او خواړه ترالسه کړئ.  

 

 سوپرمارکېټونه هغه لوی دوکانونه دي چې تاسې کوالی شئ له هغې څخه د 

هغوی خپل او د نورو برنډونو خواړه، د تشناب وسایل، د ماشومانو اړوند 

توکي او بعضې اوقات کالي او برقي وسایل هم ترالسه کړئ. په ’خاص 

دهلېز’ کې کوالی شئ د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه ترالسه کړئ. په ډېری 

سوپرمارکېټونو کې حالله غوښه هم موجوده ده.  

معموال په سوپرمارکېټونو کې د ‘یو وپېرئ بل وړیا ترالسه کړئ‘ او ‘د دوو 

په قیمت دری‘ معاملې ترسره کېږي. ځینې سوپرمارکېټونه بیا ډېر قیمته دي 

لکه Sainsbury’s او Tesco. ارزانه سوپرمارکېټونه Aldi او Lidl دي.  

تاسې کوالی شئ چې په سوپرمارکېټونو کې د سودا د اخیستلو لپاره له 

مخصوصو کڅوړو څخه کار واخلئ چې اوسمهال د سوپرمارکېټونو له خوا د 

هرې کڅورړې لپاره 5 پونډه اخیستل کېږي. 

کردي دوکانونه  

په Huddersfield کې ګڼ شمېر کردي دوکانونه، رسټورانټونه او د خوړو 

ځایونه موجود دي چې کردي خواړه او توکي خرڅوي. د سوپرمارکېټونو او 

رسټورانټونو لست کوالی شئ په اضافي پاڼو کې پیدا کړئ.  

 

د آزادې فضا مارکېټونه 

په Huddersfield کې هره دوشنبه، پنجشنبه او شنبه د سهار له 9 بجو 

څخه د مازدیګر تر 4 بجو پورې په آزاده فضا کې مارکېټونه خالصېږي. دا 

مارکېټونه له څپرو څخه تشکیلېږي او له تازه مېوې او ترکارۍ نیولي تر 

تکو، برقي وسایلو او د کور تر لوازمو پورې پکې پیدا کېږي. همدرانګه په 

دې مارکېټونو کې د تایلندي سیمیا او محلي کب او چپس خوړلو لپاره څپرې 

موجودې دي.  

  

خپلواک



Greenhead Park

 

د کړلو کارونه 

په Kirklees کې د هستوګنې په جریان کې د کړلو لپاره ډېر کارونه 

موجود دي. په Huddersfield کې د کورنیو د تفریح او په آزاده فضا 

کې د قدم وهلو لپاره ګڼ شمېر ځایونه موجود دي. له هغوی څخه ځینې 

وړیا او ځینې په پیسو دي. په اړه یې نور جزئیات د شورا په وېبسایټ 

 www.kirklees.gov.uk/events ،کې موندالی شئ

 

 

پارکونه 
  Beaumont Park او Greenhead Park 

 

 

سپورټ  
سپورتي مرکزونه، د المبو وهلو ځایونه، د ختلو دېوالونه، د 

ټېنېس میدانونه، د جان سمېت سټډیوم )فوټبال او رګبي(، ټېن پېن 

باولېنګ، ګېم نېټونه، سکېټ،ګلف 

 

 

هنرونه  
د هنرونو ګالري، موزیمونه، تیاټرونه، سینماګانې 

 

 

د ماشومانو/کورنیو ځایونه  
د لوبو ځایونه، د لوبو میدانونه، د ساده لوبو مرکزونه، کروندې، 

ټولنیز مرکزونه، د ځوانانو اسانتیاوې، د Kingsgate د 

خریدارۍ مرکز. 

کېدی شي د ځایونو پیدا کول تاسې ته ستونزمن وي او د دوی فعالیتونو 

او فرصتونو ته د السرسي په برخه کې مرسته ته اړتیا ولرئ. په 

Kirklees کې موږ د پذیرایۍ روزونکي لرو چې کوالی شي په 

مختلفو ژبو خبرې وکړي، هغوی معموال ستاسې د اوسېدلو په ځایونو 

کې موجود وي او Kirklees ته د نویو راغلیو کسانو سره مرسته 

کوي ترڅو هغوی له موجودو خدمتونو څخه برخمن شي. که غواړئ 

چې د پذیرایۍ له روزنکي سره اړیکه ونیسئ نو لطفا 

welcomementors@tslkirklees.gov.uk ته ایمیل وکړئ او یا 

444566 07425 شمېرې ته زنګ ووهئ.  

 

که چېرې تاسې غواړئ خپلو ماشومانو ته ځینې ځانګړي فعالیتونه 

چمتو کړئ نو د Kirklees د ځوانانو له اتحادیې او همکارانو سره 

اړیکه نیسئ ترڅو تاسو ته یو لړ فعالیتونه چمتو کړي، 

 www.facebook.com/KirkleesYouth

 

 



Kirklees Citizens Advice & Law Centre – 

Advice in Kirklees 

Website:  kcalc.org.uk  
Telephone:  0808 278 7896

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum 

Seekers Huddersfield 

Website:  huddsdash.org  
Telephone:  07702 382647 or 07926457599

www.gov.uk/government/publications/welcome-a-
guide-for-new-refugees

Best of luck.

 

کتابتونونه  
 Kirklees کتابتونونه د ماشومانو او ځوانانو لپاره په تول Kirklees د

کې د پذیرایۍ ځایونه دي.  

There are plenty of suitable resources and lots of fun 

 activities and events. 

په کتابتونونو کې د لوبو او ساتېرۍ لپاره ګڼ شمېر مناسب فعالیتونه او 

پروګرامونه موجودې دي.  

 

کتابخونې خلکو ته ګڼ شمېر خدمات چمتو کوي لکه: کتابونو ته ډیجیټلي 

السرسی، د DVD ګانو او CD ګانو قرض وړل او هغوی ته السرسی، 

نړیوالې مېډیا ته السرسی، او د تعلیمي او خالقي فرصتونه. همدارنګه 

په کتابخونو کې کمپیوټرونو او انټرنټ ته السرسی هم موجود دی – دا 

خدمت د کتابخونې غړو او د مناسبې پېژندنې لرونکو ته وړیا دی. له 16 

کلنو څخه کوچني ماشومان له کتابخونې څخه د استفادې لپاره باید د خپلو 

والدینو، سرپرست یا مراقبت کوونکي رضایت ولري. د نورو آنالین 

www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of- معلوماتو لپاره

sanctuary وېبسایټ ته الړ شئ.  

 

دلته د ځینو کتابخونو په اړه جزئیات راوړل شوي دي: 

 

www.kirkleeslibraries.co.uk .په کتابخونه کې نوملیکنه آسانه او وړیا ده

وېبسایټ ته الړ شئ او پیل یې کړئ. 

 

حقوقي مشوره 
که چېرې تاسې پناه غوښتونکي یاست او حقوقي مشورې ته اړتیا لرئ، کوالی 

شئ له الندې څانګو  سره اړیکه ونیسئ: 

 

پا پای کې، په بریتانیا کې ژوند په هکله مو په خپله ژبه 

هر ډول معلومات په دې وېبسایټ کې ترالسه کوالی شئ، 

 

هیله مند یو چې په Huddersfield Kirklees کې مو له ژوند 

څخه خوند واخلئ موږ تاسې ته د پرمختګ، ترقۍ او خوشحالۍ 

هیله لرو. 

د بریا په هیله. 
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Huddersfield 
HD1 4UJ
Call: 01484 450183
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Lockwood 
Huddersfield 
HD4 5DE
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Springwood 
Huddersfield 
HD1 4AW
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Huddersfield 
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Guru Nanak Gurdwara
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Springwood  
Huddersfield 
HD1 2NX
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HD1 2RA
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