
كيركليس ترحب#
نعمل معا لدعم الهجرة و االحتفال بها 

مرحبا فى كركليس



مقدمة

 

كيركليس مكان ترحيب. لديها مجتمعات 
متنوعة وهناك أشخاص في كيركليس من 

أماكن مختلفة من العالم. 
 

يرغب مجلس بلدية كيركليس وشركاؤنا 
مثل الشرطة والصحة والمدارس 

والمنظمات الدينية والقطاع التطوعي 
والمجتمعي والجمعيات الخيرية المحلية في 

ضمان استقرار هؤالء الجدد في 
كيركليس. نريد منكم أن تفهموا المجتمع 
المحلي الذي تعيشون فيه ، وأن يكون 

لديكم الدعم الذي تحتاجونه ألفضل بداية 
في حياتكم الجديدة ، وتطوير مهاراتكم في 
اللغة اإلنجليزية ، وتحقيق تطلعاتكم سواء 
كان ذلك في تكوين صداقات جديدة ، أو 

التقدم في تعلم مهارات جديدة أو الحصول 
على عمل. 

 
الغرض من هذه الحزمة هو تزويدكم 

بالمعلومات التي تحتاجونها لمساعدتكم 
على العيش واالستقرار في منزلكم الجديد 
في هدرسفيلد. سيتم شرح الدعم والخدمات 

المتوفرة لكم محليا. سيتضمن أيضا 
تفاصيل المنظمات المجتمعية التي يمكنها 

دعمكم في تطوير شبكة من جهات 
االتصال في هيدرسفيلد. 
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1. حول كيركليس 
 

المجلس البلدى العاصمى لكركليس 

)متروبوليتان بورو أوف كيركليس( هي 

إحدى مقاطعات غرب يوركشاير ، إنجلترا. 

ويبلغ عدد سكانها فى عام )2011( 422,500 

نسمة ويشمل بلدات و قرى باتلي، بريستول، 

كليكهيتون، دنبي دايل، ديوسبري،هيكموندوايك، 

هولمفيرث، هدرسفيلد، كيركبيرتون، مارسدن، 

ميلتهام، ميرفيلد وسالثويت. هدرسفيلد هى أكبر 

مستوطنة في الحي وهى مركز إدارة المجالس. 

 

2. السرية 
 

يدرك جميع الموظفين المشاركين في دعمكم أن المعلومات المتعلقة بأسرتكم ومكان إقامتكم يجب أن تظل 

سرية. 

ومع ذلك ، ينص القانون على أنه يجوز لنا الكشف عن معلوماتكم لطرف ثالث دون موافقتكم. نادرا ما يتم ذلك 

، في الحاالت التي: 

• يشعر أحد الموظفين بالقلق من أنكم قد تؤذوا نفسكم أو اآلخرين 

• يكون فيها طفل أو شباب/شابات تحت رعايتكم معرضين للخطر 

• تطلب منا محكمة القانون الكشف عن معلوماتكم 

• إذا شعرنا أنكم قد تكونوا في خطر من اآلخرين 
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 باألمان
3. منزلك والشعور 

 ، فيها يعيشون التي بالمجتمعات الجميع يفخر أن نريد
. جيد بشكل ويتعايشون ، آمنين يكونوا وأن ، بالسعادة ويشعرون

 واتخاذ أحيائهم في بنشاط المشاركة من الناس تمكين إن
 أكثر ومنطقة أقوى مجتمعات سيخلق عليهم تؤثر التي القرارات
.تماسًكا

 

 

 

 

أرقام ومعلومات مهمة
 

اتصلوا ب: 999 - للطوارئ فقط 

عندما تتصلوا بالرقم 999 ، سيسألكم إذا كنتم 
بحاجة إلى شرطة أو خدمة إطفاء أو سيارة 

 إسعاف. 

 أحدهما ، للشرطة رقمان يوجد :الشرطة
 يجب. الطارئة غير للحاالت واآلخر للطوارئ
 عندما فقط 999 الرقم على الشرطة استدعاء
 خطر أو الحياة على خطر هناك يكون

 حوادث األمثلة تشمل. وشيكة إلصابة التعرض
 أو االعتداءات أو الخطيرة الطرق

 .الجارية الجرائم أو الخطيرة االضطرابات

 كان إذا الرقم بهذا وااتصل :خدمة اإلطفاء
 مبنفسك إخماده ميمكنك ال خطير حريق هناك
 .بأمان

 اطلبوا 999 برقم وااتصل: سيارة إسعاف
 على خطر هناك يكون عندما إسعاف سيارة
 نوبة ، التنفس يستطيع ال ما شخص) الحياة
 (.الموت خطر ، قلبية

 الطوارئ غير - 101: على وااتصل
 الجرائم عن لإلبالغ 101 بالرقم االتصال معليك يجب

 على. طارئة استجابة تتطلب ال التي األخرى والمخاوف
 تصادم أو ألضرار مممتلكاتك تعرض ، المثال سبيل

 أو كراهية جريمةهدتكم لمشا أو طفيف مروري
 .لها كمتعرض



 
إصالحات الممتلكات/ المنزل والقضايا 

المرتبطة بها 

 واوترغب للمجلس تابعة ملكية في واتعيش مكنت إذا

 إنشاء إلى بحاجة مفأنت ، إصالح عن اإلبالغ في

عن  واإلبالغ" My Kirklees"  على حساب

 الموقع هو. هناك من االصالح

my.kirklees.gov.uk 

 االتصال ميمكنك ، العاجلة لإلصالحات ، ذلك ومع

 01484 أو   414800 01484 على

 من لمزيد(. العمل ساعات خارج) 414850

 زيارة يرجى ، الشكاوى مثل المعلومات

www.knh.org.uk/contact-us 

 مع مشكلة مولديك خاص عقار في واتعيش مكنت إذا

 لم التي اإلصالحات أو اإلخالء إشعار مثل المالك

 التابع اإلسكان بفريق االتصال ميمكنك ، حلها يتم

 على للمجلس

www.kirklees.gov.uk/homelessnes

s 01484414933  على االتصال أو 

إذا كنتم تريدون االنتقال من المنزل 
 

 مجلس في للتسجيل الموقع هذا استخدام ميمكنك
 www.choosenmove.org.uk البلدية
 بخصوص أخرى معلومات على العثور يمكن
 قبل معرفته إلى ونتحتاج وما المجلس سكن

 على أو السابق اإللكتروني الموقع على التسجيل
www.kirklees.gov.uk/housingregist

er ، أو 416900 01484  بالرقم االتصال أو 
01484 221350  

 
فواتير الخدمات العامة الخاصة بك 

 
 الغاز مثل مفواتيرك حول المعلومات من لمزيد
 الترحيب دليل مراجعة يرجى ، والكهرباء والمياه

  على بلغتك المتحدة المملكة في
www.gov.uk/government/publicatio

-new-for-guide-a-ns/welcome
esrefuge 

 
صناديق القمامة والنفايات 

 
 التخلص عن ينمسؤول واستكون الجديد ممنزلك في
 ممنزلك نفايات نوستجمع. والنفايات القمامة من
 إلى يحتاج منزلك داخل صغير صندوق في

 بنقل قم ، الحاوية هذه امتالء بمجرد. بطانة
 الخاص المهمالت صندوق إلى الكاملة الحاوية

 .بك
 
 - عجالتبيتحركان  قانصندو ملديك سيكون
 واآلخر العامة للقمامة أسود/  رمادي أحدهما
 ممنزلك خارج هذه ستكون. التدوير إلعادة أخضر
 مجلس قبل من أسبوعي أساس على إفراغها ويتم

 أسبوع. المثال سبيل على بالتناوب كيركليس
 الثاني األسبوعو ، رماديال إلفراغ الصندوق

 .خضراأل للصندوق
 

 المهمالت سلة داخل مقمامتك اوتضع أن المهم من
خارج  وهاإذا وضعت تؤخذ لن ألنها بجانبها وليس

 أن موجدت إذا. اآلفات تجتذب أن ويمكنالصندوق 
 سلة لحجم بالنسبة القمامة من الكثير ملديك

 أكبر واحدة طلب فيمكن ، بك الخاصة المهمالت
 .البلدية من إضافية أو

 

النفايات الضخمة/ ذات الحجم الكبير 
 
 مثل النفايات من أكبر عناصر ملديك كان إذا

 نقلها مفيمكنك ، الحدائق نفايات أو المكسور األثاث
 لم إذا. للبلدية التابعة التدوير إعادة مواقع أحد إلى
 النفايات بجمع وافاتصل ، نقل وسيلة ملديك يكن

 واانتقل أو جمعها لترتيب   414700 01484
 نموذج واواستكمل كيركليس مجلس موقع إلى

 إلزالتها /عيجملتلرتيب للت اإلنترنت عبر الطلب
www.kirklees.gov.uk/bulkywaste 

 التخلص العشوائى من النفايات
 غير إيداع هو  التخلص العشوائى من النفايات

 لديها ليس أرض على نفايات ألية انونيق
التخلص  عن لإلبالغ. بقبولها ترخيص

 إلى انتقل العشوائى من النفايات،
www.kirklees.gov.uk/flytipping 

  

الصناديق الرمادية / السوداء: هذا الصندوق ذو العجالت 

مخصص للنفايات المنزلية العامة 
 

الصناديق الخضراء: تستخدم هذه الحاوية ذات الحركة بالدراجة/ 
 العجالت  للنفايات القابلة إلعادة التدوير 

 .
يخبرك الرسم الموجود في الصفحة التالية بما يمكنك وما ال 

يمكنك وضعه في الصناديق الملونة المختلفة. 



بالدراجة/  الحركة ذات الحاوية هذه تُستخدم
 :مثل التدوير إلعادة القابلة للنفايات العجالت 

 والكرتون الورق 

 والمجالت الصحف 

 طعام علب 

 وزجاجات الشراب علب 

 المنزلية البالستيكية العبوات 

 زبادي أواني ، أحواض) البالستيكية العبوات 
 (طعام وصواني ،

 زجاجات السبراىالجو/  عطراتم 

يرجى وضع هذه العناصر في الحاوية الخضراء كما هى دون  
أغلفة . )ليس في كيس حاوية / كيس بالستيكي( 

هذا الصندوق ذو العجالت مخصص للنفايات 
المنزلية العامة مثل 

 بقايا طعام والتقشيرات 

 الحفاضات 

 رقائق التغليف والرقائق المستعملة 

 أكياس وأغلفة المقرمشات 

 البوليسترين 

 األكياس البالستيكية 

 
يجب وضع جميع النفايات المنزلية غير القابلة 

إلعادة التدوير في حاوية القمامة ووضعها داخل 
سلة رمادية. 

 الخضراء الصناديقالسوداء/  الرمادية الصناديق

 
التنقل والسفر في  جميع األنحاء

من المهم أن تبدأوا في تعلم كيفية استخدام خرائط جوجل Google لمساعدتكم على التنقل. تقع 

محطات القطارات والحافالت في مركز مدينة هدرسفيلد. 

القطار  
محطة قطار هيدرسفيلد ، ميدان سانت جورج ، 

 HD1 1JB هدرسفيلد
 

يمكنكم حجز تذكرة القطار الخاصة بك في 
 www.thetrainline.com  المحطة أو عبر

ويمكنكم معرفة المزيد عن األسعار عبر 
 www.thetrainline.com/railcard

 
الحافلة 

Upperhead  ،محطة حافالت هادرسفيلد
 Huddersfield HD1 2JN ،Row 

 
سيارة األجرة/ التاكسى 

تأكدوا من أن سيارة األجرة هي مركبة مرخصة 
وأن السائق لديه هوية "تاكسي هدرسفيلد". يمكنكم 
Huddersfield  /تنزيل تطبيق هارسفيلد تاكسى
 App Store من Apple )على )أبل Taxis

 .Google Play)أو  )آب ستور أو جوجل بالى

ما عليك أن تضعه فى كل صندوق 





 
مدونات السلوك في المملكة المتحدة  

 
في المملكة المتحدة هناك بعض السلوكيات التي من المتوقع أن يتبعها الناس، وكذلك بعض القواعد التي هي من القانون. سوف 

تجدوا أدناه بعض التوقعات الشائعة وكذلك القوانين التي لها عواقب اذا لم يلتزم الناس بها. 
 

 

 

 

 

 

 

أن نكون مؤدبين:  

ومن اللطيف أن نقول "من فضلك" و "شكرا" 

مع بعضنا البعض. إذا كان شخص ما في 

طريقكم أو كنتم بحاجة إلى مساعدة، فمن 

المهذب أن تقولوا "عفوا". إذا تعثرتم في 

شخص ما أو أخطأت، فمن المتوقع أن تقولوا 

"آسف." 

 

تشكيل الطابور: 

 بينما تنتظر خدمة أو دورك لتلقى خدمة، فعليكم 

الوقوف في الطابور لتصطفوا على سبيل المثال 

في محطة الحافالت أو في المتجر.   

:  المواعيد/التعيينات
 

من المهم جدا الحفاظ على أوقات المواعيد. إذا 

كان موعدكم 09:30 -10:00 فهذا يعني أن 

المواعد يبدأ الساعة 09:30 ويستمر لمدة نصف 

ساعة. وينصح دائما أن تصلوا في وقت مبكر 5 

أو 10 دقائق قبل الموعد. إذا كنتم ستتأخرون فإن 

من الممارسات السليمة أن تتصلوا بالشخص الذى 

لديكم موعد معه لتخطروه بمدى التأخير وتعرفوا 

منه هل سيكون الموعد ال يزال ساريا. وسترفض 

بعض المنظمات مقابلتكم إذا حضرتم في وقت 

متأخر عن موعدكم. إذا كنتم غير قادرون على 

الحضورفى موعدكم، فيجب عليكم االتصال 

إللغاء أو إعادة ترتيب الموعد. 

القمامة/النقالة: 

ال تسقطوا/ترموا القمامة في الشارع – فهذا 

ال يجوز/ غير شرعي. عادة ما يكون هناك 

الكثير من صناديق القمامة في مراكز المدن. 

المضايقة العنصرية: 

التحرش العنصري غير قانوني. إذا تعرضتم للهجوم 

أو الترهيب أو اإلهانة بسبب لونكم أو عرقكم أو 

إثنيتكم أو دينكم أو أصلكم القومي ، فأنتم إذن ضحية 

لمضايقات عنصرية. يمكن أن يتخذ التحرش 

العنصري )المعروف أيضا باسم جريمة الكراهية( 

شكل كتابة عنصرية على الجدران أو إلحاق الضرر 

بممتلكاتكم.  

 

إذا تعرضتم ألي مضايقة ، أبلغوا الشرطة على الفور 

على الرقم 101 أو 999 إذا كنتم في خطر داهم. 

يمكنكم أيضا إرسال بريد إلكتروني إلى 

 Hatecrimes@kirklees.gov.uk

 

الحرية والثقافات: 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج القسري 

واالعتداء بدافع الشرف واالعتداء المنزلي غير 

مقبول. إنه مخالف للقانون وستواجهوا استجوابا من 

قبل الشرطة إذا ارتكبتم أيا من هؤالء. 

: المنزلي عنفال
يمكن أن يشمل العنف المنزلي: السيطرة القسرية ، 

واإلساءة المالية ، واإليذاء الجسدي والنفسي ، 

والمضايقة والمطاردة.  

 

إذا كنتم ضحية للعنف المنزلي، يرجى االتصال على 

101 أو 999 إذا كنتم في خطر داهم. أو يمكنكم 

االتصال بشراكة Pennine )بيناين( للعنف المنزلي 

 .0800 0527222
 

التوجه الجنسي:  

التوجه الجنسي في المملكة المتحدة ليس اختيارا. 

يرجى تفهم أن القانون البريطاني يحترم الحرية 

الشخصية ومن المتوقع من أي شخص يعيش في 

المملكة المتحدة أن يحترم التوجه الجنسي لآلخرين 

)المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية 

والمتحولين جنسيا(.  

 

إذا جرحتم أي شخص لفظيا أو جسديا بسبب ميولهم 

الجنسية ، فهذا مخالف للقانون ويعتبر جريمة كراهية. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلوك المعادى للمجتمع 
 

يشمل السلوك المعادي للمجتمع أشياء مثل: 

• السلوك الصاخب والمزعج في األحياء الهادئة بخالف 

ذلك 

• الضوضاء الليلية من المنازل أو الحدائق ، خاصة بين 

الساعة 11 مساء  و 7 صباحا 

• السلوك المهدد أو الثمل أو "البائس" 

• التخريب والكتابة على الجدران والمنشورات 

• المتاجرة أو شراء المخدرات في الشارع 

• القمامة والنفايات المتطايرة 

• التسول العدواني 

• الشرب في الشارع 

• انطالق األلعاب النارية في وقت متأخر من الليل 

• ترك السيارات في الشارع 

 

لإلبالغ عن سلوك غير اجتماعي ، اتصل بالرقم 101 

أو أبلغ عن ذلك عبر 

www.kirklees.gov.uk/antisocialbehav

  www.police.uk أو iour

 

نتائجنا  -لدية كركليسب  مجلس

 المشتركة

 / بست ستارتبداية أفضل

 الحياة في بداية أفضل لديهم األطفال

 بخير/ ويل

 اإلمكان قدر بخير كيركليس في الناس

 ممكنة فترة ألطول

 مستقل

 مستقل بشكل كيركليس في الناس يعيش

 حياتهم في يتحكمون و

 وحقق اطمح

 تحقيق إلى كيركليس في الناس يطمح

 التعليم خالل من همطموحاتو  أهدافهم

 الحياة مدى والتعلم العمل، والتدريب

 المستدام االقتصاد

 مستدام اقتصادي نمو لديها كيركليس
 مجتمعاتلل مع جيًدا تعاطفًا وفرتو

 والشركات
 ومتماسك آمن

 تماسك في كيركليس في الناس يعيش
 / واألمان باألمان تشعر ، المجتمعات

 األذى من محمي
 وخضراء نظيفة

 فى بيئة ونيشيع كيركليس في الناس

 وخضراء ومستدامة نظيفةعالية الجودة، 

 



 
 

 

و النفسية 
4. الرعاية الصحية 

 

حسنا )ويل( 

توفر الخدمة الصحية الوطنية  (NHS) -إن-هيتش-إس- الرعاية الصحية في 
المملكة المتحدة وتمولها الضرائب. يحق لكم الحصول على رعاية NHS  دون 

مقابل )مجانا(، تحتاج إلى نموذج HC2 الذي يتوفر في الصيدليات، لتتلقي األدوية 
وعالج األسنان وفحص العيون وبعض النظارات مجانا. 

 )GP( الطبيب الممارس العام
 

من المهم جدا التسجيل لدى GP وهذه الخدمة مجانية. إذا كنتم مريضين أو قلقين 
بشأن صحتكم أو صحة أي شخص في عائلتكم ، فعليكم الذهاب لرؤية طبيبكم 

المحلي ، المسمى بالممارس العام )GP(. يطلب بعض األطباء من جميع 
المرضى الجدد إجراء فحص طبي. عادة ما يتم تنفيذ ذلك من قبل ممرضة. من 
المهم أن تحضروا هذا الموعد. من األفضل الحضور مبكرا. إذا كنتم بحاجة إلى 
مترجم شفهي ، يجب عليكم إخبار موظف االستقبال عند تحديد الموعد. أخبروا 

Big  الموظفين باللغة التي تتحدثونها وسيحجزون مترجما على الهاتف باستخدام
 .Word

 
 

للعثور على طبيب عام محلي يمكنكم البحث على اإلنترنت على 
www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-service أو 

إذا لم تتمكنوا من االتصال باإلنترنت، يرجى االتصال بخدمة )ويلكم مينتور( 
Welcome Mentor التي يمكنها دعمكم للعثور على طبيب محلي والتسجيل 

معه.  
 

ماذا لو كنت بحاجة لرؤية طبيب متخصص؟ 
سوف يتولى الممارس العام الخاص بك GP عادة توفير معظم الرعاية الصحية 

الخاصة بك وسوف يقرر ما إذا كنت بحاجة لرؤية طبيب متخصص )استشاري( 

أو إذا كنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى. الجميع في المملكة المتحدة يجب أن 

ينتظروا توفير مواعيد لهم ليروا هؤالء األطباء المتخصصين. 

والمستشفى ستكتب إليكم بتفاصيل موعدكم. يجب عليكم باالتصال المستشفى إذا 

كنتم بحاجة إلى مترجم ليكون حاضرا في أثناء موعدكم. 

قد تكون مواعيد المستشفيات أحيانا في المستشفيات على مسافة بعيدة نوعا ما من 

المكان الذي تعيشون فيه، ولكن تبعا للحالة .على الرغم من ذلك يمكنكم الحصول 

 . HC2على المساعدة في دفع تكاليف االنتقال إذا كان لديك نموذج

 مستشفياتنا المحلية هى: مستوصف هدرسفيلد الملكي ) رويال انفيرمرى HRI( و 

المصحة الملكية فى كلدردل(CRI)  ولكن قد تحتاجون إلى حضور المواعيد في 

مستشفى في ليدز أو برادفورد. 



اخصائيو البصريات 
ينصح لكم ولعائلتكم بفحص العينان ، فهناك أخصائيو 
بصريات في جميع أنحاء هيدرسفيلد وخاصة في وسط 

المدينة. 

طبيب األسنان 
يمكنك العثور على طبيب أسنان على 

 .www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
سوف تحتاج إلى تحديد موعد لرؤية طبيب األسنان. إذا كانتم 

حالة طارئة ألنكم تشعرون بألم شديد ، أخبروا موظف 
االستقبال. لمزيد من إجراءات األسنان الخطيرة ، قد تتم 

إحالتكم إلى المستشفى. 
 

إذا لم يكن لديكم طبيب أسنان منتظم أو كنتم بعيدين عن 
المنزل ، فاتصل بـ NHS 111 للحصول على المشورة 
وسيقومون بترتيب موعد إذا كنتم بحاجة ماسة للمعاينة. 

الصيدلي والوصفات الطبية 
يمكنكم زيارة الصيدلي لالستفسار عن أسئلة الصحة العامة. 

يمكنكم شراء بعض األدوية من الصيدلي. تبلغ تكلفة 
الوصفات الطبية القياسية في إنجلترا حاليا 9 جنيهات 

إسترلينية لكل عنصر. إذا كان لديكم عدة أنواع من األدوية ، 
فستدفع 9 جنيهات إسترلينية لكل منها. بعض العناصر مثل 
مسكنات األلم أرخص في الشراء بدون وصفة طبية بدال  من 

الحصول على وصفة طبية. 
 

إذا كان يحق لكم الحصول على وصفات طبية مجانية من 
NHS ، فيرجى التأكد من وضع عالمة في المربع الصحيح 

خلف نموذج الوصفة الطبية الخاص بكم. يمكن أن يؤدي 
وضع عالمة في المربع الخطأ إلى إشعار بفرض غرامة. 
ستكون هذه مسؤوليتكم لدفع الرسوم. للعثور على أقرب 

صيدلية إليك ومعلومات مفيدة أخرى ، يرجى زيارة الموقع 
www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-

 and-pharmacies/pharmacies

 
عافيتك وصحتك العقلية 

المخاوف بشأن صحتكم العقلية والرفاهية العاطفية، أو صحة 
عائلتكم، هي الشعور بأن األمور قد تصبح مربكة بعض 
الشيء، وقد تواجهوا صعوبة في التعامل مع التحديات 

اليومية أو ال ترغبوا في القيام بأشياء كنتم تستمتعون بها. قد 
تشعروا بالضيق وعدم القدرة على النوم وعموما لم تعد 
تشعروا بنفسكم. مثال: الحالة المزاجية السيئة، الشعور 

بالحزن أو القلق أو التوتر في معظم األوقات، القلق، الشعور 
باالنتحار، قلة النوم، الكوابيس، الشعور بالفقد. 

 
إذا كنتم قلقين بشأن نفسكم أو على أسرتكم، فيرجى دائما 

إجراء محادثة مع طبيبكم العام، فستكون هذه ثقة تامة 
ويمكنهم تقديم النصح والدعم لكم. يمكن العثور على مزيد من 

المعلومات على 
 www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis

بما في ذلك خط مساعدة الصحة العقلية على مدار 24 ساعة 
ألي شخص مسجل لدى طبيب عام في كيركليس. يمكنكم 
الوصول إلى هذه الخدمة على 0558 183 0800. 

 
هناك خدمات أخرى لدعم الصحة العقلية في هيدرسفيلد مثل: 

 www.northorpehall.co.uk :قاعة نورثورب •

 www.womencentre.org.uk :وومن سنتر •

 GP NHS: kirkleesiapt.co.uk دعم •

إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة للتسجيل أو الوصول إلى أي من 

الخدمات المذكورة أعاله ، فيرجى االتصال بالمسؤول الذي 

يعمل معكم أو االتصال بخدمة Welcome Mentor على 

  07425 444566 



5. تقدم األطفال 

 والشباب 

 
)أفضل بداية/ بيست ستارت( 

 
إذا كنت حامال  وتحتاجين إ لى دعم

يرجى االتصال على  5555 304 0300  أو الذهاب 
 www.thrivingkirklees.org.uk إلى/ زيارة الموقع

 
يمكنك التقدم بطلب للحصول على منحة أمومة بقيمة 500 

جنيه إسترليني عبر 
 www.gov.uk/sure-start-maternity-grant

 
أيضا ، إذا كنت حامال  أو لديك طفل دون سن الرابعة، 

يمكن أن تساعدك خطة البداية الصحية في شراء األطعمة 
األساسية مثل الحليب أو الفاكهة. للتقديم قم بزيارة 

 www.gov.uk/healthy-start
 

لتسجيل المولود الجديد ، يرجى االتصال على  01484
 221030  أو زيارة الموقع  

www.kirklees.gov.uk/registerbirth. يمكنكم 
االتصال بفريق الزيارات الصحية لدعم طفلك على الرقم:  

 .0300 304 5555



 

 

 

 

 

 

  (INAT)فريق الوافدين الجدد الدولي
ستقدم INAT الدعم ألطفالكم لبدء الدراسة وستدعمكم 

لفهم نظام التعليم في المملكة المتحدة. 
 

نحن فريق من موظفي الدعم ثنائي اللغة الذين 
يدعمون األطفال )من سنتين إلى 18 عاما( واألسر 
التي تتحدث اإلنجليزية كلغة أخرى للوصول إلى 

التعليم واالندماج في تقديم التعليم )حضانة أو مدرسة 
أو كلية( واالرتباط مع اآلخر خدمات لتلبية أي 

احتياجات. 
 

سنقوم بما يلى: 
• تخصيص موظف ثنائي اللغة لدعم االندماج لفترة 

محدودة. 
• دعم التقدم بطلب للحصول على مكان في الحضانة / 

المدرسة / الكلية والمضي قدما خالل عملية القبول. 
• توفير الترجمة الفورية في اجتماع التسجيل الخاص 
بطفلك للتأكد من أنك تفهم توقعات المدارس وسياساتها 

وإجراءات الحضور. 
• دعم التواصل بين المنزل والمدرسة. 

• تقديم طلب للحصول على وجبات مدرسية مجانية 
والزي المدرسي 

• اإلحالة / وضع الالفتات إلى خدمات أخرى إذا لزم 
األمر 
 

طلبات الدعم بالبريد اإللكتروني إلى 
ess.inat@kirklees.gov.uk أو يمكنك 

االتصال بفريق دعم األعمال على الرقم :  01484
 221919 وإعطاء التفاصيل الخاصة بك وطلب 

معاودة االتصال. سيهدف الفريق إلى الرد في غضون 
يومين ما لم يكن في عطلة نهاية األسبوع عندما يكون 

المكتب مغلقا. 
 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التعليم 
على موقع المجلس البلدي على الموقع 

 www.kirklees.gov.uk/schools
 

إذا كان طفلك ذا حاجة تعليمية خاصة، فيرجى زيارة 
موقع العرض المحلي الذي يحتوي على خيار الترجمة 

 www.kirkleeslocaloffer.org.uk والسمع
 

تربية األطفال واللتعامل معهم 
 

يجب أال تتركوا طفلكم وحده في أي وقت ؛ يجب أن 
يتم اإلشراف عليهم دائما من قبل شخص بالغ مسؤول. 
من غير القانوني ألي شخص أن يتجاهل الطفل جسديا 
أو جنسيا أو عاطفيا كما هو محدد في قانون األطفال. 

 
يجب على جميع األطفال في سن المدرسة الذهاب إلى 

المدرسة بشكل منتظم. 
 

إذا كانت لديك مخاوف بشأن طفل ، فيرجى االتصال 
بحماية األطفال على  456848 01484  ، أو خارج 

ساعات العمل على  414933 01484 





6. تعلم اللغة اإلنجليزية 

وتحسينها  

وحقق( أسباير أند أتشيف/ اطمح)
فصول اللغة اإلنجليزية ESOL = )اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى( 

 في االستقرار على موسيساعدك للغاية مهًما أمًرا اإلنجليزية باللغة التحدث تعلم يعد
 ، مبنفسك الطبيب إلى الذهاب من موتمكينك ، مستقل بشكل والعيش الجديدة محياتك

 بشكل الدراسة أو وظيفة على الحصول في مومساعدتك المدرسة في مأطفالك ومساعدة
 .أكبر

 العمل عن ينعاطل مكنت إذا اإلنجليزية اللغة في مجانية دروس على الحصول ملك يحق
 ممستواك من المعلم سيتحقق ، الفصل إلى واتنضم أن قبل. عمل عن ونوتبحث

 نفس في أشخاص مع فصل إلى االنضمام من واتتمكن حتى ، معنك المزيد ويكتشف
 للغاية ممتعة الدراسية الفصول تكون أن يمكن. مالحتياجاتك ومناسب ، ممثلك المستوى

 .الصداقات وتكوين الناس للقاء جيد مكان وهي
 

 يتيح. المختلفة اللغات من العديد يتحدثون سكان مع متنوع مجتمع كيركليس في نحن
 لالندماج فرًصا توفر مشتركة لغة على الحصول للناس اإلنجليزية اللغة تعلم

 إلى الوصول من تتمكن حتى تقييم إكمال إلى واتحتاج سوف. والتقدم والتطوير
هذا  تطبيق خالل من التقييمات إكمال يمكن. التدريبية الدورة من الصحيح المستوى

 اإللكتروني البريد عبر موعد لحجز(. TW4Eالطريق إلى اإلنجليزية )
thisway4english@tslkirklees.org.uk 01484على  االتصال أو 

519053. 

 
 فصول تتوفر. دراسي فصل مع مبمطابقتك TW4E فريق مسيقو ، متقييمك بعد

ESOL تتوفر. المجتمعية والمراكز والمدارس المكتبات وفي المحلية الكلية في 
الموقع  على ممنك القريبة واألماكن المحلية الدورات حول معلومات

www.learningenglish.org.uk 



7. تعليم الكبار   

  وتوظيفهم  
نجزأو محطا

الكبار تعليم
 

يتم تشجيع تعليم الكبار بشدة وتتوفر العديد من الدورات التدريبية 
المختلفة. 

 
قد تقدم الكليات وخدمات تعليم الكبار والمؤسسات التعليمية 

األخرى في منطقتكم المحلية فرصا كاملة وبدوام جزئي لتعلم 
الكبار. يمكن أن تشمل هذه الدورات التعليمية وورش العمل 

والتعلم عبر اإلنترنت حول مجموعة واسعة من الموضوعات 
بما في ذلك التدريب الوظيفي ودورات التنمية الشخصية مثل 

تكنولوجيا المعلومات والبستنة والفنون والحرف اليدوية 
والرفاهية. 

 
بعض الدورات مصممة خصيصا لدعم اآلباء وأسرهم. من 
المحتمل أن تكون هذه الدورات متاحة في النهار والمساء 

وعطالت نهاية األسبوع. بعض الدورات ، بما في ذلك محو 
األمية والحساب ، مجانية وبعض الدورات مدفوعة الرسوم ، 
لذلك قد يطلب من البالغين المساهمة بشكل كامل أو جزئي في 

التكلفة. 
 

يرجى االطالع على 
www.kirklees.gov.uk/beta/employment-
information/covid19-employment-work-

support.aspx لمزيد من المعلومات. إذا لم يكن لديكم 
وصول إلى اإلنترنت ، فيرجى االتصال ببرنامج هذه هى 

الطريق إلى اللغة اإلنجليزية This Way 4 English على 
الرقم  519053 01484 

 
كما يمكنكم الوصول إلى خدمات التوظيف الوطنية لمساعدتك 

في التدريب والدخول في العمل عبر 
 nationalcareers.service.gov.uk



 

 

 

 

 

 

 Works Better: 01484 221000

• Horton Housing: 01484 300744

• WEA: wea.org.uk or 0300 303 3464 

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

• The Lab Project: www.properjob.org.uk/
the-lab-project or 07368 291 874.

 كدخل
 Mears )إذا كنتم من طالبي اللجوء ، فسوف ترسل لك  )ميرز

مدفوعات أسبوعية / شهرية عبر بطاقة مسبقة الدفع. 
 

إذا كنتم الجئين، فإن امتالك حساب مصرفي هو جزء مهم جدا من 
حياتكم اليومية. 

من أجل التقدم للحصول على حساب مصرفي ، يجب عليكم التأكد 
من أن لديكم جميع المستندات الصحيحة بما في ذلك إثبات الهوية 

والعنوان. 
 

بمجرد استالم خطاب حسابكم المصرفي عبر البريد ، ستتلقوا 
بطاقة مصرفية. ستتلقوا أيضا "PIN" )رقم التعريف الشخصي( 
المكون من أربعة أرقام والذي يمكنكم تغييره إلى رقم ال ينسى. 
يجب عليكم استخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بكم لجميع 

معامالت البطاقة. 

تسمح لكم معظم المتاجر بالدفع ببطاقتك في أجهزتهم أو قد تكون 
عبارة عن آلة بدون تالمس حيث ال تحتاجوا إلى استخدام رقم 
التعريف الشخصي للمعامالت التي تقل قيمتها عن 45 جنيها 

إسترلينيا. يمكنكم أيضا سحب النقود من ماكينة الصراف اآللي 
باستخدام بطاقتكم ، ومرة أخرى سيتعين عليكم إدخال رقم 

التعريف الشخصي الخاص بكم. 

 
 

 والتدريب التوظيف
لبدء العمل ، تحتاجوا إلى تحسين لغتك اإلنجليزية للتواصل مع 
    ESOL الناس. شرحنا في القسم السابق كيفية بدء دروس

الخاصة بكم. 
 

راجعوا دليل الترحيب في المملكة المتحدة بلغتكم على لمزيد من 
المعلومات الوطنية على 

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

 
(JCP) جوب سنتر بالس /Job Center Plus

مركز التوظيف و زيادة 
 

يتكون نظام الرعاية )اإلعانة( الخاص بالدولة من القواعد 
واللوائح التي يجب اتباعها من أجل االستمرار في تلقي األموال. 

سيضع مدرب عمل JCP الخاص بكم التزاماتك ، والتي 
ستحتاجون إلى اتباعها واالمتثال لها. 

 
تم تصميم االلتزامات لفهم العوائق الخاصة بكم ووضع خطة لكم 

التخاذ الخطوات الالزمة لمساعدتكم على المضي قدما وأن 
تصبحوا أكثر قابلية للتوظيف. 

 
يعمل JCP مع العديد من المنظمات لمساعدتكم في الحصول 
على التدريب والدورات والتعليم الالزمة. سوف يستفيدون من 

هذه الخدمات ويحيلونك للحصول على المساعدة والدعم 
المناسبين. الدورات والتدريب تشمل: 

 ESOL -
- تكنولوجيا المعلومات 

- السيرة الذاتية وخطابات التغطية. 
- القابلية للتوظيف - تشمل ما ورد أعاله ونصائح 

المقابلة. 
- خدمة العمالء 
- البيع بالتجزئة 

 
HD1  ، الموقع: كاسل هاوس ، ماركت ستريت ، هدرسفيلد

 2NE
أوقات العمل: 9 صباحا - 5 مسا ء من االثنين إلى السبت 

 
هناك الكثير من الخدمات األخرى المتوفرة في كركليس 

 :JCP لمساعدتكم على بدء العمل باإلضافة إلى





 

 

 

 

 

 

 

 

التطوع 8 .

وأنجز اطمح

العمل التطوعي هو اختياركم لعمل ما ، دون أن تتلقوا أجرا، لمساعدة شخص أو 
مكان أو منظمة. يتم تنظيم معظم التطوع من قبل مؤسسة خيرية أو مجموعة 

 .)NHS( مجتمعية أو منظمة قطاع عام مثل مجلس كيركليس أو الخدمة الصحية
يمكنك التطوع مع مجموعات البستنة والخياطة والركض والرسم. 

 
يمكن أن يكون التطوع طريقة رائعة من أجل: 

 تعلم مهارات جديدة 

 تحسين مهاراتكم في اللغة اإلنجليزية 

 مقابلة أناس جدد 

 اكتساب الخبرة في العمل 

 منحكم هدفا 

 تحسين صحتكم الجسدية والعقلية 

 تحدث فرقا إيجابيا من خالل مساعدة اآلخرين  

يمكنكم استعراض األدوار التطوعية والتقدم إليها في كيركليس من خالل االطالع 
 ،TSL Kirklees  على موقع العمل التطوعي

 Volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities
 

لترتيب موعد ، يرجى التواصل مع Volunteer@tslkirklees.org.uk أو 
االتصال على 519053 01484. 
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ومتماسكة آمنة
 

بريطانيا مجتمع متعدد األديان، حيث لكل فرد الحق في الحرية الدينية. 
على الرغم من أن بريطانيا كانت تاريخيا مجتمعا مسيحيا، إال أنه يتم 

تشجيع المواطنين على أن يكونوا متسامحين تجاه أديان اآلخرين وأولئك 
الذين ليس لديهم معتقدات دينية. من المثير لالهتمام معرفة أن 25٪ من 
الناس في المملكة المتحدة وفي كيركليس سيقولون إنهم ليس لديهم إيمان 

على اإلطالق. 
 

على الرغم من أن العقيدة الدينية في بريطانيا هي في الغالب مسيحية ، 
إال أن معظم ديانات العالم تمارس أيضا. هناك مجتمعات كبيرة من 
المسلمين والهندوس واليهود والسيخ، وكذلك مجتمعات أصغر من 

البهائيين والبوذيين وشهود يهوه والجاين والزرادشتيين، باإلضافة إلى 
أتباع الحركات الدينية الجديدة. هذا التنوع واضح أيضا في كيركليس. 

 
في كيركليس ، 17٪ من الناس مسلمون ويتعبدون في أكثر من 50 

مسجدا مبنيا لهذا الغرض. تبث بعض المجتمعات اإلسالمية األذان على 
تردد إذاعي يمكن للمسلمين التقاطه في منازلهم وأماكن عملهم باستخدام 
جهاز استقبال صغير. ال تصلي النساء في نفس المكان الذي يصلي فيه 
الرجال، وعادة ما توجد منطقة خاصة لهم. تقام الصلوات والخدمات كل 
يوم في جميع المساجد. يذهب جميع المسلمين إلى المسجد يوم الجمعة في 
المملكة المتحدة. وتوجد أيضا جمعية األحمدية اإلسالمية في هيدرسفيلد. 



Local places of worship

Here’s details of some local places of worship:

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

Details can be found at www.kirklees.gov.uk/beta/
register-offices/register-offices or call 01484 221030. 

The address is:  Try Mills, Preston Street, Bradford 
BD7 1JE or call 01274 780056.

لمختلف الديانات المحلية العبادة ماكنأ بعض تفاصيل يلي فيما

 الصلة ذات األخرى الهامة الخدمات

  تسجيل مكتب إلى واذهبا ، والوفاة والزواج الوالدة لتسجيل

 

 اإلسالمية الجنازة خدمة

 من الرغم على ، للجميع متاح عزام شير الجنائز مدير
 أخرى مدن إلى يذهبون لكنهم ، برادفورد في وجودهم
 .خدماتهم لتقديم
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 التسوق

لدينا في هيدرسفيلد مجموعة متنوعة من المتاجر ومحالت السوبر ماركت 
المختلفة حيث يمكنك شراء أغراضك المنزلية العادية والطعام. 

 

محالت السوبر ماركت هي متاجر كبيرة حيث يمكنك شراء العالمات التجارية 
الخاصة بالمتاجر واألطعمة ذات العالمات التجارية وأدوات النظافة ومستلزمات 

األطفال وأحيانا المالبس واألجهزة الكهربائية أيضا. ابحث عن "الممرات 
المتخصصة" حيث تباع األطعمة العالمية من جميع أنحاء العالم. تبيع العديد من 

محالت السوبر ماركت اللحوم الحالل أيضا. 
 

غالبا ما تعقد محالت السوبر ماركت صفقات األسبوع مثل "اشت ر واحدا واحصل 
على اآلخر مجانا" أو "ثالثة بسعر اثنين". بعض محالت السوبر ماركت أغلى 

ثمنا  ، على سبيل المثال: سينسبريز Sainsbury’s  و تيسكو Tesco. البدائل 
 .Lidl و  ليدل  Aldi األرخص هي ألدي

 

قد ترغب في شراء بعض "الحقائب )اكياس( مدى الحياة" الستخدامها في التسوق 
ألن المتاجر الكبرى تتقاضى اآلن 10 بنسات لكل حقيبة حامل مستخدمة. 

 
هناك العديد من المتاجر في هيدرسفيلد التي تبيع األطعمة والمكونات الكردية 
باإلضافة إلى المطاعم والوجبات السريعة. يمكن العثور على قائمة بمحالت 

السوبر ماركت والمطاعم و كذلك شراء الطعام و أخذه لتناوله فى أى مكان خارج 
المطعم . 

 

ًً
ُ

ً

ً ً
ً

ً

/ مفتوحخارجي سوق

يوجد سوق خارجي في وسط مدينة هيدرسفيلد يقام كل يوم اثنين وخميس وسبت 

من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء . السوق مليء باألكشاك التي تحتوي على كل 

ما تحتاجه من الفاكهة والخضروات الطازجة إلى األقمشة واألجهزة والسلع 

المنزلية. هناك أيضا أكشاك للطعام حيث يمكنك تجربة المأكوالت المختلفة من بار 

المعكرونة التايالندية إلى أصابع السمك و البطاطس التقليدية. 



Greenhead Park

فعلها ينبغي الذي األشياء
 

هناك الكثير من األشياء التي يمكنكم القيام بها أثناء العيش في كيركليس. 
يوجد في هيدرسفيلد عدد من المناطق الخارجية للمشي المحلي واألنشطة 

الترفيهية للعائالت. بعضها مجاني والبعض اآلخر سيكون عليكم دفع 
ثمنه. يمكن االطالع على التفاصيل على موقع المجلس على 

 www.kirklees.gov.uk/events

 
المتنزهات 

جرين هيد بارك/ Greenhead Park و بيمونت بارك 
 Beaumont Park

الرياضة 
المراكز الرياضية ، والسباحة ، وتسلق الجدران ، ومالعب التنس ، 
وملعب جون سميث )دوري كرة القدم والرجبي( ، والبولينج 
العشرة ، ومنطقة الليزر ، والتزلج على الجليد ، والجولف 

فنون 
صالة عرض فنية ، متاحف ، مسرح ، سينما 

 
األطفال / العائالت  

مناطق اللعب ، مالعب المغامرات ، مراكز اللعب اللينة ، المزارع،  
المراكز المجتمعية ، مرافق الشباب ، مركز تسوق كينجسجيت 

 Kingsgate

قد يكون من الصعب العثور على أماكن وقد تحتاج إلى مساعدة للوصول 
إلى األنشطة والفرص. في كيركليس ، لدينا مرشدون مرحبون يتحدثون 

العديد من اللغات المختلفة وغالبا ما كانوا في مكانك الحالي ، وهم 
جديدون في كيركليس ويتطلعون إلى االستفادة القصوى من الفرص 
المتاحة الذين يمكنهم مساعدتكم. إذا كنتم ترغبوا في التواصل مع 

المرشدين الترحيبيين ، فيرجى االتصال بهم عبر البريد اإللكتروني على 
welementors@tslkirklees.gov.uk أو االتصال على 

 .07425 444566
 

إذا كنتم تريدوا بعض األنشطة الخاصة ألطفالكم ، فإن تحالف كيركليس 
للشباب وشركائه يقدمون مجموعة من األنشطة 

 www.facebook.com/KirkleesYouth



Huddersfield Library

Princess Alexandria Walk  
Huddersfield  
HD1 2SU

Almondbury Library 

Stocks Walk 
Huddersfield  
HD5 8XB                              

Birkby Fartown Library 

Lea Street  
HD1 6HA

Rawthorpe Dalton Library and Information 

Centre 

23-25 Ridgeway 
Dalton  
Huddersfield  
HD5 9QJ

Legal advice

If you are a refugee or asylum seeker and 
need legal advice you can contact:

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.

 مكتباتال
 كيركليس أنحاء جميع في ترحيب أماكن هي ليسكيرك مكتبات 

  .والشباب واألطفال للبالغين
 األنشطة من والكثير المناسبة الموارد من الكثير هناك

 .الممتعة والفعاليات

 ذلك في بما المجانية الخدمات من مجموعة المكتبات تقدم
 المدمجة واألقراص DVD وأقراص والكتب الرقمي الوصول

 ، العالمية اإلعالم وسائل إلى والوصول ، تهاإعار سيتم التي
 .اإلبداعية والفرص والتعلم

 لالستخدام - اإلنترنت إلى والوصول كمبيوتر جهاز أيًضا هناك
. المناسب الهوية تحديد مع الزوار أو المكتبة ألعضاء المجاني
 إلى عاًما 16 عن أعمارهم تقل الذين والشباب األطفال سيحتاج
 اتصل. الرعاية مقدم أو الوصي أو الوالدين من خطية موافقة

 على باإلنترنت
-of-www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries
 sanctuaryالمعلومات من مزيد على للحصول.  

 :المحلية مكتباتال بعض تفاصيل يلي فيما

أخيرا ، يمكن العثور على معلومات أوسع حول 
العيش في المملكة المتحدة بلغتكم على الموقع 

 .Huddersfield Kirklees نأمل أن تستمتعوا بوقتك في
نتمنى أن نراكم تزدهرون وتتقدمون وتكونوا سعيدين. 

 

حظا سعيدا. 



Working together to support and celebrate migration
#KirkleesWelcomes

www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes
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 من وتستفيد وتتفهم ، ترحيبيًا مجتمعًا كونها في كيركليس تستمر
.الهجرة تجلبها التي الفوائد


