
 

Kirklees ویلکمز 
 مھاجرت از تجلیل و حمایت برای ھم با ھمکاری

 خوش آمدید  Kirkleesبه 



معرفی

Kirklees  است. این  پذیرایی کردنیک مکانی برای

دارنده مردم از بوده وجوامع متنوع  متشکل ازمکان 

 نقاط مختلف جهان میباشد.

پولیس، صحت، مانند  وشرکای ما Kirkleesشورای 

، گانهای مرتبط به مسایل ایمانی ودینیمکاتب، ار

سکتوراجتماعی وداوطلبانه وهمچنان نهادهای خیریه 

 اٌ درکه جدید ندمحلی خواهان تظمین کسانی هست

Kirklees جابجا میشوند. ماازشماخواهانیم تابدانیدکه

بهترین  ، دارنده  دراجتماع محلی که شمازندگی میکنید

موردنیازبرای بهترین آغازدرزندگی  حمایت

پیشرفت گلیسی خودرا، مهارت های زبان انجدیدشماست

یتانرادرزمینهَ ساختن ویافتن دوستان جدید زوهادهید، وآر

گیری مهارت های جدید ویاهم ویاهم پیشرفت دریاد

 بدست آوردن یک شغل تحقق دهید.
 

هدف ازین بسته فراهم آوری معلومات موردنیازشمابرای 

کمک درزندگی وجابجاشدن درخانه جدیدشما یعنی 

Batley و Spen میباشد. این میتواندبرای شما تمام 

حمایت ها وخدماتی که برای شمادرمحل موجوداست 

بصورت درست تشریح نماید. این بسته همچنان شامل 

جزییات درباره ارگانهای اجتماعی که توانایی حمایت 

شما رادرزمینه ایجادکردن یک شبکه ارتباطی بامردم 

درBatley  و Spen دارند برقرارکند میباشد. 
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 Kirklees 1. درباره
قصبه شهری Kirklees یک قصبه ازیورکشایرغربی  

انگلستان میباشد، نظربه نفوس شماری سال  (2011)

این بخش ازکشوردارنده نفوس 422,500 نفر بوده 

وشامل شهرکها ودهکده های باتلی، 

بریستال،کلیکهیتون،دینبی دل، دیوسبوری، هیک 

موندوایک، هولمفرد،هیدرسفیلد، کریکبورتن، مارسدن، 

میلدام،میرفیلد وسلیت ویت میباشد هیدرسفیلد بزرگترین 

مسکن ناحیه بوده واین مکان مرکزرهبری 

شورانیزمیباشد. 

2. محرمانه وسری بود
 

تمامی کارکنانیکه برای حمایت شماموظف هستند، درباره محرم نگهداشتن معلومات درباره فامیل ومحل 

بودوباش شما اگاهی کامل دارند واین معلومات رامحرم نگهداری میکنند. 

 

اگرچه، نظربه قانون شاید مامعلومات شماراباشخص ثالث بدون درنظرداشت رضایت شماشریک سازیم، 

ولی این عمل بسیاربه ندرت رخ میدهد، مثال درقضایایکه : 

 اگریک عضوازکارمندان نگران این باشدکه شاید شمابه خودویابه کسی دیگری ضرربرسانید. 

 یک طفل ویایک جوان زیرسرپرستی شمازیرتهدید باشد. 

 درصورتیکه یکی ازمحاکم قانونی ازماخواهان فاش ساختن معلومات شماباشد. 

 اگرمااحساس کنیم که شماشایدازجانب کسی دیگری زیرتهدیدهستید. 
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احساس امنیت 

3. خانه شما و

 

مامیخواهیم هرشخص به جوامع که درآن زیست دارد ببالدوافتخارکند، احساس 

خوشی کند، درامن باشد وروابط خودرابادیگران بهبود دهد. توانمندسازی مردم 

درزمینه شامل بودن فعال شان درمحله های خودودرتصامیم که  که این خودباعث 

سازندگی اجتماعات قوی وهمچنان ساختن  یک ناحیه منسجمتر تاثیرگذارباشد. 

 

 معلومات وشماره ھای مھم

 : به تماس شوید 999به شماره  -ت اطرراری فقط درحاال

 به تماس میشوید 999زمانیکه شما به شماره 

آنها ازشمادرموردضرورت تان به پولیس، خدمات آتش نشانی 

 کرد. وامبوالنس سوال خواهند

دراینجا دوشماره پولیس دردسترس است، یکی برای حاالت  پولیس:

شمازمانی  گربرای حاالت غیراضطراری.اضطراری ویکی دی

 تهدید خطرویا به تماس شوید که شاهد 999میتواندبا شماره 

دربرابرزندگی ویاهم خطرجراحت درحالت قریب الوقوع باشید. 

، ضرب وجرح، بطورمثال حوادث ترافیکی جدی به روی جاده وسرک

 اختالالت جدی ویاهم یک جرم درحال وقوع.

 

به آتش درصورت مشاهده ویاتجر خدمات آتش نشانی اطفایه:

خطرناکی که نتوانید ازشرآن درامان بمانید به این شماره به تماس 

 شوید.

 

به تماس شویدودرحاالت خطردرمقابل  999به شماره : امبوالنس

نفس  زندگی ازامبوالنس کمک بگیرید خطراتی مانند )کسیکه نتواند

 گ(.، حمله قلبی، خطرمربیگیرد

 

 ماس شویدبه ت -101درحاالت غیراطرراری: به شماره 

گرانی که منتظرجواب پوردادن یک جرم ویاهم یک نشمابایددرصورت را

، زمانیکه به تماس شوید. بطورمثال 101اضطراری آن نیستید به شماره 

شاهد ویاهم  گرشماجزیی ترافیک ویاهم ا ملکیت شمامتضررمیشود، برخورد

 قربانی جرم نفرتی وستیزانه هستید.

 

 



 یل مربوطهترمیم ملکیت ھا ومسا

پوردادن ومایل به را اگرشمادریک ملکیت مربوط شورا زندگی میکنید

( My Kirkleesبرای ترمیم هستید، شمانیازداریدتایک حساب بنام )

. برای هیدپوردایجادکنید وبعداٌ ازآنجامیتوان مشکالت فوق رارا

اگرچه به  مراجعه کنید my.kirkless.gov.uk سایتایجادحساب به 

شمامیتوانیدبه شماره های  وحاالت اضطراری عاجل منظورترمیم

به تماس شوید )دایم  01484414850ویاشماره   01484414800

 سایتدرسترس(. برای معلومات بیشتر به مثل شکایات به 

us-www.knh.org.uk/contact .مراجعه کنید 

زندگی میکنید وبامالک خانه ویامکان  صیملکیت خصواگرشمادریک 

مشکل دارید بطورمثال مشکالت ازقبیل اطالع برای اخراج ازامکان 

تیم  با ، میتوانیدویاهم مشکالت ترمیماتی که تاحال حل نگردیده اند

ازطریق  مسکن شورا

essnesswww.kirklees.gov.uk/homel 01484ویاهم شماره 

 به تماس شوید. 414933

 

 منتقل شویداگرمیخواھیدبه خانه 

برای ثبت نام برای یک خانه مربوط  ذیل شمامیتوانیدازویبسایت

برای معلومات   www.choosenmove.org.ukشورااستفاده کنید 

 باید سکن شوراومسایل که ضرورت داریدالبتهپروګرام مبیشتر درمورد

قبلی ویاهم ویبسایت  میتوان ازویبسایت را قبل ازراجستردرباره آن بدانید

ویاهم   www.kirklees.gov.uk/housingregister ذیل بدست آورید

به تماس  .221350 01484 ویاهم 416900 01484به شماره های 

 شوید.

 

 خدمات شھری شماپرداخت ھا/بل ھای 

، آب وبرق لطف نموده رهنمود گازبرای معلومات بیشتردرباره بل های 

گویی دولت بریتانیارابه زبان خوددرسایت رسمی خوشآمد

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

refugees-new-for-guide  .مطالعه کنید 

 

 

 

 

 
 کثافاتباله دانی ھای چرخدار وز

دورکردن درست زباله های خانه خود مسول درخانه جدیدتان شمابرای 

چکی که درخانه تان ، زباله های خانه خودرادریک زباله دانی کوهستید

پرشدن آنرادرسطل چرخدارزباله آوری کرده وبعداز موقعیت داردجمع

 انتقال دهید. به بیرون ازمنزلها

 

گ های به رن -اززباله دانی های چرخداردارید درمنزل تان دوتا شما

 عمومی ویک زباله دانی سبزرنگ برای کثافاتخاکستری/سیاه برای 

مورداستفاده قرارمیگیرد. اینها دربیرون  بازیافت زباله های قابل

  Kirkleesشورای  بوجوددارندکه بشکل هفته وارازجان ازمنزلتان

، هفته اول زباله دانی بشکل نوبت وار تخلیه میگردند. بطورمثال

 خاکستری وهفته دوم زباله دانی سبز.

 

این یک امر ضروری است که شما زباله های خودرابه داخل زباله دانی 

اردهید بخاطریکه چنین چرخداربیندازید نه اینکه پهلوی زباله دانی قر

گی به زباله ها جلوگیری میکند. کاری ازجلب توجه حیوانات خان

اگرزباله های شما زیاداست وقابل جاگذاری درزباله دانی 

ویک زباله  سفارش دادهشورا محلی به  ، میتوانیدچرخدارمعمولی نیست

 کنید. زباله دانی قبلی ومعمولی گتری راجاگزیندانی چرخدار بزر

 

 

 

 

 

زباله ھای جسیم )بزرگ( 
اگرشمادارنده زباله های دارای حجم زیادهمچوفرنیچرشکسته ویاهم تفاله 

ها وزباله های باغداری هستید، شمامیتوانیدآنرابه یکی ازمکانهای 

بازیافت موادزباله شورای محلی انتقال دهید. اگردسترسی به ترانسپورت 

برای حمل ونقل این چنین زباله هاندارید، میتوانیدبه شماره  01484

414700 تماس گرفته وبه منظورانتقال این موادباآنهاهماهنگی کنید، 

ویاهم به ویبسایت شورای  Kirklees سرزده وبعدازخانه پری فورم 

مربوطه درزمینه ازایشان تقاضای همکاری کنید. 

 www.kirklees.gov.uk/bulkywaste
 

انداختن کثافات به روی زمین 
دورانداختن زباله هابه روی زمین  یک شکل غیرقانونی از دورانداختن 

زباله ها است که هیچگونه جوازنداشته وقابل قبول نیست، برای 
راپوردهی درهمچوقضایا به سایت   

www.kirklees.gov.uk/flytip راپوردهید. 
 

ping

 

 

زباله دانی خاکستری/ سیاه: این زباله دانی تایردار 

برای زباله های خانه شماست 

زباله دانی سبز: این زباله دانی برای ضایعات قابل 

زیافت است. 

تصویر صفحه بعدی به شما نشان میدهد که شما چه 

چیز های را میتوانید در کدام زباله دانی ها بیاندازید 



 

زباله دانی سبز

 است بعنوان مثال: زباله قابل بازیافتاین زباله دانی تایر دار برای 

 واکاغذ و مق •

 اخبار و مجله •

 قطی های غذا •

 قطی های نوشابه و بوتل ها •

 پالستیکی در خانهبوتل های  •

 بسته های پالستیکی )تیوب، ظرف ماست، بتنوس غذا( •

 آئروسل ها •

 لطفاً این مواد ها را پس از باز کردن در زباله دانی سبز بیاندازید.

 )بسته بندی شده یا در خریطه های پالستیکی نباشد(

 

زباله دانی های خاکستری 

 شما است مانند: زباله ھای روزمره خانهاین زباله دانی تایر دار برای 

 غذا های باقی مانده و پوست ها •

 پوشک های اطفال •

 فویل و فیلم های چسپنده استفاده شده در روی ظروف •

 پوش های خوردنی ها •

 پولی ستایرن •

 خریطه های پالستیکی •

اید در خریطه کثافات به زباله دانی تمام اشیای که قابل بازیافت نیستند ب

 رنگ خاکستری انداخته شود.

 
 
 

 

چه چیزی در زباله دانی شما میرود



تکسی 
 

Wellington St

H

Bradford Rd

B1246

B1268

B6123

A638

سفر به اطراف 

این مهم است تا جهت رهنمود خود از )Google Maps( استفاده کنید. 

ایستادگاه بس و ریل هر دو در مرکز بیتلی موقعیت دارند )نقشه زیر را ببینید(. 

اطمینان حاصل نمایید که تکسی دارای جواز وسایط بوده و دریور آن 

دارای یک Kirkless ID معتبر هستند. 

 

,Batley  شما میتوانید جهت بدست آوردن یک لیست در گوگل کلمه

,Taxis جستجو کنید نمایید. 

 
  

ریل: 
 

ایستادگاه شهر بیتلی، جاره ایستادگاه باال 
 Batley, West Yorkshire. WF17 5TA

 
در زیر در نقشه نشان داده شده است.. 

 
شما میتوانید تکت ریل خود را در ایستادگاه در 

www.thetrainline.com بوک نمایید و همچنان می توانید 
 www.thetrainline/railcard راجع به قیمت ها در

معلومات بدست آرید 
 

ملي بس:  
Batley Bus Station, St James Street, Batley, west 

 Yorkshire, WF17 5SA
 

در زیر در نقشه نشان داده شده است.. 
 
 



قوانین رفتاری در Kirklees وکشوربریتانیا 
درکشوربریتانیایک سلسله قوانین رفتاری معین وجوددارد که ازمردم توقع عملکردبه آن میرود وحتی بعضی ازعادات مردم که درذات 

خودقانون است برای مامهم است . درتشریحات ذیل شمادرباره بعضی ازتوقعات عام وبعضی ازقوانینی میدانید که درصورت عدم رعایت 

این مسایل عواقبی رانیزدرپی دارد. 

 

باادب بودن 
درمقابل همدیگراستفاده کردن از "لطفا" و"تشکر" یک 

امربسیارمودبانه است. اگر کسی درراه باشما 

سرمیخوردویاشما به کمک نیازداشته باشید، استفاده ازکلمه 

"ببخشید" یک کارمودبانه است وشمابایدهمین کاررابکنید. 

اگرشمابه شکل ناخواسته به کسی میخوریدیابه اوضربه 

میرسد، ازشماتوقع میشودکه ازکلمه "ببخشید" استفاده کنید. 

 

صف بندی  
درحالیکه منتظرهستید تا ازیکی ازخدمات مستفید شوید، 

منتظرنوبت خودباشیدوبی نوبتی نکنید، دریک قطارمشخص 

ایستاده شده ومنتظرنوبت خودباشید مثال . درایستگاه بس 

ویاهم دردوکان. 

 

قرار مالقات 
یک امربسیارمهم است تامتوجه قرار ووقت مالقات باشید. 

اگرقرارمالقات شمابه ساعت    9:30قبل ازظهر الی 10 قبل 

ازظهر تنظیم شده باشد این بدین معنا است که شروع وقت 

مالقات تان ازساعت 9:30 قبل ازظهربوده وبرای نیم ساعت 

ادامه میابد. این یک مشوره همیشه گیست تاکوشش کنید که 

پنج الی ده دقیقه قبل ازشروع مالقات خودرادرموقعیت 

حاظرسازید. اگرشمانمیتوانید سرقرار و وقت مالقات 

حاظرشوید، پس بهتراست به شخص موردنظردرتماس شده 

ودرباره دیررسیدن تان به آنها اطالع دهید، بعضی ازارگانها 

به علت دیررسیدن شما به مالقات، دیدن شما را رد 

خواهدکرد.  
 

اگرشماتوانایی رسیدن واشتراک درمالقات راندارید، پس 

حتما برای لغوکردن مالقات ویاهم ازسرترتیب دادن مالقات  

به تماس شوید. 

 

 
 

زباله  
زباله ها راهرگزبه روی جاده نیندازیدچون یک کاراشتباه 

وغیرقانونی است. برای این کار تعداد زیاد زباله دانی ها 

درشهرموجوداست. 

 

آزارواذیت نژادی 
کامالغیرقانونی بوده، اگربه شماحمله صورت گرفت، 

ویااگربخاطر رنگ، قبیله، نژاد، دین، مذهب ویاهم اصل ونسب 

ملی تان ترسانده ویاموردآزارواذیت قرارگرفتید ویاهم 

موردتوهین وتحقیرقرارگرفتید، پس شمایک قربانی آزارواذیت 

نژادی هستید. آزارواذیت نژادی به نام جرایم نفرتی نیزشهرت 

دارد که حتی شامل نوشتن نژادپرستان به روی دیوارها 

وتخریب ملکیت های شمامیباشد.  

 
اگرشماهمچنین قضایاراتجربه کردید،ویاهم درحالت 

تهدیداضطراری قراربیگیرید عجله کرده وبه شماره های 101 

ویاهم 999 پولیس به تماس شوید وهمچنان به ایمیل آدرس 

Hatecrimes@kirklees.gov ایمیل کنید. 

 

آزادی وفرھنگ ھا 
قطع ویامعیوب سازی اعضای تناسلی زنانه، ازدواج اجباری، 

سواستفاده غیرتی ویاهم سواستفاده خانواده گی به هیچ صورت 

قابل پذیرش نیست، چون یک عمل غیرقانونی بوده ودرصورت 

مرتکب شدن این کارشماازطرف پولیس موردبازپرس وپیگرد 

قانونی قرارخواهید گرفت. 

 

سواستفاده خانوادگی 
سواستفاده خانواده گی شامل: کنترول اجباری، سواستفاده مالی، 

سواستفاده فیزیکی وروانی، اذیت وتعقیب مخفیانه، 

اگرشماقربانی خشونت ویاهم سواستفاده خانوادگی هستید ویاهم 

درخطرجدی وحالت اضطراری قراردارید، لطف نموده به 

شماره های 101 ویا 999 پولیس به تماس شده ویاهم با مرجع 

بنام شرکاوهمکاران پینی به شماره 0527222 0800 به تماس 

شوید. 

 

گرایش ھای جنسی 
دربریتانیاگرایش های جنسی یک انتخاب نیست. لطفااین 

رابدانیدکه قوانین بریتانیا به آزادی های فردی احترام قایل است 

وازهمه کسانیکه دراین کشورزیست دارند میخواهدتابه گرایش 

های جنسی دیگران احترام قایل باشند )همجنسگرایی مردانه، 

همجنسگرایی زنانه، خاصیت دوجنسه بودن، تغیرجنسیت(. 

اگرشمابه این چنین افرادبخاطرگرایش های جنسی شان 

ضررلفظی ویاهم فیزیکی برسانید این عمل شمایک جرم نفرتی 

پنداشته شده وموردپیگردقانونی قرارخواهیدگرفت. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رفتارھای طداجتماعی  

 

رفتارهای ضداجتماع شامل مسایل ذیل میباشد: 

 

 دادوبیدادکردن، رفتارهای غالمغالی درهمسایگی ودرمحله های آرام 

 سروصدای هنگام ناوقت شب ازخانه ها ویا باغها، خصوصا  بین ساعتهای 11 شب الی 7 صبح 

 رفتارهای تهدیدآمیز، حالت مستی ویاهم حاالت غیرعادی. 

 وحشیگری، نقاشی ها ویانوشتن روی دیوارها، چسپاندن پوسترهابروی محالت عامه ودیوارها 

 خریدوفروش دخانیات وموادمخدردرکوچه وخیابان 

 انداختن وپاشیدن کثافات به روی جاده وزمین  

 گدایی تهاجمی  

 نوشیدن الکل برروی جاده 

 انجام آتش بازی درناوقت شب 

 ایجادمزاحمت برای عراده جات به روی کوچه وجاده 

برای راپوردهی همچموقضایای  رفتارهای ضداجتماعی میتوانیدبه شماره 101 ویاهم آدرس 

www.kirklees.gov.uk/antisocialbehaviour ویاهم www.police.uk به تماس شوید. 

 

 

 

 

 بھترین آغای

 ز را در زندگی دارنداطفال بهترین آغا

 

 تندرستی

تا جای و تا حدی که امکان دارد از صحت  Kirkleesمرم 

 خوب برخوردار هستند

 

 مستقل

بطور مسقل زندگی می کنند و کنترول  Kirkleesمردم در 

 زندگی خودشان را دارند

 

 تمنا و دستاورد

آرزو دارند که از طریق آموزش ،  Kirkleesمردم در 

یادگیری مادام العمر به اهداف خود  آموزش ، اشتغال و

 برسند

 

 اقتصاد پایدار

Kirklees  دارای رشد اقتصادی پایدار است و اشتغال خوبی

 را برای جوامع و مشاغل ایجاد می کند

 

 مرمئن و منسجم

در جوامع منسجم زندگی می کنند،  Kirkleesمردم در 

 در امان هستند ضرراحساس امنیت می کنند و از 

 

 سبزپاک و سر

محیطی با کیفیت باال، پاک، پایدار و  Kirkleesمردم در 

 سرسبز را تجربه می کنند

شورای کیرکلیز – نتائج مشترک ما 



صحت وصحت  .4 

 روانی    

 
( درزمینه ارایه خدمات صحی درانگلستان NHSخدمات ملی صحت )

یگردد. پرداخت مفعالیت داردکه مخارج آن ازطریق مالیات 

پرداخت دام ( بدون کNHSشماواجدشرایط برای دسترسی به خدمات )

ضرورت دارید)این فورم درتمام  HC2پولی هستید. شمابه یک فورم 

دواخانه هادردسترس قراردارد( برای دریافت مجانی ادویه، معالجه دندان، 

میتوانیدازین فورم وخدمات  معاینات چشم وبعضی ازعینک های چشم

 .استفاده کنید

 

 (General Practiceتمرین عمومی )
چون  کنیدروریست تاخودرابااین خدمات راجستراین یک کاربسیارض

رایگان میباشد. اگرشمامریض میشویدویاهم نگران صحت  کامالٌ 

تان هستید، شمابایدباداکتر محلی  خودوصحت اعضای فامیل

عمومی  طبیب( ویاهم GPخودقرارمالقات بگذارید، که بنام )

 ضاتقا نیزیادمیگردد. بعضی ازاین متخصصان ازتمامی مریضان جدید

تایک چک وارزیابی صحت خودراانجام بدهند. این عمل بشکل  میکنند

گردد. حاضرشدن به این قرارمالقات پرستارانجام می معمول بواسطه یک

بسیارحیاتی ومهم است. میتوانیدبه کارمندان زبان گفتاری 

خودرابگوییدتاآنهادرزمینه استخدام یک ترجمان ازطریق تلفون وبااستفاده 

  بیگ ورد( برای حل مشکل صحی تان همکاری کند.ازنرم افزار)

محلی میتوان ازخط ارتباطی  طبیببرای دسترسی به یک 

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

ویادسترسی به انترنت  روی خط بیایید داستفاده کنید ویاهم اگرنمیتوانی

، شمامیتوانیدبامربی خوش آمدگویی به تماس شویدتادرزمینه ندارید

 راجستر کردن شمابایک داکترمحلی شماراهمکاری کند.

 
 چیکارکنم اگربه یک داکترمتخصص طرورت احساس کنم؟

GP  ویاهم طبیب عمومی شما بطورمعمول بسیاری ازضروریات طبی

میکندودرصورت نیازشما به یک داکتر متخصص ویاهم رفتن شمارافراهم 

 تان به شفاخانه تصمیم میگیرد. 

پس ازراجع شدن شان به یک کلینیک مشاوره هرکسی درانگلستان باید

شفاخانه گردد ومنتظرنوبت خودبمانند. صحی بایدشامل یک لیست انتظار

یدارد. برایتان تمام مشخصات وزمان مالقات شمارابشکل کتبی ارسال م

 اگردرجریان مالقات تان ازشفاخانه ضرورت ونیازبه یک ترجمان دارید

 باشفاخانه درتماس شوید. ازقبل دراین زمینه باید

 

بعضی اوقات دورترازمکان که زندگی  شاید باشفاخانه ها های شما مالقات

میکنیدتنظیم گردند، البته این مسله بسته گی به نوع قضیه صحی شما دارد.

راداشته باشید میتوانیدکمک های هزینه  HC2ورم اگرشماف

سفرتابیمارستان رانیزبدست آورید. شفاخانه های محلی ما عبارت 

( ودرمانگاه سلطنتی کالدردل HRI) هیدرسفیلداندازدرمانگاه سلطنتی 

(CRI ) ولی شماشایدضرورت به گرفتن اوقات مالقات دریک میباشد

 باشید.شفاخانه درلیدز ویاهم برادفوردداشته 

خوب



 
عینک سازھا 

برای شماواعضای فامیل تان توصیه میگردد تاصحت چشمان تانرا 

نزدداکترچشم آزمایش کنید، عینک سازهاوبینایی سنج های 

درهیدرسفیلدوخاصتا درمرکزشهروجوددارندکه شمارادرین زمینه 

یاری میرسانند. 

 

دندانپزشک/دندانساز 
www.nhs.uk/service- شمامیتوانیدازطریق سایت

search/find-a-dentist به یک دندان سازدسترسی پیداکنید. برای 

این کارشمانیازداریدتابادندان سازازقبل وقت  مالقات بیگیرید.  

 

اگرازدردبسیارشدید دندان رنج میبرید باید با مسول پذیرش موضوع 

رادرجریان گذاشته تابتواندشمارابه شفاخانه  راجع سازد. 

اگرشمادسترسی به یک دندانسازبشکل متداوم ندارید ویاهم 

درموقعیت دورتری زندگی میکنید، برای همی گونه مشکالت 

ویابرای مشوره گرفتن با NHS به شماره 111 به تماس شده 

ودرصورت حاالت اضطراری آنهابرای شمایک وقت مالقات 

راتنظیم خواهند کرد. 

 

داروساز ونسخه ھا 
شمامیتوانیدبایک داروسازدرزمینه پرسیدن سوالها درباره صحت 

عمومی تان مالقات کنید. شمامیتوانیدبعضی ازادویه جات 

رانیزازهمان داروسازخریداری کنید. قیمت وهزینه ثابت واستندرد 

هرجنس درنسخه 9£ است. اگرشمانیازبه اشکال مختلف 

ازدارودارید بایدبرای هرکدام نوع ازتجویزودارو 9£ بپردازید. 

بعضی ازادویه ها  به مثل داروی ضددرد ارزانتراند ومیتوانید 

بشکل مستقیم خریداری کنیدونیازبه نسخه ندارد. اگرشماواجدشرایط 

برای نسخه مجانی  NHSهستید، لطف نموده ازعالمت گذاری 

درست درعقب فورم نسخه تان خودرامطمن سازید. عالمتگذاری 

نادرست میتواندشمارابه پرداخت جریمه نقدی مجبورکند. برای 

دسترسی به نزدیکترین دواخانه ودیگرمعلومات مفیدمیتوانید از 

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

  pharmacies/pharmaciesدیدن کنید. 

 

 

 

 

تندرستی وصحت روانی شما 
 

نگرانی هادرباره صحت روانی، تندرستی ومشکالت احساسی 

شماوفامیل تان یک احساس است که شاید شماراکمی دست 

وپاچه کند، شماشایدبرای مبارزه بااین احساس ناخوش 

آیندومشکالت روزانه که بخاطرآن ازهیچ چیزلذت نمیبرید 

کوشش کنید. شماشایداحساس غمگین بودن کنید، شاید شما 

توانایی درست به خواب رفتن وراحتی رانداشته باشید 

وبطورعموم شایددیگرخودرا احساس کرده نتوانید. بطورمثال: 

مزاج پایین، احساس غم واندوه ویاهم تشویش ویاهم اکثراوقات 

حالت پریشانی، اضطراب، احساس برای خودکشی کردن، 

بیخوابی، کابوس، احساس محرومیت. 

 

اگردراین زمینه درباره خودویاهم فامیل خود به تشویش هستید، 

لطف نموده بشکل متداوم با)GP( ویاهم داکترعمومی 

خوددرتماس باشیدودراین باره باایشان صحبت کنید، این کارتان 

نشان دهنده اعتمادبه نفس کامل تان خواهدبود وآنها میتوانند به 

شما مشوره های نیک ارایه کرده وازشماحمایت خواهندکرد.  

 

معلومات بیشتری رادرین زمینه میتوان ازسایت 

www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis بدست 

آورید، بشمول خط کمکی 24 ساعته صحت روانی برای 

کسانیکه با یک )GP( داکترعمومی درKirkless راجسترشده 

باشد. شمامیتوانیدبه این خدمات ازطریق شماره  183 0800

0558 دسترسی داشته باشید. 

 

درهیدرسفیلدخدمات بیشتری برای حمایت ازصحت روانی 

وجودداردکه عبارت اند از: 

 www.northorpehall.co.uk :نارتروپ هال

 www.womencentre.org.uk :وومن سنتر

 kirkleesiapt.co.uk :NHSو GP  حمایتهای

 

اگرشمانیازمندکمک ویاثبت نام دریکی ازخدمات فوق هستید، 

لطف نموده بایک افسریکه قبال درین زمینه باشماکارکرده 

ویاهم به مربی خوشآمدگویی با استفاده ازشماره تلفون ذیل به 

تماس شوید  444566 07425 

 



 5. 
وجوانان 

پیشرفت اطفال 

 
 ھترین آغازب

 

 گرشماحامله ھستیدونیازبه حمایت داریدا
به تماس ویابه سایت   5555 304 0300لطفاٌ به شماره 

www.thrivingkirklees.org.uk مراجعه کنید  

 

 توسط  500£پرداخت یکبار  یعنی امتیازمادری شمامیتوانیدبه

 www.gov.uk/sure-start-maternity-grantدرخواست کنید.

 

همچنان اگرشماحامله هستیدویاهم طفل زیرسن چهارسال 

، برنامه وطرح یک شروع دارید

صحتمندمیتواندشمارادرزمینه خریدن غذااولیه مانندشیرومیوه 

همکاری کند. برای درخواست ازین سایت بازدیدکنید 

start-www.gov.uk/healthy 

 

 01484برای راجسترنمودن طفل نوتولدتان به شماره 

 به تماس شده ویا از 221030

www.kirklees.gov.uk/registerbirth  ،بازدیدکنید

ازطفل  تیم مالقاتی صحت به منظورحمایت با دشمامیتوانی

 به تماس شوید. 5555 304 0300تان به شماره 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 )INAT ( تیم بین المللی ورودی ھای جدید

 
INAT اطفال شمارادرزمینه آغازکردن مکاتب حمایت کرده 

واین حمایت شمارانیزدربرمیگیردتابتوانید سیستم تعلیمی 

انگلستان را به درستی بفهمید. 

 

ما یک تیم از کارمندان دوزبانه حمایتی هستیم که اطفال بین 

سنین )2 تا18 ساله( وفامیل هایکه تسلط به زبان انگلیسی 

دارند را درزمینه فراهم آوری دسترسی به تعلیم، تمهیدات 

تعلیمی )ّ پروشگاه، مکتب، ودانشکده ( ودرزمینه ارتباط 

دادن بادیگرخدمات موردضرورت حمایت میکنیم. 

 

مااین کارها رابرایتان انجام میدهیم: 

 فراهم کردن یک کارمند دوزبانه برای یک مدت معلوم 

جهت حمایت ازادغام اطفال تان درمکاتب. 

 حمایت درجهت درخواست برای 

پرورشگاه/مکتب/دانشکده الی پروسه ثبت نام درهمین 

مکانهای تعلیمی. 

 فراهم کردن مترجم درجریان مالقات ثبت نام طفل تان 

به منظوراطمینان شمادرمورددانستن شمادرباره 

توقعات، پالیسی ها وراهکردهای حاضری درهمان 

مکتب. 

 حمایت درقسمت ایجادیک ارتباط بین مکتب وخانه. 

 درخواست برای غذای ویونیفورم مجانی درمکتب. 

 مراجعه/معرفی شماوطفل تان به دیگرخدمات 

موردنیاز. 

 

شمامیتوانیداز این ایمیل برای خواستن حمایت درین زمینه 

ess.inat@kirklees.gov.uk مراجعه کرده ویا میتوانید 

به تیم حمایت تجاری به شماره  221919 01484 به تماس 

شده وجزییات ارایه کرده وخواستاریک تماس استجوابی 

شوید، تیم با شمادرجریان دوروز تماس خواهدگرفت، 

مگراینکه آخرهفته ورخصتی باشد چون دفتربسته میباشد. 

 

برای معلومات بیشتردرباره تعلیم رامیتوان ازویبسایت شورا 

ازین طریق بدست آورید 

  www.kirklees.gov.uk/schools

 

اگرطفل تان نیازمند تعلیمات خاص است، لطف کرده وبه 

ویبسایت پیشنهادات محلی که دارای قابلیت ترجمه وگزینه 

شنیداری میباشدسربزنید 

   www.kirkleeslocaloffer.org.uk

 

 

فرزندپروری ورفتاربااطفال 
شمانبایدطفل تان رادرهیچ زمانی تنهارهاکنید، 

آنهابایدبطورمتداوم ازجانب یک بزرگسال مسول نظارت 

گردند.نظربه قانون اطفال بی توجهی، سواستفاده فیزیکی 

وجنسی درهرزمان برای هرکسی یک عمل غیرقانونی 

پنداشته میشود. 

 

تمامی اطفال درسنین که واجد شرایط رفتن به مکتب 

هستندبایدبه شکل روزانه به مکتب بروند. 

 

اگرشما درباره یک طفل چنین نگرانی دارید، لطف نموده 

به منظورحفاظت ازاطفال به شماره 456848 01484 

ویاهم شماره همیشه دردسترس 414933 01484 تماس 

بیگیرید. 

 





 
 

6. یادگیری وپیشرفت  

     زبان انگلیسی شما  

 

آرزوکن وبدست بیار 
 

صنوف انگلیسی = ESOL )انگلیسی برای متکلمین دیگرزبانھا( 
آموختن صحبت کردن به زبان انگلیسی شمارا کمک میکند تادر زندگی جدید خود بشکل 

آزادومستقل مسکن گزیده وزندگی کنید، شماراقادرمیسازدتا به تنهایی به داکترمراجعه کرده ورفع 

مشکل کنید، اطفال شمارادرمکتب کمک کرده ودرزمینه اشغال یک شغل ویاتعلیم بیشتربه شما 

بسیارمفیدواقع شده وشماراکمک میکند. 

 

شمابرای اشتراک دردوره های آموزشی رایگان زبان انگلیسی واجد شرایط هستید 

واگرشمابیکارهستیدودرجستجوی یک شغل هستید. قبل ازاشتراک شمادر یکی ازصنوف، یک 

معلم مسولیت داردتا درجه وسطح تکلم انگلیسی تانرا ارزیابی کرده وشمارادرصنف 

موردنیازشما وبا کسانیکه درزبان انگلیسی هم سطح شماهستند جابجاکند. صنوف میتواندجای 

برای سرگرمی بسیارزیاد باشد که شما میتوانیدازطریق آن بامردم معرفی شده ومالقات 

کنیدوهمچنان میتوانید دوستان زیادی بسازید. 

 

درKirklees  مایک اجتماع متنوع هستیم که ساکنان آن به زبانهای مختلفی صحبت میکنند. 

آموختن زبان انگلیسی به شماکمک میکند تا شما یک زبان شریک داشته باشیدودرزمینه فرصت 

ها برای ادغام، ترقی وپیشرفت شماراهمکاری کند.  شمانیازمند تکمیل نمودن یک ارزیابی هستید 

که درآن میتوان سطح دانش شمامعلوم شده وشمابه کورس موردنظرونظربه سویه تان معرفی 

گردید. ارزیابی ها توسط پروگرام )این راه برای انگلیسی TW4E( تکمیل میگردد. برای 

ریزرف کردن وقت مالقات به آدرس thisway4english@tslkirklees.org.u ایمیل کرده 

ویاهم به شماره تلفون 519053 01484 به تماس شوید. 

 

بعدازارزیابی شما تیم TW4E شمارابه یک صنف موردنظرمعرفی خواهندکرد.  صنوف 

ESOL دردانشکده محلی، کتابخانه ها، مکاتب ومراکزاجتماعی وجوددارند. معلومات درباره این 

چنین کورسها ومحالت نزدیک رامیتوان ازسایت www.learningenglish.org.uk بدست 

بیاورید. 

 

 



 
 

7. یادگیری بزرگساالن  

     واستخدام  

آرزوکن وبدست بیار

 
یادگیری بزرگساالن به شکل بسیارقوی موردتشویق 

قرارداردوکورسها وبرنامه های متعددی دراین زمینه وجود دارند.  

دانشکده ها، خدمات برای تعلیمات بزرگساالن وانستیتیوت های 

دیگرتعلیمی درساحه شما شاید برای تان فرصت های تعلیمی رابه 

گونه پوره وقت ویاهم نیمه وقت به شماپیشکش کنند. این فرصتها 

میتواندبشکل کورسهای تدریسی، ورکشاپ ها ویادگیری روی خط 

یاانالین درباره مضامین مختلف که شامل آموزش های وظیفوی 

وکورسهای برای ترقی وپیشرفت شخصی همچو IT تکنالوژی 

معلوماتی، باغداری،هنرها وصنایع دستی، وتندرستی باشند.  

 

بعضی ازاین دوره های آموزشی بطورخاص برای حمایت ازوالدین 

وفامیل هایشان تهیه گردیده اند. این دوره های آموزشی بشکل 

روزانه، شامگاهی ودرایام رخصتی دردسترس هستند. بعضی ازین 

آموزشها به مثل سوادآموزی وآموختن حساب بشکل رایگان 

دردسترس هستند ولی بعضی ازکورسها وآموزشهانیازمند پرداخت 

هستند که بزرگساالن میتوانند فیس های آنرابشکل کامل ویابشکل 

اقساط بپردازند. 

 

برای معلومات بیشترلطف نموده از 

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

information/covid19-employment-work-

support.aspx دیدن کنید، اگرشمابه اینترنت دسترسی ندارید لطف 

نموده به شماره پروگرام TW4E به تماس شوید  01484

  .519053

 

همچنان شما میتوانید با مرکزملی خدمات شغلی وحرفه دسترسی 

داشته تادرزمینه فراگرفتن آموزشهای حرفوی شامل کارشوید، این 

 nationalcareers.service.gov.uk خدمات را میتوان ازطریق

بدست آورید. 

 

یادگیری بزرگساالن



 

 

 

 

 

 

 Works Better: 01484 221000

• Horton Housing: 01484 300744

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

 درآمدشما
برایتان ازطریق  "میرس"گی هستید، پناهنداگرشمابه دنبال 

پول ارسال وار/ماهانه بشکل هفته  پیش پرداختکارت 

 خواهدکرد.

گرشمایک مهاجرهستید، داشتن یک حساب بانکی به ولی ا

حیث یک بخش مهم اززندگی روزمره تان ضروری است. 

 تا دیبرای درخواست به ایجادیک حساب بانکی شمانیازدار

تمامی اسنادموردنیازبه مثل ثبوت شناسایی وآدرس دقیق 

 رادردست داشته باشید. 

 

پست ویاهم نامه ماحساب بانکی تانراازطریق یکبارکه ش

دریافت کردید، به تعقیت آن میتوانیدکارت بانکی رانیزبدست 

شمایک نمبر چهاررقمی رابشکل پن کودبدست آورید. 

پارید. بسهمیش بخاطررابرای که میتوانیدآن شماره  میآورید

همین نمبرویاهم پن کودشمابرای تمامی ازمعامالتی کارتی 

 گیرد.فاده قرارمیشمامورداست

 

بسیاری ازدکانهابه شمااجازه خواهنددادتاازطریق کارت تان 

گیرد پرداخت کنید که این کاربواسطه یک ماشین صورت می

داشته باشید نیازبه  45£وزمانیکه شمامعامالت کمتراز 

پن کودشمانیست. شمامیتوانیدتوسط همین کارت استفاده از

این کارشمانیازبه  پول بردارید، برای ATMازماشین های 

 استفاده ازهماپن کوددارید.
 

 

 
استخدام وآموزش )آرزوکن وبدست بیار( 

 

برای اینکه کارکردن را آغازکنید شما نیازمندآموختن زبان انگلیسی هستید تا 

بتوانید بامردم ارتباط برقرارکنید. مادرین باره دربخش گذشته درباره صنوف 

ودروس ESOL تشریحات الزم راارایه کردیم. 

 

به رهنمودخوشآمدگویی انگلستان درسایت  

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

 new-refugees

به زبان خود برای معلومات بیشتروملی سربزنید. 

 

 )JCP( مرکزکارووظیفه- پلس
سیستم رفاه دولت شامل بعضی ازقوانین ومقرراتی است که بایدبه 

منظوربدست آوردن پول به این قوانین پابندبودوبه آن احترام داشت. 

مربی کاری JCP شماتعهدات ومقررات رابرای شما ترتیب داده که 

شمابایدمطابق آن عمل کنید.  

 

این تعهدات برای دانستن مشکالت شمادرساحه کاری طرح 

میگرددوبرای تان پالن تهیه میگردد تاشمابیشتربتوانید اقدامات 

موردنیازرا انجام داده واین کارشمارا کمک میکند تابه پیش رفته 

وبیشترقابل استخدام بگردید. 

 

JCP باارگانهای بیشتری کارمیکند تا شمارا درعرصه فراگیری 

تعلیمات،کورسها وتریننگ های موردنیازکمک کند، آنها مسول 

بکارگیری این خدمات وراجع ساختن شمابه حمایت هاوکمک های 

موردنیازشماهستند. 

این کورسهاوتریننگ هاشامل: 
 

 ESOL 

 IT 

CV  وکاورلیترها 

 قابلیت استخدام – که شامل مسایل فوق ومشوره درموردمصاحبه کاری 

میشود. 

 خدمات مشتریان 

 خرده فروشی 

 

Crown Buildings,  در JCP

Rishworth Road, Dewsbury, WF12 

8EF موقعیت دارد، و از دوشنبه الی شنبه از 

ساعت 9 صبح الی 5 دیگر قابل دسترس 

میباشد. 

د Kirklees خدمات متعدد دیگر نیز وجود 

 :JCP دارند که میتوانند با شما کمک کنند، و

• 





 

 

 

 

 

 

 

 

8. داوطلب شدن 
 

 

 آرزوکن وبدست بیار

 

 
تان است البته بدون بدست آوردن دستمزد، برای کمک به  داوطلب شدن عبارت ازانتخاب مصرف وقت

پهای خیریه، گرویک شخص، جای ویایک ارگان. بسیاری ازکارهای داوطلبانه ازجانب ارگانهای 

گردند. سازماندهی می (NHS)وخدمات صحت  Kirkleesاجتماعی ویاهم سکتورعامه به مثل شورای 

 گمالی شوید.پهای رنشمامیتوانیدیکی ازداوطلبان کارهای باغداری، دوخت ودوز، دویدن، وگرو

 

 داوطلبی درکارهامیتواندیک راه بسیاربهتری باشدبرای:

 آموختن مهارت های جدید 

 یت مهارت های زبان انگلیسیتقو 

 مالقات بامردم جدید 

  بدست آوردن تجربه کاری 

 به شمایک هدف میدهد 

  پیشرفت وبهبودصحت جسمی وروانی تان باشماکمک میکنددرقسمت 

 گران میشودباعث ایجادیک تغیرمثبت باکمک کردن به دی 

 

ت داوطلبی این محله دیدن کنید، ازسای Kirklees شمامیتوانیدبه منظوردیدن ازانواع نقش های داوطلبی در

volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities   

ایمیل کرده  volunteer@tslkirklees.org.ukبرای تنظیم یک مالقات درین موردلطف نموده به ایمیل 

 به تماس شوید. 519053 01484ویاهم به شماره 

 



 

 

9. ایمان وعبادت  

 

امن ومنسجم 
 

انگلستان یک اجتماع ازمذاهب مختلف است که هرکس دارنده آزادی مذهبی 

میباشد. اگرچه نظربه تاریخ بریتانیایک جامعه عیسوی میباشد، تمام شهروندان 

به این تشویق میشوندکه مذاهب همدیگر راتحمل کرده وحتی کسانی راکه هیچ 

عقیده مذهبی ندارندبایداحترام کرد. این یک چیزبسیارجالب خواهدبود برایتان 

که بدانید 25% مردم انگلستان وKirklees هیچگونه عقیده مذهبی وایمانی 

ندارند. 

 

اگرچه ایمان مذهبی انگلستان عمدتا عیسویت میباشد، بسیاری ازمذاهب جهان 

نیزمورداستفاده قراردارد. تعدادزیادی ازاجتماعات مسلمان، هندو، یهودی 

وسک وحتی اجتماعات کوچکی ازمذاهب بهایی، بودایی،شاهدان یهواخدای بنی 

اسراییل، جین ها، زردشت ها وهمچنان پیروان مذاهب جدیددراینجا زیست 

دارند. این گونه ای ازتنوع درKirklees  قابل دیداست. 

 

درKirklees ، %17 ازمردم مسلمان بوده ودربیشتراز50 مسجدبه عبادت 

مشغول هستند. بعضی ازاجتماعات مسلمان اذان را ازطریق رادیوبه 

نشرمیرسانند تا مسلمانان بتوانندازاوقات نمازباخبرشوند، جاهای که مردان 

نمازادامیکنند خانمهادرآنجاعبادت نمیکنند، بطورمعمول یک ساحه پوشیده 

برای عبادت خانمهاوجود دارد. عبادات وخدمات بطور روزانه درمساجد 

جریان دارد. تمام مسلمانان برای ادای نمازجمعه درانگلستان به مسجد میروند. 

درهیدرسفیلدیک انجمن بنام انجمن مسلمانان احمدیه نیزوجوددارد. 

  
ارگانها ذیل به تمام ادیان وپیروان آن خوشآمدید میگوید:  

• Reach Project: www.newnorthroad.org.uk/reach 

• 611: www.huddelim.org.uk/611-asylum 

• Jubilee Center (Community Church): www.cchud.co.uk 

• Quakers: www.huddersfieldquakers.org.uk



خدمات مھم ومرتبط دیگر 
 

برای راجستروثبت نمودن تولد، عروسی ودرگذشت عزیزان تان به اداره ثبت 

هیدرسفیلدمراجعه کنید، صالون شهری هیدرسفیلد، کوچه رامسدن، هیدرسفیلد، 

  .HD1 2TA

 

توضیحات بیشتری رادرین زمینه میتوان ازسایت 

www.kirklees.gov.uk/beta/register-offices/register-offices بدست 

آورده ویاهم به شماره 221030 01484 به تماس شوید. 

خدمات برای خاکسپاری اسالمی 
رهنمایی وخدمات خاکسپاری شیراعظم برای هرکسی است، اگرچه آنهادر 

برادفورد مستقرهستندولی به تمامی شهرهاجهت عرضه خدمات خود میروند. 

آدرس اینها، ترای میلس، کوچه پریستون، برادفورد BD7 1JE ویاهم جهت 

درخواست برای خدمات میتوانیدبه شماره 780056 01274 به تماس شوید. 

ازجاھای محلی برای عبادت 
 

دراینجابعضی ازتوضیحات درموردبعضی 

ا زجاهای محلی برای عبادت وجوددارد: 

Jame Masjid
Henry Street
Batley 
WF17 6JJ
Call: 01924 463275

Jumma Masjid
206 Bradford Road
Batley 
WF17 5LY
Call: 01924 430105

Dawatal Islam Mosque
West Acre Drive
Soothill
Batley 
WF17 6PE
Call: 01924 424786

The Trinity Centre, Holy Trinity Church
Batley Carr
Batley 
WF17 7LT
Call: 01924 437331

St Thomas Church 
Grosvenor Road
Batley 
WF17 0LX
Call: 01924 726461  





 
 

10. اجتماع محلی شما  

 
مستقل 

 

خریداری 
 

درهیدرسفیلدمابه دکانهای گوناگون ومارکیت های مختلف دسترسی داریم 

وجای هست که شمامیتوانید ضروریات خانه وغذا راازآنجا مرفوع کنید. 

 

سوپرمارکیت هاعبارت ازمغازه های بزرگی استند که شمامیتوانیدغذاها، 

سامان وضروریات کمود، وسایل اطفال وحتی بعضی اوقات لباس 

رابابرندهای همان مغازه ویابرندهای بیرونی خریداری کنید. سری بزنیدبه 

"سپیشلست آیسلس؛ یاراهرومتخصص، جایکه شمامیتوانیدغذاهای متنوعی 

وبین المللی ازسراسردنیابه فروش میرسد بدست آرید. بسیاری 

ازسوپرمارکیت هاگوشت حالل رابفروش میرسانند. 

 

سوپرمارکیت هاغالبا معامالتی هفته وارخودرادارند که درآن میتوانید یک 

جنس راخریداری کرده ویکی رامجانی بدست بیارید ویاسه جنس به قیمت 

دوجنس بفروش میرسد. بعضی ازسوپرمارکیت هادارنده قیمت های 

بسیارگرانی هستند بطورمثال. ساینسبوری وتسکو. جاگزین های ارزان 

عبارتند ازمغازه های الدی ولیدی.  

 

 

دوکانهای کردی درهیدرسفیلددوکانها، رستورانت های زیادی 

وجوددارندکه غذاهاومواد کردی بفروش میرسانند. یک لیست 

ازسوپرمارکیت هاورستورانت ها رامیتوان ازورق اظافی بدست آورد. 

 

مارکیت بیرونی  
درهیدرسفیلدیک مارکیت بیرونی درمرکزشهربه هرروزدوشنبه، پنجشنبه 

وشنبه ازساعات 9 قبل ازظهرتا 4 بعدازظهر برگزارمیشود. این مارکیت 

مملوازغرفه هامیباشد که درآنجاهرچیزموردضرورت ازمیوه تازه گرفته تا 

رخت، سخت افزار ووسایل منزل دردسترس قراردارند. غرفه های هم 

وجوددارد که درآنجاشمامیتوانیدغذاهای مختلفی ازآش تایلندی گرفته 

تاماهی های سنتی وچپس های گوناگونی راامتحان کنید. 

 

ممکن است بخواهید مقداری از "خریطه ها را" برای

خریداری خود بخرید زیرا سوپرمارکت ها اکنون 10

پوند برای هر  خریطه می گیرند. 

دکان های کردی 

چندین مغازه در باتلی وجود دارد که غذاها و مواد تشکیل دهنده 

کردی و همچنین رستورانت ها و غذای آماده را می فروشند. 

یک لیست از سوپرمارکت ها و رستورانت ها را می توانید در 

صفحه اضافی پیدا کنید. 



Greenhead Park

 

یافتن این مکانهابرایتان کمی مشکل خواهیدبودوشمادرین زمینه 

  Kirkleesدسترسی به سهولت هاوفرصت هابه کمک نیازدارید. در

مادارنده مربیانی هستیم که به زبانهای مختلفی صحبت میکنند 

وشمارایاری میرسانند. اگرشماخواهان به تماس شدن بااین مربیان 

خوشآمدگویی هستید، لطف نموده به آدرس 

welcomementors@tslkirklees.gov.uk  ایمیل کنیدویابه 

شماره 444566 07425 به تماس شوید. 

اگرشماخواستاربعضی ازفعالیت های خاصی برای اطفال تان دراینجا 

هستید، اتحادیه جوانان Kirklees وشرکابرای شمافعالیت های 

مختلفی راپیشنهادمیکند. لطف نموده ازسایت 

www.facebook.com/KirkleesYouth دیدن کنید. 

کارھای که بایدانجام داد 

 
زمانیکه شمادرKirklees  زندگی میکنید کارهای زیادی برای انجام 

دادن وجود دارند. هیدرسفیلد دارای تعدادی زیادی ازجاهای بیرونی 

است که میتوان درآنجاقدم زد وکارهای تفریحی رابا فامیل های 

خودانجام داد. بعضی ازینها مجانی بوده وبرای بعضی ازاینهابایدپول 

پرداخت کرد. توضیحات درین موردرامیتوان ازسایت شورا 

www.kirklees.gov.uk/events بدست آورد.  

 

پارکھا 

ورزش  

ھنرھا 

 

اطفال/فامیلھا 

Play Areas, Adventure Playgrounds, Soft 
Play Centres, Community Centres, Youth 
Facilities.

Museums, Wilton Park Batley and Oakwell 
Hall Birstall.

Dewsbury Park and Wilton Park, Batley. 

Sports Centres, Swimming, Tennis Courts, 
Fox’s (Batley Bull Dogs) Stadium (Rugby 
League), Batley and Dewsbury KAL Sports 
center and Batley KAL sports and tennis 
centre.



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.

 

کتابخانه ھا 
کتابخانه هادر Kirklees جاهای برای پذیرایی ازبزرگساالن، 

اطفال وجوانان است.دراینجامیتوان به تعدادزیادی ازمنابع 

مناسب وفعالیت های زیادی برای لذت بردن ومناسبت های 

مختلف دسترسی داشت.  

 

کتابخانه ها برای شماخدماتی زیادمجانی راپیشکش میکند که 

شامل دسترسی دیجیتال، کتابها، DVD هاوCD هارابشکل 

امانت برایتان پیشنهادمیکند، دسترسی به رسانه های جهانی، 

فرصت های یادگیری وخالقانه، این همه برای شمادردسترس 

است. 

 

دراینجامیتوانیدبه کمپیوتروانترنت نیزدسترسی داشته 

باشید.برای اشتراک درین فرصت هاتمام اطفال ویانوجوانان 

زیرسنین 16 سال نیازبه رضایت کتبی والدین، نگهبان ومراقب 

خوددارند. برای معلومات بیشتر میتوانیدبه سایت 

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

sanctuary سربزنید. 

 

 

مشاوره حقوقی )قانونی( 

 

اگرشمامهاجرویاهم دنبال پناهندگی هستید وبه مشاوره حقوقی 

نیازدارد، لطف نموده بااین آدرس هابه تماس شوید: 

 

باالخره، معلومات وسیع درموردزندگی درانگلستان رابه زبانهای 

مختلف میتوان درسایت 

ماآرزوداریم که شماازبودن ووقت تان درهیدرسفیلدKirklees لذت 

ببرید.ماآرزوی دیدن شمارادرحال رشد، پیشرفت وخوشحالی داریم. 

چانس خوب. 

در اینجا جزئیات برخ از کتابخانه های محیل 
آمده است:  

ثبت نام کردن دریک کتابخانه بسیارآسان 

ومجانی است. به 
www.kirkleeslibraries.co.uk مراجعه کنید او 

یا تماس بگیرید و آغاز کنید. 

 

Batley Library 
14 Market Place
Batley 
WF17 5DA
Call: 01924 414868

Birstall Library 
Market Street
Birstall 
WF17 9EN
Call: 01924 414686

Cleckheaton Library 
Whitcliffe Road
Cleckheaton
BD19 3DX                        
Call: 01924 414868

Heckmondwike Library 
Walkley Lane
Heckmondwike
WF16 0LY
Call: 01924 414868



Working together to support and celebrate migration
#KirkleesWelcomes

www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes
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Kirklees همیشه یک جامعه استقبال کننده است، مزایای 

مهاجرت را درک می کند و براساس آن ایجاد می کند. 


