
#KirkleesWelcomes 

Colne Valley

 همکاری برای حمایت و تجلیل از مهاجرت

 به کرکلیز خوش آمدید 



 معرفی
کرکلیز محل خوش آمدگویی است. 

متنوعی است و مردم در دارای جوامع 

 کرکلیز از نقاط مختلف جهان وجود دارند.

 
شورای کرکلیز و شرکای ما مانند پولیس، 

های دینی، بخش صحی، مکاتب، و سازمان

های بخش داوطلبانه و اجتماعی و خیریه

خواهند اطمینان حاصل کنند که محلی می

افراد تازه وارد در کرکلیز ساکن شوند. ما 

شما جامعه محلی را که در آن خواهیم می

کنید درک کنید، حمایتی که برای زندگی می

بهترین شروع در زندگی جدید خود نیاز دارید، 

داشته باشید، مهارت های زبان انگلیسی خود 

را ارتقا دهید و به آرزوهای خود برسید، شاید 

 دوستان جدیدی پیدا کنید،

در یادگیری مهارت های جدید پیشرفت کنید یا 

 شغل به دست بیاورید.

هدف این بسته ارائه اطالعاتی است که برای 

کمک به شما برای زندگی و اقامت در خانه 

 جدیدتان 

 ،Marsdenدر دره کولن که شامل مناطقی مانند 

Slaithwaite، Linthwaite، Golcar  و

Milnsbridge  می شود، ضرورت دارید. این

پشتیبانی و خدماتی که به صورت محلی در 

دسترس شما هستند را توضیح خواهد داد. 

 همچنین شامل

جزئیات سازمان های اجتماعی است که 

می توانند از شما برای ایجاد شبکه ای از 

 تماس ها حمایت کنند.

 ښار د ګڼو کېرکلیس د ښه راغالست لپاره یوه سیمه ده. دا 

ټ څخه توکمونو درلودونکی ښار دی چې د نړۍ له ګوټ ګو

محتویات

 در باره کرکلیز .1

 رازداری/ محرمانه .2

 خانه شما و احساس امنیت .3

 صحت و صحت روانی .4

 پیشرفت اطفال و نوجوانان .5

 یادگیری و پیشرفت زبان انگلیسی .6

 یادگیری بزرگساالن و شغل .7

 داوطلبی .8

 عبادتعقیده و  .9

 جامعه محلی شما .10
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در باره کرکلی   . 1

منطقه متروپولیتن کرکلیز یک ناحیه در یورکشایر غربی،  

نفر است و  422500( 2011جمعیت آن ) انگلستان است.

شامل شهرها و قریه جات بتلی، برسټل، کلیک هیټن، 

ډینبي ډيل، ډیوز بیري، هیکمنډویک، هامفرت، هډزفیلډ، 

کیرک برټن، مارسډن، مېلتم، میرفیلډ، و سلېت وایټ 

هادرسفیلد بزرگترین سکونتگاه منطقه و مرکز  است.

 مدیریت شورا است.

محرمانه. 2

همه کارکنانی که در پشتیبانی شما مشارکت دارند می دانند که اطالعات مربوط 

  به خانواده و محل زندگی شما باید محرمانه بماند.

قانون می گوید که ممکن است مجبور شویم اطالعات شما را بدون با این حال، 

 رضایت شما در اختیار شخص ثالثی قرار دهیم.

 این کار بسیار به ندرت انجام می شود، در صورتی که:

  یکی از کارکنان نگران باشد که ممکن است به خود یا دیگران آسیب
 برسانید 

  معرض خطر باشدیک کودک یا فرد جوان تحت مراقبت شما در 

  یک دادگاه حقوقی به ما دستور می دهد که اطالعات شما را افشا کنیم 

 اگر احساس کنیم ممکن است شما در معرض خطر از طرف دیگران  پ
 باشید.



خانه شما و احساس امنیت 3 .

 

خواهیم همگی به جوامعی که در آن زندگی ما می
حفوظ مکنند افتخار کنند، احساس خوشبختی کنند، می

توانمندسازی  باشند و شرایط خوبی داشته باشند.
مردم برای مشارکت فعال در محله های خود و 

تصمیماتی که بر آنها تأثیر می گذارد، جوامع قوی 

 تر و منطقه ای منسجم تر ایجاد می کند.

 
 شماره ها و معلومات مهم 

فقط در صورت عاجل زنگ  – 999به شماره: 

 بزنید

تماس می گیرید، از شما می پرسند که  999وقتی با 
آیا به پولیس، خدمات آتش نشانی یا آمبوالنس نیاز 

 .دارید یا خیر

دو شماره پولیس وجود دارد، یکی  :پولیس

 .برای موارد عاجل و دیگری برای غیر عاجل
تماس گرفته  �õ�õ�õپولیس فقط وقتی باید با شماره 

شود که خطر جانی یا خطر آسیب فوری وجود 

به عنوان مثال می توان به حادثات .  شته باشددا
جاده ای جدی، حمله، اختالالت جدی یا جنایت 

 در حال انجام اشاره کرد

اگر آتش سوزی  :خدمات آتش نشانی 
خطرناکی وجود دارد که نمی توانید به آسانی 

آن را خاموش کنید، با این شماره تماس 

 .بگیرید

تماس می گیرید  999شما با  :امبوالنس 

فردی نمی )و فقط در صورت خطر جانی 

( تواند نفس بکشد، حمله قلبی، خطر مرگ
 .درخواست آمبوالنس می کنید

  

برای موارد غیر عاجل زنگ  – 101به شماره: 

 بزنید

تماس بگیرید تا جرایم و سایر  101شما باید با 
نگرانی های را که ضرورت به جواب عاجل ندارند 

به عنوان مثال، اموال شما ضرر دیده . گزارش دهید
است، برخورد ترافیکی جزئی یا جنایت نفرت آمیز 

 .دیده یا تجربه کرده اید
��

 

 

 مسائل و ترمیمات در ساختمان

اگر شما در یک ساختمان از طرف شورا زندگی می کنید و 
خواهید در باره یک ترمیم گزارش بدهید، باید یک حساب می

«My Kirklees » کنید و آن را از آنجا گزارش بدهیدایجاد. 

بروید اما برای ترمیمات  my.kirklees.gov.ukبه 

 01484یا  414800 01484فوری می توانید با شماره 

 .تماس بگیرید( خارج از ساعات کاری) 414850
ً از  برای معلومات بیشتر در مورد چنین شکایاتی، لطفا

تهیه  www.kirklees.gov.uk/council- وبسایت 
 مسکن بازدید کنید

اگر شما در خانه شخصی زندگی می کنید و با صاحب خانه  
در رابطه با یادداشت خالی کردن خانه یا ترمیماتی که اجرا 

 نشده
شهر تماس  مشکل دارید، می توانید با تیم مسکن شورای

/www.kirklees.gov.uk  بگیرید 

homelessness یا در این شماره زنگ بزنید 

01484 414933 

 اگر شما یم خواهید به کدام خانه ای کوچ کنید

شما می توانید از این وب سایت برای ثبت نام در شورای 
 مسکن استفاده کنید 

 uk  www.choosenmove.org. اطالعات
دیگر در مورد شورای مسکن شهر و چیزهای که باید قبل 

 از ثبت نام بدانید را می توانید در سایت پیدا کنید

.www.kirklees.gov  وبسایت قبلی یا در

uk/housingregister ,  یا در این شماره زنگ بزنید

01484 416900 

 .221350 01484یا 

 بل های آب و برق شما
برای کسب معلومات بیشتر در مورد بل ها خود مانند گاز، 

آب، برق، لطفاً راهنمای خوش آمدگویی بریتانیا را به زبان 

��خود در این آدرس بررسی کنید
 www.gov.uk/government/publications/

refugees-new-for-guide-a-welcome  راهنمای

��خوش آمدی برای مهاجرین جدید

 سطل های زباله تایردار و زباله

در خانه جدید تان مسئول دور انداختن زباله و کثافات 

زباله های خانگی خود را در یک  .خواهید بودخود تان 
سطل کوچکتر در داخل خانه خود جمع آوری می کنید 

پس از پر شدن این . که نیاز به یک سطل زباله دارد
 سطل،

 .آنرا در زباله دانی تایردار میاندازید

یکی  -شما دو سطل تایردار دار خواهید داشت 

گری سبز سیاه برای زباله های عمومی و دی/ خاکستری

اینها خارج از خانه شما خواهند بود و . برای بازیافت ها
به طور هفتگی توسط شورای کرکلیز به صورت نوبتی 

هفته اول سطل خاکستری، هفته دوم . تخلیه می شوند

 .سطل سبز

مهم است که زباله های خود را در داخل سطل تایردار 
و می قرار دهید نه در کنار آن، زیرا برداشته نمی شوند 

اگر می بینید که وسایل زیاد . توانند آفات را جذب کنند
 برای دور انداختن دارید و در سطل زباله جای نمی شود،

 .شما می توانید از شورا تقاضای یک سطل اضافی کنید

این زباله دانی تایر دار برای  ��سیاه����زباله دانی های خاکستری
����زباله های عمومی خانه شماست

این زباله دانی تایردار برای وسایل  ��سبززباله دانی 

����قابل بازیافت است

گرافیک صفحه بعدی به شما می گوید که چه چیزی را می 
توانید در سطل های رنگی مختلف قرار دهید و چه چیزهایی 

 .را نمی توانید قرار بدهید

 

 زباله های بزرگ

اگر زباله های بزرگتری مانند کوچ و چوکی شکسته یا 
های باغ دارید، می توانید آن ها را به یکی از سایت زباله 

اگر وسیله حمل و نقل ندارید، با  .های بازیافت شورا ببرید

تماس  414700 01484جمع آوری زباله در شماره 
بگیرید تا ترتیبی برای جمع آوری آنها فراهم شود یا به 
وب سایت شورای کرکلیز بروید و فورمه درخواست 

آوری را تکمیل  آنالین برای جمع

 gov.uk/bulkywaste www.kirklees.کنید

 

 انداختن زباله در زمین های خالی بطور غیر قانونی

این عبارتی است از انداختن غیرقانونی زباله در زمینی 

برای گزارش در باره زباله  .که مجوز پذیرش آن را ندارد

.www  انداختن غیر قانونی به این وبسایت بروید

kirklees.gov.uk/flytipping 



 در زباله دانی ها چی ها میروند

زباله دانی های سبز زباله دانی های خاکستری

ً

 
 

این زباله دانی های تایر دار برای زباله های قابل بازیافت 

 :هستند مانند

 کاغذ و کارتن •

 اخبار و مجله •

 قطی های غذا •

 قطی و بوتل های نوشابه •

 بوتل های پالستیکی خانه •

 (تشت، ظروف ماست، پتنوس های غذا)بسته های پالستیکی  •

 آئروسل ها •

در زباله های سبز  باز کردهلطفاً این اشیا را 

 (نباید در پالستیک کثافات بسته باشند. )بیاندازید

 
 

 گشت و گذار در اطراف

 .را برای کمک به پیدا کردن مسیر خود یاد بگیرید Google Mapsبسیار مهم است نحوه استفاده از 

 .دارند هر دو ایستگاه ریل و سرویس در مرکز شهر هادرزفیلد، با ایستگاه های کوچکتر و ایستگاه های سرویس کنار جاده ای در اطراف قریه ها قرار

ایستگاه سرویس شهر هادرسفیلد، ردیف باال  -ایستگاه سرویس مرکزی 

Huddersfield HD1 2JN F2   در نقشه 

ها از میز کمک مشتری در ریزی سفر و مشاوره در مورد تکتتوانید برای پالنمی

کمک دریافت  www.wymetro.comا در ایستگاه سرویس شهر هادرسفیلد ی
 کنید

 

 

 تکسی 

اطمینان حاصل کنید که تکسی یک وسیله نقلیه دارای مجوز است و راننده کارت 
 شناسایی دارد

را در اپل از اپ  Huddersfield Taxisمی توانید اپلیکیشن . تکسی هادرزفیلد

 .استور یا گوگل پلی دانلود کنید
برخی از تکسی ها دارای میتر هستند و برخی دیگر از قبل قیمت آن را به توافق خواهید 

 .رساند

 ریل

Marsden Station, Station Road, Marsden, HD7 6AX 

Slaithwaite Station, Station Road, Slaithwaite, HD7 5EB 

Huddersfield train station, St. Georges Square, 

Huddersfield HD1 1JB 
J3  در نقشه مقابل. 

شما می توانید تکت ریل تانرا در ایستگاه ریل یا از طریق وبسایت 

 www.thetrainline.com بک بکنید و می توانید معلومات  بیشتر از

www. بدست بیاورید. thetrainline.com/railcard 

 

 سرویس

وجود دارد تعداد زیادی ایستگاه کوچکتر سرویس در میان قریه جات ما در دره کولن 

 .که دسترسی اصلی به هادرسفیلد در جاده منچستر است

 

این زباله دانی تایردار برای زباله های عمومی خانه تان است 

مانند: 

• غذای باسی و پوست ها 

• نپی های اطفال 

• پالستیک های چسپناک و فویل استفاده شده 

• پوش های مواد خوراکه 

• پلیاستایرن 

• خریطه های پالستیکی 
همه زبالههای خانگی غیرقابل بازیافت باید در یک سطل زباله 

ریخته شده و داخل یک سطل خاکستری انداخته شوند. 

 

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight



 

 

 

 

 

 

 

 اصول رفتاری در کرکلی   و انگلستان 

همچنین مقرراتی وجود در بریتانیا رفتارهای خاصی وجود دارد که انتظار می رود مردم از آنها پیروی کنند و 

در زیر برخی از انتظارات رایج و همچنین مقرراتی را مشاهده خواهید کرد که در . دارد که قانون هستند

 .صورت عدم رعایت آنها عواقبی در پی خواهد داشت

 

 مهربان بودن

سی اگر ک. به یکدیگر مودبانه است" متشکرم"و " لطفا"گفتن 
سر راهتان است یا نیاز به کمک دارید، مودبانه است که 

اگر با کسی برخورد یا اشتباه ". معذرت می خواهم"بگویید 

 "ببخشید"کردید، انتظار می رود که بگویید 

 
 در صف/ قطار ایستاد شدن

در حالی که منتظر یک سرویس یا نوبت برای ارائه خدمات 

ایستگاه سرویس یا در یک مغازه، هستید، به عنوان مثال در 

 .باید در صف ایستاد شوئید

 

 قرارهای مالقات

اگر قرار شما ساعت . رعایت زمان مالقات بسیار مهم است

 صبح باشد 10 – 9:30

شروع میشود و  9:30این بدان معناست که وقت شما ساعت 

همیشه توصیه میشود که پنج الی . تا نیم ساعت طول می کشد

 .وقت تر بیائیددقیقه  10

اگر ناوقت میشود، تمرین خوبی است که با فردی که قرار 

 مالقات دارید زنگ بزنید تا برایش خبر بدهید که چقدر
وقت قرار است ناوقت شود و ببیند که آیا میشود که قرار 

برخی از سازمان ها در . مالقات ادامه داده شود یا خیر
خودداری می  صورت تأخیر از دیدن شما در قرار مالقات

 .کنند

اگر شما نمی توانید حاضر شوئید، باید زنگ زده قرار را لغو 

 .کنید یا مجدداً وقت بگذارد

 
 کثافات

کثافات را در روی جاده نیاندازید بخاطری که این غیر 

تعداد زیادی از زباله دانی ها در اطراف شهر . قانونی است

 .موجود است
 

 

 

 

 آزار و اذیت براساس نژاد

اگر به دلیل رنگ،  آزار و اذیت براساس نژاد غیر قانونی است

 نژاد، قومیت، مذهب یا منشأ ملی مورد حمله،
ارعاب یا توهین قرار گرفته اید، قربانی آزار و اذیت نژادی 

که به عنوان جنایت نفرت آمیز نیز )آزار و اذیت نژادی . هستید

های همچنین می تواند به شکل نوشته ( شناخته می شود

 .نژادپرستانه بر روی دیوارها باشد یا به اموال شما آسیب برساند

اگر هر گونه آزار و اذیتی را تجربه کردید، اگر در معرض خطر 

 .به پولیس اطالع دهید 999یا  101عاجل هستید، فوراً با شماره 
 همچنان می توانید به آدرس 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk  ایمیل کنید 

 

 آزادی و کلتور

ختنه زنان، ازدواج اجباری، آزار ناموسی و آزار خانگی قابل 

این خالف قانون است و در صورت ارتکاب هر یک . قبول نیست

 .از این موارد توسط پولیس مورد پرسش قرار خواهید گرفت

 

 خشونت داخلی

کنترول اجباری، : شامل موارد زیر باشدخشونت خانگی می تواند 

 .سوء استفاده مالی، آزار جسمی و روانی، آزار و اذیت و تعقیب

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، اگر در معرض خطر فوری 

یا می توانید با شراکت . تماس بگیرید 999یا  101هستید، لطفاً با 

 تماس 0527222 0800سوء استفاده خانگی پنین با شماره 

 .بگیرید

 

 گرایش جنسی

رک لطفاً د. در برخی از کلتور ها، گرایش جنسی یک انتخاب نیست
 گذارد و از هرکنید که قانون انگلستان به آزادی شخصی احترام می

رود به گرایش جنسی کند انتظار میفردی که در اینجا زندگی می

 .احترام بگذارد( گراگرا، دوجنسهمجنس)دیگران 

به دلیل تمایالت جنسی به صورت کالمی یا فیزیکی اگر کسی را 

 .خالف قانون است و جرم نفرت آمیز حساب می شود آزار دهید،

 

 

 

  رفتار غیر اجتماعی 

 :رفتار ضد اجتماعی شامل موارد زیر است
 

 های خاموشرفتار پرخاشگر و پر سر و صدا در محله •

سر و صدا در وقت شب در خانه ها یا باغچه ها،  •

 صبح ممنوع است 7شب و  11بین ساعات  مخصوصاً 

 "دروغ آمیز"رفتار تهدیدآمیز، مستی یا  •

 خرابکاری، گرافتی و اعالنات پوستری بد •

 خرید و فروخت مواد مخدر در کوچه و بازار •

 زباله و انداختن کثافات در جاهای نامناسب •

 گدایی پرخاشگرانه •

 نوشیدن شراب در کوچه و بازار •

 ناوقت شبآتش روشن کردن در اوقات  •

 ایال کردن موتر در جاده ها •

زنگ  101برای گزارش رفتار غیر اجتماعی به شماره 

/www.kirklees.gov.uk بزنید یا از طریق 
antisocialbehaviour  گزارش بدهید

www.police.uk 
 

ک ما  -شورای کرکلی     نتایج مشیر

 

 بهترین آغاز

 اطفال بهترین آغاز را در زندگی شان دارند

 

 خوب

مردم کرکلیز برای هر قدر وقت و تا بتوانند در دسترس می 
 باشند

 

 مستقل

مردم کرکلیز بطور مستقل زندگی می کنند و کنترول زندگی 
 خود را دارند

 

 آرزو کنید و بدست بیاورید

در کرکلیز دستیابی به آرزوی های خود را از طریق مردم 
تعلیم و تربیه، آموزش، اجرای وظیفه و یادگیری مادام العمر 

 .بدست میاورند

 
 اقتصاد پایدار

کرکلیز رشد اقتصادی پایداری دارد و زمینه اشتغال مناسب را 
 برای جوامع و مشاغل فراهم می کند

 

 امنیت و هم بستگی

جوامع منسجم زندگی می کنند، احساس مردم کرکلیز در 

 امنیت می کنند و از آسیب در امان هستند

 

 پاک و صفا و سرسبز

       مردم کرکلیز محیطی با کیفیت، پاک، پایدار و سبز را تجربه می         

 کنند



4.
 
 
 
صحت و صحت روان

 خوب
مراقبت های صحی را در ( NHS)خدمات بهداشت ملی 

. بریتانیا ارائه می دهد و از طریق مالیات تامین می شود
 NHSبدون کدام مصرف به مراقبت  شما مستحق هستید که

برای دریافت دوای رایگان، معالجه . دسترسی داشته باشید

که ) HC2دندان، معاینه چشم و تعدادی عینک به فورمه 

 .ضرورت دارید( دواخانه ها موجود استدر 

 
 ( GPداکیر عمویم)

بسیار مهم است که با یک داکتر راجستر شوئید و این 

اگر مریض یا نگران سالمتی خود یا یکی از . رایگان است
اعضای خانواده خود هستید، باید به داکتر محلی خود که 

بعضی . نامیده می شود مراجعه کنید( GP)داکتر عمومی 
داکتر ها از تمام مریضان می خواهند که معاینه صحی از 

 راین بسیا. این عموماً توسط یک نرس اجرا میشود. بکنند

بسیار خوب . مهم است که شما به این قرار مالقات بروید

اگر ضرورت به مترجم . است که از قبل این کار را بکنید
دارید، در هنگام وقت گرفتن در استقبالیه این موضوع را 

به کارمندان بگوئید که شما به کدام زبان صحبت . بگوئید

 .یک مترجم بک می کنند Big Wordمی کنید و آنها از 

برای پیدا کردن یک داکتر عمومی بطور آنالین می توانید 

www.kirkleesccg.nhs.uk/your-پیدا کنید 
service -local-a-health/find  و اگر بطور

ً با خدمات   Welcome Mentorآنالین نتوانید لطفا
تماس بگیرید و آنها می توانند به شما در پیدا کردن و 

 . راجستر کردن پیش داکتر کمک کنند

 
اگر بخواهید پیش داکیر متخصص بروید، چی باید 

 بکنید؟

داکتر عمومی شما مراقبت های صحی برایتان ارائه اصوالً 
می کند و تصمیم می گیرد که آیا شما ضرورت به داکتر 

 .متخصص دارید یا باید به شفاخانه بروید

 
هنگامی که به یک متخصص راجع میشوئید، همگی در 

اخانه در شف. انگلستان باید در لیست منتظران قرار بگیرند

 اگر ضرورت. ان مینویسندباره جزئیات صحت شما برایت

بنا  .باید در وقت گرفتن وقت بگوئید به مترجم دارید، شما
بر مشکل صحی که دارید، قرار های مالقات شفاخانه ها 

 .شاید از محل زندگی شما یک کمی دور تر باشد

 

 تندرستی و سالمت روانی شما 

 
خود یا خانواده تان این است نگرانی در مورد صحت روانی و صحت عاطفی 

که احساس کنید همه چیز ممکن است کمی طاقت فرسا شود، ممکن است برای 
حل مسائل روزمره دچار مشکل شوید یا عالقه به انجام کارهایی نداشته باشید 

شاید شما احساس نارامی کنید، نتوانید بخوابید . که قبالً از آن لذت می بردید

 ً خلق و خوی : به عنوان مثال. باره خود نداشته باشید هیچ احساسی در و عموما
ضعیف، احساس غمگینی یا نگرانی یا استرس در بیشتر مواقع، اضطراب، 

 .احساس خودکشی، بد خوابی، کابوس، احساس سوگواری

 داکتر خود صحبتاگر شما نگران خود و یا فامیل خودهستید، لطفاً همیشه با 

 .او می تواند به شما کمک کند، این به شما همت میدهد و کنید

معلومات بیشترمی توانید از وبسایت 

crisis-www.southwestyorkshire.nhs.uk/in  خط بشمول

برای هر کسی که در کرکلیز با داکتر  ساعته برای صحت روانی 24کمکی 

یق این وبسایت می توانید به این خدمات دسترسی از طر .راجستر است
 داشته باشید

0800 183 0558. 

 :خدمات صحت روانی دیگر نیز در هادرزفیلد موجود است مثالً 

  www.northorpehall.co.uk :نورتورپ هال

  www.womencentre.org.uk:مرکز برای خانم ها 

 NHS: kirkleesiapt.co.ukپشتیبانی داکتر عمومی 

 

اگر برای ثبت نام یا دسترسی به هر یک از خدمات فوق به کمک نیاز 
دارید، لطفاً با افسری که قبالً با شما کار کرده تماس بگیرید یا با خدمات 

 .تماس بگیرید 444566 07425مربی خوش آمدید به شماره 
 

 

 

و ( HRI)شفاخانه های محلی ما، شفاخانه های سلطنتی هادرزفیلد 

هستند، اما ممکن است ( CRI)شفاخانه های سلطنتی کالدردیل 

هایی در شفاخانه در لیدز یا ضرورت باشد در قرار مالقات

 .برادفورد شرکت کنید

 

 عینک ساز ها

به شما و فامیل تان توصیه می شود که چشم هایتان را معاینه 
 کنید، عینک ساز ها در

هادرسفیلد به خصوص در اسالیت ویت، میلنزبریج و در سراسر 

 .مرکز شهر هستند

 

 داکیر دندان

-www.nhs.uk/ serviceیک داکتر دندان می توانید در  

search/find-a-dentist برای معاینه دندان های . پیدا کنید

اگر یک حالت اضطراری است و زیاد درد . تان باید وقت بگیرید

برای معاینات جدی . در استقبالیه این موضوع را بگوئیددارید، 

 .بیشتر دندان ها، می توانید به شفاخانه راجع شوئید

اگر شما یک داکتر دندان دائمی ندارید یا در سفر است، به شما 

برای راهنمایی زنگ بزنید و اگر ضرورت به NHSبه  111

 .معاینه عاجل داشتید، آنها برایتان ترتیب میدهند

 

 دوا فروشی و نسخه دوا

. شما می توانید برای مشکالت صحی عمومی به دواخانه بروید

مبلغ نسخه . شما می توانید یک مقدار دوا از دوا فروش بخرید

. پوند برای هر قلم دوا است 9.35های معیاری در انگلستان فعالً 
 اگر شما

 چندین قسم دوا مصرف می کنید، باید

 .بپردازیدپوند برای هر کدام  9.35

بعضی اوقات دوا های مسکن بسیار ارزیان تر میشه اگر در 

 .دواخانه بدون نسخه بخرید

هستید، لطفاً مطمئن شوئید که NHSشما مستحق دوای رایگان از  
 کارد صحیح را در عقب 

عالمت اشتباه می تواند باعث یادداشت . نسخه تان عالمت بزنید

 .جریمه شود

برای پیدا T. بود که جریمه را بپردازیداین مسؤلیت شما خواهد 
کردن نزدیک ترین دواخانه و معلومات مفید دیگر به وبسایت 

 -services/prescriptions-www.nhs.uk/nhs
pharmacies/pharmacies-and مراجعه کنید  . 

 

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight
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اگر شما حامله دارید هستید و 

ورت به کمک دارید  ض 

ً به شماره  زنگ  5555 304 0300لطفا
 بزنید یا به این وبسایت بروئید 

www.thrivingkirklees.org.uk 

شما می توانید برای پرداخت یکباره کمک  

پوندی از طریق این  500مصرف زایمان 
وبسایت اقدام کنید 

 -start-www.gov.uk/sure

grant-maternity 

همچنان، اگر شما حامله دار هستید یا طفل 
زیر چهار ساله دارید، برنامه آغاز صحی 

می تواند شما را در خرید غذاهای اساسی 

برای اپالی  .مثل شیر و میوه کمک کند
ید کردن به این وبسایت برو

start-www.gov.uk/healthy 

برای راجستر کردن طفل نوزاد تان  2568

زنگ بزنید یا  221030 01484در شماره 

/www.kirklees.gov.uk از وبسایت 

registerbirth ا می توانید شم . دیدن کنید

 5555 304 0300با تیم صحی در شماره 

 .برای کمک به طفل تان تماس بگیرید

 

 

 

 تربیت و معالجه اطفال 
آنها باید همیشه . هیچ وقت نباید فرزندتان را تنها بگذارید

بی توجهی، سوء  .توسط یک بزرگسال مسئول نظارت شوند
استفاده جسمی، جنسی یا عاطفی از طفل طبق تعریف قانون 

 .اطفل برای هر کسی غیرقانونی است

 
ب همه اطفال در سنین مکتب باید به طور منظم به مکت

 .بروند

 
اگر شما در باره کدام طفلی تشویش دارید، لطفاً به خدمات 

 01484امنیت اطفال در ساعات کاری در شماره 

 01484و در ساعات غیر کار در شماره  456848
 .زنگ بزنید 414933

 

 (INATتیم بی   الملیل تازه واردان )

INAT  از فرزندان شما برای شروع مکتب و از شما برای درک سیستم

 .آموزشی در انگلستان حمایت می کند

( ساله 18دو تا )ما تیمی از کارکنان پشتیبانی دوزبانه داریم که از کودکان 
های که انگلیسی را به عنوان زبان دیگری برای دسترسی به و خانواده

 وزشکنیم و در آمآموزش دارند، حمایت می

ادغام می کنیم و برای ( کودکستان، مکتب، یا کالج)با خدمات آموزشی 

 .رفع هر گونه ضرورت با سایر خدمات آنرا ارتباط میدهیم

 :ما

یک کارگر دوزبانه برای پشتیبانی ادغام محدود به زمان اختصاص  •

 .خواهیم داد

کالج و انتقال /مکتب/همکاری برای درخواست برای جای در کودکستان •

 .طریق پروسه ثبت ناماز 

در جلسه ثبت نام فرزندتان مترجم داشته باشید تا مطمئن حاصل شود که  •

 .انتظارات، پالیسی ها و روش های حاضری در مکتب را درک کرده اید

 .حمایت در ارتباط دادن خانه و مکتب •

 درخواست برای غذا و یونیفورم مفت در مکتب •

 خدمات دیگرنشان دادن به / در صورت ضرورت، ارجاع  •

 

ess.inat@kirklees.gov.uk برای حمایت درخواست تانرا به 

 01484ارسال کنید یا می توانید با تیم پشتیبانی کسب و کار با شماره 

تماس بگیرید و مشخصات خود را بدهید و درخواست تماس  221919

هدف تیم این است که ظرف دو روز پاسخ دهد مگر اینکه در  . مجدد کنید

 .آخر هفته که دفتر بسته باشد

 

اطالعات بیشتر در مورد تعلیم و تربیه را می توانید در وب سایت شورا 

 .دریافت کنید www.kirklees.gov.uk/schoolsدر آدرس 

 سایت پیشنهاداگر فرزند شما ضرورت به آموزش خاصی دارد، لطفاً به وب

 محلی که دارای گزینه ترجمه و شنیداری است مراجعه کنید 

www.kirkleeslocaloffer.org.uk 



 
یادګیری و پیشرفت .  6

در زبان انګلیسی 

 

 آرزو کنید و به دست بیاورید

 

 که  ESOLکالس های انگلییس = 
 
)انگلییس برای کسان

 زبان دیگر دارند(

مهم است و به شما کمک می کند تا یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی بسیار 
در زندگی جدید خود قرار بگیرید و به طور مستقل زندگی کنید، به شما کمک می 

کند تا خودتان پیش داکتر بروید، به فرزندان خود در مکتب کمک کنید و به شما 

 .کمک می کند شغلی پیدا کنید یا به تحصیل خود ادامه بدهید

کار هستید، حق دریافت آموزش رایگان زبان انگلیسی اگر بیکار هستید و به دنبال 

قبل از پیوستن به صنف درسی، یک معلم سطح شما را بررسی می کند . را دارید
و اطالعات بیشتری در مورد شما پیدا می کند تا بتوانید در صنفی شرکت کنید که 

صنف ها می . در سطح مشابه شما هستند و برای ضرورت های شما مناسب است
توانند بسیار سرگرم کننده باشند و مکان خوبی برای مالقات با مردم و دوست یابی 

 .هستند

در کرکلیز ما یک جامعه متنوع با ساکنانی هستیم که به زبان های مختلف صحبت 

یادگیری زبان انگلیسی به افراد اجازه می دهد تا زبان مشترکی داشته . می کنند

شما باید یک . توسعه و پیشرفت ارائه دهدباشند و فرصت هایی برای ادغام، 

ا را می ارزیابی ه. ارزیابی را تکمیل کنید تا بتوانید در سطح مناسب قرار بگیرید

برای گرفتن وقت  .تکمیل کرد This Way 4 English (TW4E)توان با 

یا به این  thisway4english@tslkirklees.org.uk مالقات ایمیل کنید به 

 519053 01484شماره زنگ بزنید 
 

کالس های . شما را در یک کالس قرار می دهد TW4Eپس از ارزیابی شما، تیم 

ESOL در کالج محلی، در کتابخانه ها، مدارس و مراکز اجتماعی موجود است. 

 یک شما در دسترس است اطالعات در مورد دوره های محلی و مکان های نزد

www.learningenglish.org.uk 



 

Works Better: www.worksbetter.co.uk 
01484 221000

•

 

Horton Housing: 01484 300744

•

 

Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

ی و اشتغال . 7  یادګی 
 بزرګساالن

آرزو کنید و به دست بیاورید
 

ی بزرگساالن    یادگی 

می شود و  یادگیری بزرگساالن به شدت تشویق

 .دوره های مختلف زیادی در دسترس است

ها، خدمات آموزش بزرگساالن و سایر کالج
مؤسسات آموزشی در منطقه شما ممکن است 

های یادگیری کامل و نصف وقت فرصت

اینها می تواند شامل . بزرگساالن را ارائه دهند
دوره های تدریس شده، کارگاه ها و یادگیری 

ای از موضوعات از جمله  آنالین در طیف گسترده
 آموزش شغلی

و دوره های توسعه شخصی مانند تکنالوژی 
اطالعات، باغبانی، هنر و صنایع دستی و رفاه 

 .باشد

برخی از دوره ها به طور خاص برای حمایت از 

این دوره . والدین و خانواده های آنها تهیه شده اند
ها احتماالً در جریان روز، عصر و آخر هفته در 

برخی از دوره ها، از جمله سواد . دسترس هستند
آموزی و حساب، رایگان هستند و برخی از دوره 
ها هزینه ای دارند، بنابراین ممکن است از 
بزرگساالن خواسته شود که به طور کامل یا جزئی 

 .در هزینه مشارکت داشته باشند

ً به وبسایت   برای معلومات بیشتر لطفا

 www.kirklees.gov.uk/beta/

-employment

-information/covid19

-work -employment
support.aspx  اگر به انترنت  مراجعه کنید

ً با برنامه انگلیسی   Thisدسترسی ندارید، لطفا

Way 4  تماس  519053 01484با شماره

 .بگیرید
لی شغلی دسترسی داشته همچنین می توانید به خدمات م

باشید تا از طریق 

nationalcareers.service.gov.uk  آموزش و

 .شروع به کار به شما کمک کند

 استخدام و آموزش

برای شروع کار باید زبان انگلیسی خود را تقویت کنید تا  

 ما در بخش قبل توضیح .بتوانید با مردم ارتباط برقرار کنید

برای  .خود را شروع کنید ESOLدادیم که چگونه دروس 
 اطالعات ملی بیشتر به راهنمای استقبال انگلستان در 

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

 کنید مراجعه

 

  (JCPمرکز کار پلس )

 دولتی شامل قوانین و مقرراتی است که ( منافع)نظام رفاهی 

 JCPمربی کاری . برای ادامه دریافت پول باید رعایت شود
شما تعهدات شما را می سازد که باید آنها را دنبال کرده و از 

تعهدات برای درک موانع شما تهیه شده اند . آنها پیروی کنید
 ای را برای شما در نظر می گیرند که و برنامه

اقدامات الزم را انجام دهید تا به شما کمک شود که پیش 

 .بروید و کارآمدتر شوید

JCP  با بسیاری از سازمان ها همکاری می کند تا به شما
کمک کند تعلیم، کورس ها و تریننگ های الزم را دریافت 

شما را برای  آنها از این خدمات استفاده خواهند کرد و. کنید

کورس ها و . کمک و پشتیبانی مناسب ارجاع خواهند داد

 :تریننگ ها شامل موارد ذیل است

• ESOL 

• IT 

 و مکتوب پوشش( رزومه تحصیلی)رزومه  •

شامل موارد فوق و مشاوره مصاحبه می  –قابلیت استخدام  •
 باشد

 خدمات مشتریان •

 .پرچون •

JCP  درCastle House، Market Street، 

Huddersfield HD1 2NE  9واقع است و از ساعت 
 .بعد از ظهر دوشنبه تا شنبه باز است 5صبح تا 

بسیاری از خدمات دیگر در کرکلیز برای کمک به شروع 

 :وجود دارد JCPکار و همچنین 

 درآمد شما

به صورت  Mearsاگر پناهجو هستید، 

ماهانه از طریق کارت پیش پرداخت /هفتگی

 .شده برای شما ارسال می کند

اگر پناهنده هستید، داشتن حساب بانکی بخش 

 .بسیار مهمی از زندگی روزمره شماست

درخواست حساب بانکی، باید مطمئن برای 
شوید که تمام مدارک صحیح از جمله مدارک 

 .شناسایی و آدرس را دارید

پس از دریافت نامه حساب بانکی خود از 
طریق پست، کارت بانکی دریافت خواهید 

شماره " )PIN"شما همچنین یک . کرد

چهار عددی دریافت ( شناسایی شخصی
را به یک شماره خواهید کرد که می توانید آن 

برای تمام معامالت . به یاد ماندنی تغییر دهید

 .کارت باید از پین خود استفاده کنید

اکثر مغازه ها به شما امکان می دهند با 
کارت خود در دستگاه خود پرداخت کنید یا 
ممکن است یک دستگاه بدون تماس باشد که 
در آن نیازی به استفاده از پین خود برای 

. پوند ندارید 100کمتر از  معامله های
همچنین می توانید با استفاده از کارت خود 
از دستگاه خودپرداز پول نقد برداشت کنید، 

 .مجدداً باید پین خود را وارد کنید
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 شدن داوطلب .8 

 آرزو کنید و بدست بیاورید

داوطلبانه، انتخاب این است که وقت خود را بدون پرداخت پول برای کمک به 

فعالیت های داوطلبانه توسط یک  بیشتر. یک فرد، مکان یا سازمان صرف کنید
سازمانی  موسسه خیریه، گروه اجتماعی یا بخش عمومی سازماندهی می شود

می توانید در گروه های (. NHS)مانند شورای کرکلیز یا خدمات صحی 

 .باغبانی، خیاطی، دویدن، نقاشی داوطلب شوید

 :داوطلب شدن می تواند راهی عالی برای موارد زیر باشد

 های جدید بیاموزیدمهارت  •

 مهارت های زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید •

 با مردم جدید آشنا شوئید •

 تجربه کاری حاصل کنید •

 به شما مقصد میدهد •

 وضع صحی و فزیکی تانرا بهبود بخشید •

 .با کمک به دیگران تفاوت مثبت ایجاد کنید •

های داوطلب ، نقش TSL Kirkleesمی توانید با مراجعه به وب سایت داوطلبانه 

. را در کرکلیز مشاهده و درخواست دهید

volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

تماس  volunteer@tslkirklees.org.uk برای گرفتن وقت مالقات لطفاً 

01484بگیرید یا در شماره    . زنگ بزنید 519053 
 



 
Golcar

Baptist Chapel, 4 Chapel Lane, HD7 4HZ
Providence Methodist Church, The Manse,  
213 Scar Lane, HD7 4AU 
St Bartholomew’s Church, 59 Station Road, HD7 4ED
St John the Evangelist, Church Street, 
HD7 4PX

Linthwaite

Christ Church, 6 Church Lane, HD7 5TA
Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, Waingate,  
HD7 5NR
Linthwaite Methodist Church, Stones Lane, HD7 5PD 

Longwood

St Mark’s Church, 313 Vicarage Road, 
HD3 4HJ 

Marsden

St Bartholomew’s Church, Church Lane,
HD7 6DJ
United Church, Peel Street, HD7 6BR 

Outlane

Methodist Church, New Hey Road, HD3 3FH
St Mary Magdalene Church, New Hey Road, HD3 3YP

Slaithwaite

Holy Family Church, Commercial Street, HD7 5JZ
St James Parish Church, The Vicarage, Station Road, 
HD7 5AW

 عبادت وعقیده . 9

 محفوظ و همبسته

انگلستان یک جامعه چند دینی است که در آن همه حق آزادی مذهبی 

اگرچه انگلستان از نظر تاریخی یک جامعه مسیحی . خود را دارند
است، اما شهروندان تشویق می شوند که نسبت به اعتقادات دیگران و 

جالب است . داشته باشند کسانی که هیچ اعتقاد مذهبی ندارند، احترام

درصد از مردم در انگلستان و در کرکلیز می گویند که  25بدانید که 

 .اصالً ایمان ندارند

گرچه ایمان مذهبی در انگلستان عمدتاً مسیحی است، اما بیشتر ادیان 

جوامع بزرگ مسلمان، هندو، یهودی . جهان نیز در اینجا وجود دارند
کوچکتر بهائی، بودایی، شاهدان یهوه، جین و سیک، و همچنین جوامع 

. ها، و زرتشتیان، و نیز پیروان جنبش های مذهبی جدید وجود دارند

 .این تنوع در کرکلیز نیز مشهود است

مسجد  50درصد مردم مسلمان هستند و در بیش از  17در کرکلیز، 

برخی از جوامع اسالمی اذان را از طریق . ساخته شده عبادت می کنند
فرکانس رادیویی پخش می کنند که مسلمانان می توانند با استفاده یک 

. از یک گیرنده کوچک آن را در خانه و محل کار خود دریافت کنند
زنان در یک مکان با مردان نماز نمی خوانند، معموالً یک منطقه با 

دعا و نیایش همه روزه در همه مساجد . پرده شده برای آنها وجود دارد

همه مسلمانان روز جمعه در بریتانیا به مسجد می . شودبرگزار می 

 .همچنین انجمن مسلمانان احمدیه در هادرسفیلد وجود دارد. روند

 :سازمان های زیر پذیرای افراد با هر پیشینه و مذاهبی هستند

 :رسیدن به پروژه •

rg.uk/Reachwww.newnorthroad.o 

• 611: www.huddelim.org.uk/611 

 www.cchud.co.uk :کلیسای اجتماعی •
 www.huddersfieldquakers.org.uk :کویکرز 

 

 عبادتگاه های محیل 

در اینجا جزئیات برخی از عبادتگاه های محلی آمده 

 :است
 

  

سایر خدمات مرتبط 
 مهم 

برای ثبت نام تولد، ازدواج و فوت به 
اداره ثبت هادرسفیلد، 

Huddersfield Town Hall, 

Ramsden Street, 

Huddersfield, HD1 2TA .
 .مراجعه کنید

 جزئیات را می توانید از 

 www.kirklees.gov.uk/
 registeroffices  بدست بیاورید

 221030 01484یا به شماره  

 . زنگ بزنید

 

 مراسم تشییع جنازه اسالمی

مدیر تشییع جنازه شیر اعظم برای همه 
است، حتی اگر آنها در برادفورد زندگی 

خدمات خود به کنند، اما برای ارائه 

 .شهرهای دیگر می روند
 ,Try Mills: آدرس ایشان قرار ذیل است      

Preston Street, Bradford BD7 1JE or 

call 01274 780056 
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 جامعه محلی شما . 10 

 مستقل

  خریداري

 معمولی توانید اقالم و مواد غذاییهای مختلفی داریم که میها و سوپرمارکتدر هادرزفیلد ما فروشگاه

های کوچکتر و ای از فروشگاهقریه جات داخل دره کولن همچنین دارای مجموعه. خانه خود را بخرید
 ای از اشیا و خدمات را بههای مستقل هستند که طیف گستردهمغازه

 .در مرکز دهکده خود قدم بزنید تا ببینید چه چیز های در دسترس است. رسانندفروش می

ها مواد غذایی برند خود شان و برند توانید از آنهای بزرگی هستند که میفروشگاهها سوپرمارکیت

صحی، لوازم کودک و گاهی اوقات لباس و لوازم برقی را نیز خریداری / های دیگر، لوازم نظافت

باشید که در آن غذاهای بین المللی از سراسر جهان به فروش " راهروهای تخصصی"به دنبال . کنید

 .بسیاری از سوپرمارکیت ها نیز گوشت حالل می فروشند .می رسد

ه تا به س"یا " یکی بخر، یکی را رایگان بگیر"ها اغلب پیشنهادات هفته یی دارند مانند سوپرمارکیت

. Tescoو  Sainsbury's. برخی از سوپرمارکیت ها قیمت تر هستند به عنوان مثال". قیمت دوتا

 .هستند Lidlو  Aldiجایگزین های ارزان تر 

را بخرید تا از آن برای خرید خود استفاده کنید، " ممکن است بخواهید تعدادی خریطه ها برای زندگی

 .پینس می گیرند 5ها اکنون برای هر خریطه استفاده شده زیرا سوپرمارکیت

و  چندین مغازه در هادرسفیلد وجود دارد که غذاها و مواد تشکیل دهنده کردی و همچنین رستوران ها

 .غذای آماده را می فروشند

 
 مارکیت در فضای باز

یک بازار در فضای باز در مرکز شهر هادرسفیلد وجود دارد که هر دوشنبه، پنجشنبه و شنبه از 

های است که همه چیز مورد نیاز شما بازار پر از غرفه. بعد از ظهر باز می باشد 4صبح تا  9ساعت 

. افزار و اشیای خانگی را در خود جای داده استکه، سختاز میوه و سبزیجات تازه گرفته تا ت
بار تایلندی گرفته تا ماهی و چیپس توانید غذاهای مختلف از نودلهای غذا نیز وجود دارد که میغرفه

 .مرسوم را امتحان کنید
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 کارهای که باید کرد

 .کارهای زیادی برای انجام دادن در طول زندگی در کرکلیز وجود دارد

هادرزفیلد و دره کولن دارای چندین منطقه در فضای باز 
برای پیاده روی محلی و فعالیت های تفریحی برای خانواده 

 برخی از آنها رایگان هستند و . ها هستند

جزئیات را می توانید در وبسایت شورا  .برخی دیگر مصرف دارد

 www.kirklees.gov.uk/events دریافت کنید 

 
 پارک ها

پارک گرین هد یک پارکی است که به آسانی در شهر 

هادرسفیلد می توانید به آن بروید و پارک بومونت یک پارک 

 با. برنده جایزه است که در نزدیکی کراسلند مور قرار دارد

تر، اما به همان های کوچکه کولن پارکاین حال، در در

 .اندازه زیبا، در داخل هر یک از قریه ها وجود دارد

دره کولن نیز توسط زمین های سبزار احاطه شده است و 

اگر می . کانال باریک هادرسفیلد از وسط دره می گذرد

خواهید در هر نقطه ای از سبزار ها لذت ببرید، لطفاً توجه 

شن کردن آتش یا باربیکیو غیرقانونی داشته باشید که رو

 .است

 

 ورزشها

مرکز تفریحی فعال کرکلیز در اسالیت ویت دارای مجموعه 

مرکز  .ای از صنف ها و همچنین حوض آب و جم است

اوقات فراغت هادرزفیلد و استادیوم جان اسمیتز در شهر 

هادرزفیلد امکانات بزرگتری هستند که میزبان تعداد بیشتری 

معلومات بیشتر از بدست بیاورید  .ها هستند فعالیتاز 

www.kal.org.uk 

اکثر قریه های دره هلم دارای زمین فوتبال، زمین  

 .کریکت، زمین تینس و سبزه بولینگ کراون سبز هستند

همچنین می توانید اسکیت غلتکی و گلف در شهر هادرسفیلد 

 .پیدا کنید

 

 هنرها

در مرکز شهر هادرسفیلد، گالری هنری، موزیم ها، تئاتر، 

 سینما را خواهید دید

 

 اطفال/ فامیل ها

مناطق بازی، زمین های بازی ماجراجویی، مراکز سافت 

پلی، مزارع، مراکز اجتماعی، امکانات جوانان، بولینگ 

Ten Pin ،سینما ،Laserzone مرکز خرید ،

Kingsgate 

 

پیدا کردن مکان ها ممکن است دشوار باشد و ممکن است برای 

ر د. دسترسی به فعالیت ها و فرصت ها به کمک نیاز داشته باشید
های مختلف صحبت داریم که به زبان مربیان خوش آمدیدکرکلیز ما 

اند، تازه وارد کرکلیز کنند و اغلب در جای که اکنون هستید بودهمی
های موجود هستند که اند و به دنبال استفاده حداکثری از فرصتشده

 .توانند به شما کمک کنندمی

اگر می خواهید با مربیان خوش آمدید در تماس باشید، لطفاً از طریق 
 ا آنها تماس بگیرید ایمیل ب

welcomementors@tslkirklees.gov.uk  یا به شماره

 . زنگ بزنید 444566 07425

اگر می خواهید برخی فعالیت های خاص برای فرزندان خود داشته 
از فعالیت ها باشید، اتحاد جوانان کرکلیز و شرکای آن مجموعه ای 

را ارائه می دهند 

www.facebook.com/KirkleesYouth 

های که به صورت محلی در دره کولین در دسترس برای فعالیت
هستند، به 

ebook.com/groups/ColneValleyYowww.fac
uth بپیوندید 

 

 

 

 

 کتابخانه         

 

کتابخانه های کرکلیز تمام کودکان و جوانان از هر سن و خانواده 

منابع مناسب و فعالیت ها و رویدادهای سرگرم . ها را می پذیرند

 .کننده زیادی وجود دارد

جمله دسترسی کتابخانه ها طیف وسیعی از خدمات رایگان از 
دیجیتال، کتاب، دی وی دی و سی دی برای قرض گرفتن، 

دسترسی به رسانه های جهانی، فرصت های یادگیری و خالق 

 .را ارائه می دهند

 برای  -همچنین دسترسی به کمپیوتر و انترنت 

 .اعضای کتابخانه یا بازدیدکنندگان با شناسایی مناسب، رایگان است
ساله به رضایت کتبی والدین، سرپرست  16کودکان و جوانان زیر 

روی خط به  .یا مراقب خود ضرورت دارند

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

 .برویدسنکچری برای معلومات بیشتر

 

ناهگاه آورده شده در اینجا جزئیات برخی از کتابخانه های محلی پ

 است:

 
Golcar Library 

12 Town 

End Golcar 

Huddersfield 

HD7 4QD 

 

Marsden Library 

Mechanics 

Hall Peel Street 

Marsden 

HD7 6BW 

 
Slaithwaite Library 

Slaithwaite Twon  

Hall 8 Britannia 

Road Slaithwaite 

HD7 5HG 

میلنزبریج وجود دارد، اما این همچنین کتابخانه ای از تاالر قریه 

 .کتابخانه توسط شورای کرکلیز اداره نمی شود

به وبسایت  .ثبت نام در کتابخانه رایگان و آسان است

 www.kirkleeslibraries.co.uk بروید یا زنگ زده آغاز
 کنید 
 

           
ر
 توصیه حقوق

 

اگر پناهنده یا پناهجو هستید و نیاز به مشاوره 

 :حقوقی دارید، می توانید تماس بگیرید با

 
مشاوره  -مرکز مشاوره و حقوق شهروندی کرکلیز 

 در کرکلیز

 278 0808: تلیفونkcalc.org.uk  :وبسایت

7896 

 

DASH: HuddsDash –  پناهجویان بی بضاعت

 هادرسفیلد

 huddsdash.org :وبسایت

 07926یا  382647 07702: تلیفون

457599 

 

 
ده  در در نهایت، اطالعات گسیر

ی
 تری درباره زندگ

توانید در این آدرس انگلستان به زبان شما را یم

 بیابید: 

www.gov.uk/government/public

-for-guide -a-ations/welcome

refugees-new 

 

امیدوار هستیم از وقت خود در منطقه دره کولن در 

 برای دیدن شما آرزوی. هادرزفیلد کرکلیز لذت ببرید

 .شکوفایی، پیشرفت و شادی داریم

 
 .به آرزوی بهتری
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www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes

له کډوالۍ څخه د لمانځنې په موخه په ګډه له هغوی څخه مالتړ او لمانځنه 

 

کېرکلېس ال هم له خلکو څخه خپل هرکلي، پوهې او د مهاجرینو لپاره  

د امتیازاتو ورکولو ته دوام ورکوي. 

#KirkleesWelcomes 




