
#KirkleesWelcomes 

Batley and Spen

دهیمداشت و حمایت از مهاجران دست به دست هم میبرای گرامی

Kirkleesخوش آمدید  بھ کرکلیز 



مقدمه 

در Kirklees به روی همه باز است. گروههای 

 Kirklees متنوع و افرادی از نقاط مختلف دنیا در

حضور دارند.  

انجمن Kirklees و شرکای ما مانند پلیس، مراکز درمانی، مدارس و 

سازمانهای عقیدتی میخواهند از استقرار افراد تازهوارد در 

Kirklees اطمینان حاصل کنند. ما میخواهیم شما جامعه محلی را که 
در آن زندگی میکنید درک کنید، از حمایت الزم برای بهترین شروع 

زندگی جدید برخوردار شوید، مهارتهای زبان انگلیسی خود را تقویت 

کنید و به آرزوهای خود برسید، خواه پیدا کردن دوستان جدید و پیشرفت 

در یادگیری مهارتهای جدید باشد، خواه به دست آوردن شغل. 

هدف از این بسته ارائه اطالعات موردنیاز برای کمک 

به شما جهت زندگ و اقامت در خانه جدیدتان در 

Batley and Spen است. این بسته به شح 

پشتیبان و خدمات محیل در دستس شما یمپردازد. 

همچنی شامل مشخصات سازمانهای اجتمایع 

است که یمتوانند به شما در ایجاد شبکه ارتبایط در 

Batley and Spen  کمک کنند.  
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 Kirkleesدرباره  .1

Kirklees کالنشهر مستقلی در England است که 

در West Yorkshire واقع شده است. جمعیت آن 

422500 نفر )سال 2011( و شامل شهرها و 
Batley, Birstall, Cleckheaton, روستاهای

Denby Dale, Dewsbury, 
Heckmondwike, Holmfirth, 

Huddersfield, Kirkburton, Marsden, 
Meltham, Mirfield و Slaithwaite است. 

Huddersfield بزرگترین سکونتگاه منطقه است 
و مرکز مدیریت شورا است. 

 

 

.2 محرمانگی 

همه کارکنانی که به حمایت شما میپردازند میدانند که اطالعات مربوط به خانواده و محل زندگی شما باید محرمانه بماند. 

با اینحال، براساس قانون شاید مجبور شویم بدون رضایت شما اطالعاتتان را در اختیار شخص ثالث قرار دهیم. این اتفاق 

بسیار بهندرت رخ میدهد، یعنی وقتی: 

• یکی از کارکنان نگران این باشد که به خود یا دیگران آسیب برسانید 

• کودک یا نوجوان تحت مراقبت شما در خطر باشد 

• دادگاه به ما دستور افشای اطالعاتتان را بدهد 

• اگر احساس کنیم در معرض خطر دیگران هستید. 
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3. خانه وحس آرامش 

ما میخواهیم همه به جوامعی که در آن زندگی میکنند افتخار کنند، احساس خوشبختی 

کنند، امنیت و شرایط خوبی داشته باشند. توانمندسازی مردم برای مشارکت فعال در 
محله خود و تصمیماتی که بر آنها تأثیر میگذارد، جوامع را قویتر و منطقه را 

منسجمتر خواهد کرد. 

 
اطالعات و شمارههای مهم 

شماره تماس: 999 - فقط موارد اضطراری 

وقتی با 999 تماس میگیرید، نیاز شما به پلیس، خدمات آتشنشانی یا 

آمبوالنس را جویا میشوند. 

پلیس: پلیس دو شماره تماس دارد، یکی برای موارد اضطراری 

و یکی برای موارد غیراضطراری. 

تنها زمانی باید با شماره 999 پلیس تماس گرفته شود که خطر 

جانی یا خطر آسیب قریبالوقوع وجود داشته باشد. مثل 
تصادفات خطرناک جادهای، حمالت، اختالالت جدی یا جنایت 

در حال انجام. 

خدمات آتشنشانی: در مواقع آتشسوزی خطرناکی که 
نمیتوانید به روشی ایمن آن را خاموش کنید، با این شماره 

تماس بگیرید. 

آمبوالنس: تنها در مواردی که خطر جانی وجود دارد با 999 

تماس بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید )فردی نمیتواند نفس 

بکشد، حمله قلبی، خطر مرگ(. 
 

شماره تماس: 101 – غتاضطراری 

برای گزارش جرم و جنایت و سایر مسائلی که مستلزم پاسخ اضطراری 

نیست، باید با 101 تماس بگیرید. به عنوان مثال، آسیب به اموال، تصادف 

جزئی یا مشاهده یا تجربه جرم نفرتمحور و متعصبانه. 



 

 

 

تعمتات و مشکالت ملک  سطل زباله چرخدار و زباله 
اگر در ملک سازمانی زندگی میکنید و درخواست  در منزل جدید، مسئولیت دفع زباله و ضایعات با 

تعمیر دارید، باید حساب »My Kirklees« ایجاد کنید  شماست. ضایعات خانگی را در سطل کوچکتری در 

و از طریق آن، درخواست خود را گزارش دهید. به  داخل خانه جمعآوری کنید و داخل سطل نیز باید کیسه 

my.kirklees.gov.uk  مراجعه کنید، اما برای  زباله قرار دهید. با پر شدن سطل، کیسه زباله را به 

تعمیرات ضروری میتوانید با شماره  01484 سطل زباله چرخدار انتقال دهید. 

414800 یا 414850 01484 )خارج از ساعت 
دو سطل زباله چرخدار خواهید داشت - یک سطل 

کاری( تماس بگیرید. 
خاکستری/ مشکی برای زباله عمومی و یک سطل سبز 

جهت کسب اطالعات بیشتر مانند شکایات، لطفا به 
برای بازیافت. این سطلها بیرون از منزل شما قرار دارند 

 www.kirklees.gov.uk/council-
و انجمن Kirklees به صورت هفتگی و چرخشی آنها را 

housing مراجعه نمایید.  
تخلیه میکند، مثال هفته اول سطل خاکستری، هفته دوم 

اگر در ملک شخصی سکونت دارید و با صاحبخانه  سطل سبز. 
به مشکالتی مثل اخطار تخلیه یا تعمیرات انجامنشده 

حتما زباله را داخل سطل چرخدار بیندازید و نه کنار آن، 
برخوردهاید، میتوانید با تیم مسکن انجمن در 

زیرا جمعآوری نمیشوند و ممکن است باعث جذب آفت و 
  homelessnesswww.kirklees.gov.uk

یا با شماره تماس بگیرید حشره شوند. اگر فکر میکنید حجم زباله شما بیشتر از 
اندازه سطل چرخدار است، میتوانید سطلی اضافه یا 

 01484414933
بزرگتر به انجمن سفارش دهید. 

 
سطل زباله خاکستری/مشکی: این سطل زباله چرخدار 

اگر یمخواهید به خانه نقلمکان کنید  برای ضایعات خانگی عمومی شماست. 

سطل زباله سبز: این سطل زباله چرخدار برای ضایعات  میتوانید از طریق وبسایت 
ukwww.choosenmove.org  برای  بازیافتی شماست. 

خانه سازمانی ثبتنام کنید. سایر اطالعات مربوط به 
تصویر صفحه بعد به شما نشان میدهد چه چیزهایی را 

مسکن سازمانی و آنچه باید پیش از ثبتنام بدانید در 
میتوانید یا نمیتوانید در سطلهای رنگی مختلف قرار 

وبسایت قبلی 
دهید. 

www.kirklees.govیا

uk/housingregister موجود است، یا  ضایعات حجیم 
میتوانید با شماره 416900 01484 تماس 

 . بگیریداگر ضایعات بزرگتری مانند اثاثیه شکسته یا ضایعات 
یا 01484221350. باغچه دارید، میتوانید آنها را به یکی از مکانهای 

بازیافت انجمن ببرید. اگر وسیله نقلیه ندارید، با جمعآوری 
زباله به شماره 414700 01484 تماس بگیرید تا ترتیب  

قبض آب، برق، گاز   Kirklees جمعآوری آنها را بدهید یا به وبسایت انجمن
مراجعه نمایید و فرم آنالین درخواست جمعآوری را در 

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص قبوض آب، 
www.kirklees. gov.uk/bulkywaste تکمیل 

برق و گاز، لطفا در وبسایت 
کنید. 

www.gov.uk/government/publicati
 welcome-a-guide-for-new-ons/ رها کردن زباله 

refugees راهنمای خوشآمدگویی به بریتانیا را به 
زبان خود مطالعه کنید. رها کردن زباله یعنی انباشت غیرقانونی هرگونه ضایعات 

روی زمین که مجوز جمعآوری ندارد. برای گزارش زباله 

 www. رهاشده به

kirklees.gov.uk/flytippingمراجعه نمایید. 



زباله سطلها 

سطل زباله سبزسطل زباله خاکستری

 

شماست، از  ضایعات بازیافتیدار برای این سطل زباله چرخ

•

•

•

•

•

•

•

کاغذ و مقوا روزنامه و مجله قوطی مواد 

 غذایی

قوطی و بطری نوشیدنی بطری 

 ستیکی خانگیپال

 (تشت، ظرف ماست، سینی غذا)بندی پالستیکی بسته

 قوطی اسپری

 

: 

 ضایعات خانگی عمومیدار برای این سطل زباله چرخ

•

•

•

•

•

•

 وست میوه پوشکپسماند غذا و پ

شده پاکت سلفون و فویل استفاده

چیپس و پوست تنقالت 

 استیرنپلی

 کیسه پالستیکی

نه . )در سطل زباله سبز بیندازیدجدا لطفاً این موارد را 

 (کیسه پالستیکی/ داخل کیسه زباله 

بازیافت باید در کیسه زباله های خانگی غیرقابلتمام زباله

 .ریخته شوند و داخل سطل خاکستری قرار گیرند

 سطل زباله سبز                   



 

Wellington St

H

Bradford Rd

B1246

B1268

B6123

A638

 

 

رفتوآمد 
یادگیری نحوه استفاده از Google Maps برای کمک به شما در مسیریابی بسیار مهم است. هم 

ایستگاه قطار و هم اتوبوس در Batley Town Centre قرار دارند )نقشه زیر(..
 

قطار     تاکیس 

 Upper Station ،Batley ایستگاه قطار مطمئن شوید خودروی تاکسی دارای مجوز است و 

WF17  .Road, Batley, West Yorkshire راننده نیز کارت شناسایی معتبر Kirklees دارد. 

 .5TA میتوانید برای پیدا کردن فهرستی از تاکسیهای مناسب، 

در نقشه زیر مشخص شده است..  عبارت »Batley Taxis« را در گوگل جستجو کنید. 

میتوانید بلیت قطار خود را در ایستگاه یا از طریق 

www.thetrainline.com تهیه کنید و برای 
اطالع بیشتر از قیمتها به 

www.thetrainline.com/railcardمراجعه 
نمایید. 

اتوبوس 

 St James Street, ،Batley ایستگاه اتوبوس

 .Batley, West Yorkshire, WF17 5SA

در نقشه زیر مشخص شده است. 
 



 

 

قوانی رفتاری در Kirklees و بریتانیا 
در بریتانیا از مردم انتظار میرود رفتارهایی خاص و همچنین قواعدی که قانون هستند را رعایت کنند. در زیر، برخی از انتظارات رایج و قوانینی 

ذکر شده که عدم پیروی از آنها تبعاتی را به همراه دارد. 
 

رعایت ادب  آزار و اذیت نژادی 

گفتن »لطف ا« و »متشکرم« به یکدیگر نشانه ادب است.  آزار نژادی غیرقانونی است. اگر به دلیل رنگ پوست، 
اگر کسی سر راهتان ایستاده یا به کمک نیاز دارید، ادب  نژاد، قومیت، مذهب یا اصلیت مورد حمله، ارعاب یا توهین 

حکم میکند که بگویید »ببخشید«. اگر به کسی برخورد  قرار گرفتهاید، شما قربانی آزار و اذیت نژادی هستید. 
کردید یا مرتکب اشتباهی شدید، از شما انتظار میرود  همچنین، آزار و اذیت نژادی )که »جرم نفرتمحور« نیز 

بگویید »معذرت میخواهم«.  شناخته میشود( میتواند به شکل نوشتههای نژادپرستانه 

روی دیوارها یا آسیب به اموالتان باشد. 
صف بسی  

اگر مورد هرگونه آزار و اذیت قرار گرفتید، فورا با شماره 
وقتی منتظر خدمات یا نوبتتان برای دریافت خدمات  101 یا اگر در معرض خطر جدی هستید با شماره 999 

هستید، در صف بایستید، مثال در ایستگاه اتوبوس یا در  تماس بگیرید و به پلیس اطالع دهید. همچنین میتوانید به 
فروشگاه.  آدرس Hatecrimes@kirklees.gov.uk ایمیل 

ارسال کنید. 
قرار مالقات 

رعایت زمان مالقات بسیار مهم است. اگر نوبتتان  آزادی و فرهنگها 

ساعت 10- 9:30 صبح است یعنی از ساعت 9:30  ختنه زنان، ازدواج اجباری، آزار ناموسی و آزار خانگی 
صبح شروع میشود و نیمساعت ادامه دارد. توصیه  قابل قبول نیست. این کار خالف قانون است و در صورت 

میشود همیشه پنج یا 10 دقیقه زودتر برسید.  ارتکاب هر یک از این موارد، مورد بازجویی پلیس قرار 

اگر دیر میرسید، خوب است با فردی که با او قرار خواهید گرفت. 
دارید، تماس بگیرید و به او زمان رسیدن خود را اعالم 

کنید و مطمئن شوید قرار مالقات همچنان پابرجاست. آزار خان گ 
برخی سازمانها در صورت تأخیر، از مالقات با شما  آزار خانگی میتواند شامل این موارد باشد: کنترل 

خودداری میکنند.  اجباری، سوءاستفاده مالی، آزار جسمی و روانی، 

اگر نمیتوانید سر قرار حاضر شوید، باید حتما برای آزار و اذیت و تعقیب. 

لغو یا تعیین وقت مجدد قرار با طرف تماس بگیرید.  اگر قربانی آزار خانگی هستید، لطفا با شماره 101، یا اگر 

در معرض خطر جدی هستید با 999 تماس بگیرید. یا 
آشغال  Pennine Domestic Abuse  میتوانید با

در خیابان آشغال نریزید زیرا این کار غیرقانونی است.  Partnership از طریق شماره 0527222 0800 

تعداد زیادی سطل آشغال در مراکز شهر تعبیه شده است.  تماس بگیرید. 

گرایش جنیس 

در برخی فرهنگها، گرایش جنسی به انتخاب خود شخص 

نیست. لطفا بدانید که قانون بریتانیا به آزادی فردی احترام 
میگذارد و از هر فردی که در بریتانیا زندگی میکند 

انتظار میرود به گرایش جنسی دیگران )همجنسگرا، 

دوجنسگرا( احترام بگذارد. 

آزار کالمی یا فیزیکی افراد به دلیل گرایش جنسی، 
خالف قانون است و جرم نفرتمحور محسوب 

میشود. 



 

 

رفتار ضد اجتمایع  انجمن Kirklees - نتایج مشتک ما 
رفتار ضد اجتماعی شامل موارد زیر است:   

• رفتار آشوبگرانه و پرسروصدا در محلههای  بهتین شوع 
آرام و ساکت  کودکان زندگی خود را به بهترین نحو شروع میکنند 

• سروصدای شبانه خانهها یا باغها، بهخصوص بین 
سالمت  

ساعت 11 شب تا 7 صبح 
مردم Kirklees تا آنجا که ممکن است در کمال 

• رفتار تهدیدآمیز، مستانه یا »افسارگسیخته«.  صحت و سالمت هستند 

• تخریب اموال عمومی، دیوارنگاری و انتشار آگهی   

استقالل 
• معامله یا خرید موادمخدر در خیابان 

مردم Kirklees زندگی مستقلی دارند و اختیار زندگی 

• رها کردن انواع زباله  خود را دارند 

• تکدیگری 
آرزو و تحقق آرزو 

• مصرف نوشیدنی الکلی در خیابان  مردم Kirklees آرزو دارند از طریق آموزش، تعلیم، 
• آتشبازی دیرهنگام در شب اشتغال و یادگیری مادامالعمر، بلندپروازیهای خود را 

تحقق بخشند. 
• رها کردن خودرو در خیابان 

برای گزارش رفتار ضد اجتماعی، با 101 تماس اقتصاد پایدار 
بگیرید یا از طریق  Kirklees رشد اقتصادی پایداری دارد و زمینه اشتغال 

www.kirklees.gov.uk مناسب را برای جوامع و مشاغل فراهم میکند 

antisocialbehaviour یا در 
www.police.uk گزارش خود را ارسال کنید.  امنیت و انسجام 

مردم Kirklees در جوامعی منسجم زندگی 
میکنند، احساس امنیت میکنند و از آسیب در 

امان هستند 

تمتی و شستی 

مردم Kirklees در محیطی باکیفیت، تمیز، 
پایدار و سرسبز هستند 



4. سالمت جسم و  
روان

سالمتی  
 

خدمات سالمت همگانی )NHS( ارائهدهنده خدمات درمانی در بریتانیاست و 

 NHS بودجه آن از مالیات تأمین میشود. شما حق دسترسی رایگان به خدمات

را دارید. برای دریافت دارو، درمان دندانپزشکی، بیناییسنجی رایگان و 

تعدادی عینک، به فرم HC2 )که در داروخانهها موجود است( نیاز دارید. 

 

 )GP( خدمات پزشگ عمویم
ثبتنام در GP بسیار مهم است و این خدمات رایگان است. اگر بیمار 

هستید یا نگران سالمتی خود یا هر یک از اعضای خانواده هستید، باید به 

پزشک محلی خود که پزشک عمومی )GP( نامیده میشود مراجعه 

کنید. برخی از پزشکان عمومی از همه بیماران جدید میخواهند وضعیت 
سالمت خود را بررسی کنند. معموال پرستاران این کار را انجام میدهند. 

حضور شما در وقت ویزیت مهم است. بهتر است زود برسید. در 
صورت نیاز به مترجم شفاهی، باید هنگام تعیین وقت به پذیرش اطالع 

Big  دهید. زبانی را که صحبت میکنید به کارکنان بگویید تا با استفاده از

Word برایتان مترجم تلفنی رزرو کنند. 

برای یافتن پزشک عمومی محلی، میتوانید به صورت آنالین در 

www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-
service جستجو کنید یا در صورت عدم دسترسی به اینترنت، لطفا با 

Welcome Mentor Service تماس بگیرید تا به شما در یافتن و 
گرفتن وقت از پزشک محلی کمک کنند. 

 
اگر نیازمند مراجعه به پزشک متخصص باش م چه 

کنم؟ 
پزشک عمومی معموال بیشتر خدمات درمانی را به شما ارائه میدهد و 

تعیین میکند که آیا الزم است به پزشک ارشد )پزشک متخصص( یا 

بیمارستان مراجعه کنید یا خیر. همه افراد بریتانیا پس از ارجاع به کلینیک 

پزشک ارشد، باید در لیست انتظار قرار گیرند. بیمارستان جزئیات 

نوبتدهی را برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت نیاز به حضور 

مترجم شفاهی در وقت پزشک، باید با بیمارستان تماس بگیرید. ویزیتهای 
بیمارستانی، بسته به موضوع، ممکن است گاهی با محل زندگی شما فاصله 

داشته باشد. با اینحال، اگر HC2 داشته باشید، میتوانید در خصوص 

Dewsbury   هزینههای سفر کمک دریافت کنید. بیمارستانهای محلی ما

District Hospital, Halifax Road, Dewsbury, WF13 4HS و 
Pinderfields General Hospital, Aberford Road, Wakefield, 

WF1 4DG هستند، اما شاید الزم باشد برای وقت خود به بیمارستانی در 
Leeds یا Bradford مراجعه کنید. 



 

 

بینان سنج  سالمت و سالمت روان شما 
به شما و خانوادهتان توصیه میشود بینایی خود را  نگرانی در مورد سالمت روانی و سالمت عاطفی 

Batley  بسنجید، بیناییسنجیهای بسیاری در سراسر خود یا خانوادهتان این است که احساس کنید همه چیز 

and Spen بهویژه در مرکز شهر وجود دارند.  ممکن است کمی طاقتفرسا شود، ممکن است برای 

کنار آمدن با چالشهای روزمره تقال کنید یا تمایلی به  

دندانپزشک  انجام کارهایی نداشته باشید که قبال از آن لذت 

میبردید. ممکن است احساس ناراحتی کنید، نتوانید 
 www.nhs.uk برای یافتن دندانپزشک، میتوانید به بخوابید و بهطور کلی دیگر مثل همیشه نباشید. برای 

service-search/find-a-dentistمراجعه کنید.  مثال: خلق پایین، احساس غم یا نگرانی یا استرس در 
برای مراجعه به دندانپزشک، باید وقت بگیرید. اگر  بیشتر مواقع، اضطراب، احساس خودکشی، بدخوابی، 

وضعیتتان اورژانسی است و درد شدیدی دارید، به منشی  کابوس، اندوه و ماتم. 
اطالع دهید. جهت اقدامات دندانپزشکی جدیتر، ممکن 

اگر نگران خود یا خانواده هستید، لطفا همیشه با 
است به بیمارستان ارجاع داده شوید.  پزشک عمومی خود صحبت کنید ، این مکالمات کامال 

اگر دندانپزشک ثابت ندارید یا از خانه فاصله دارید،  محرمانه خواهد بود و آنها میتوانند به شما مشاوره 

برای مشاوره با NHS 111 تماس بگیرید و در صورت  دهند و کمکتان کنند. 

نیاز به مراجعه فوری، به شما نوبت میدهند.  اطالعات بیشتر در 
 www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-

شییمدان و نسخهها  crisis  موجود است از جمله خط تلفن 24 ساعته سالمت 

میتوانید برای پرسیدن سؤاالت عمومی سالمت به روان برای تمام افرادی که نزد پزشک عمومی )GP( در 
شیمیدان مراجعه کنید. میتوانید برخی داروها را از Kirklees ثبتنام کردهاند. میتوانید از طریق شماره 
شیمیدان دریافت کنید. در حال حاضر، هزینه 0558 183 0800، به این خدمات دسترسی داشته 

استاندارد نسخه در انگلستان 9.35 پوند برای هر قلم باشید. 

است. اگر چندین نوع دارو دارید، برای هر کدام  از جمله سایر خدمات پشتیبانی سالمت روان 

9.35 پوند پرداخت خواهید کرد. خرید بدون نسخه  میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 
برخی از اقالم مانند مسکنها ارزانتر از اقالم 

 Northorpe Hall:
تجویزی است. 

اگر حق دریافت نسخه رایگان NHS را دارید، لطفا   www.northorpehall.co.uk 

مطمئن شوید گزینه صحیح را در پشت فرم نسخه  WomenCentre: 
خود عالمت زدهاید. عالمت زدن گزینه اشتباه 

www.womencentre.org.uk GP NHS  .میتواند منجر به دریافت اخطار جریمه شود

پرداخت هزینه بر عهده شما خواهد بود. برای یافتن   support: kirkleesiapt.co.uk
نزدیکترین داروخانه و سایر اطالعات کاربردی، لطفا 

اگر برای ثبتنام یا دسترسی به هر یک از خدمات فوق 
www.nhs.uk/nhs- به

به کمک نیاز دارید، لطفا با مأموری که ممکن است در 
and-services/prescriptions

حال حاضر نیز با شما کار کند تماس بگیرید یا با 
pharmacies/pharmaciesمراجعه کنید 

»خدمات راهنمای خوشآمدگویی« به شماره  07425
444566 تماس بگیرید. 

HelenRodger
Sticky Note
Include at bottom of 'your wellbeing and mental health'Community Plus is a service working within local communities offering tailored one to one, short term support to people that would like to have a more connected, happy, independent and healthier life. There is no charge for the Community Plus service. However, there maybe a cost to any activity or service you decide to take part in. For information go towww.kirklees.gov.uk/communityplus



 
کودکان و پیشرفت .5

نوجوانان

ر بهتینیشوع  
 

اگر باردارید و به کمک احتیاج دارید 
لطفا با شماره 55550300 304  تماس 

بگیرید یا به 

www.thrivingkirklees.org.ukمرا
جعه کنید. 

 www.gov.uk/sure-start میتوانید از طریق

maternity-grant، برای پرداخت یکباره »کمک 
هزینه زایمان« 500 پوندی درخواست دهید 

همچنین، اگر باردار هستید یا فرزند زیر چهار سال دارید، 

طرح »شروع سالم« میتواند به شما در خرید مواد غذایی اولیه 

مانند شیر یا میوه کمک کند. برای درخواست به 

www.gov.uk/healthy-startمراجعه نمایید. 

برای ثبتنام نوزاد تازه متولدشده خود، لطفا با 

01484221030 تماس بگیرید یا به 
registerbirthwww.kirklees.gov.uk  مراجعه 
کنید. برای حمایت از فرزندتان میتوانید از طریق شماره 

5555 304 0300 با »تیم ویزیت سالمت« تماس بگیرید. 



 

 

 )INAT( تیم تازهواردان بی الملیل
INAT به فرزندانتان برای شروع مدرسه و به شما در 

آشنایی با سیستم آموزشی بریتانیا کمک میکند. 

ما تیمی از کارکنان پشتیبانی دوزبانه هستیم که از 

کودکان )دو تا 18 سال( و خانوادههایی که انگلیسی 
زبان دیگر آنهاست برای دسترسی به آموزش، ادغام 

در خدمات آموزشی )مهدکودک، مدرسه، یا کالج( و 
ارتباط با سایر خدمات برای رفع هرگونه نیاز حمایت 

میکنیم. 

ما: 

• کارمندی دوزبانه برای پشتیبانی ادغام موقت 

اختصاص میدهیم. 

• به شما برای درخواست ثبتنام در 

مهدکودک/مدرسه/کالج و طی کردن فرایند پذیرش 

کمک میکنیم. 

• در جلسه ثبتنام فرزندتان مترجم شفاهی فراهم 
میکنیم تا انتظارات، قوانین و روند حضور و 

غیاب مدرسه را بهخوبی متوجه شوید. 

• با ارتباط بین خانه و مدرسه حمایتتان میکنیم. 

• برای غذا و روپوش رایگان مدرسه درخواست 

میدهیم. 

• در صورت نیاز، شما را به سایر خدمات ارجاع 

میدهیم/معرفی میکنیم 

درخواست پشتیبانی خود را به ایمیل 

ess.inat@kirklees.gov.uk ارسال کنید، یا 
میتوانید با تیم پشتیبانی کسبوکار به شماره  01484

221919 تماس بگیرید و مشخصات خود را ارائه 
دهید و بخواهید مجددا با شما تماس بگیرند. به جز 

آخر هفتهها که دفتر تعطیل است، تیم ظرف دو روز 

به شما پاسخ خواهد داد. 

اطالعات بیشتر درباره تحصیل، در وبسایت انجمن 
به نشانی 

www.kirklees.gov.uk/schoolsموجود 
است 

اگر فرزندتان نیاز به آموزش خاصی دارد، لطفا به 
وبسایت پیشنهادات محلی که دارای گزینه ترجمه و 

شنیداری است مراجعه کنید 

 www.kirkleeslocaloffer.org.uk

تربیت و رسیدگ به فرزندان 
هیچ وقت نباید فرزندتان را تنها بگذارید؛ آنها همیشه 

باید تحت نظارت و مراقبت بزرگسال مسئول باشند. 
طبق تعریف قانون کودکان، بیتوجهی، سوءاستفاده 

جسمی، جنسی یا عاطفی از کودک برای همه غیرقانونی 

است. 

تمام کودکانی که به سن مدرسه رسیدهاند باید 

بهطور منظم در مدرسه حضور یابند. 

اگر نگران کودکی هستید، لطفا با حفاظت از 

کودکان به شماره 456848 01484، یا خارج 

از ساعات کاری با شماره 414933 01484 

تماس بگیرید. 





 یادگیری و تقویت .6 

 زبان انگلیسی

آرزویویتحققیآرزو 
 

کالسهای انگلییس = ESOL )انگلییس برای گویندگان سایر 
زبانها( 

یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی بسیار مهم است و به شما کمک میکند تا در 
زندگی جدید خود جا بیفتید و مستقل زندگی کنید، به شما این توانایی را میدهد که 
خودتان به پزشک مراجعه کنید، به فرزندان خود در مدرسه کمک کنید و به شما 

کمک میکند شغلی پیدا کنید یا ادامه تحصیل دهید. 

اگر بیکار هستید و در جستجوی کار هستید، حق دریافت آموزش رایگان زبان 

انگلیسی را دارید. قبل از شرکت در کالس، معلم سطح شما را بررسی و اطالعات 
بیشتری در مورد شما کسب میکند تا بتوانید در کالسی شرکت کنید که همه در سطح 

مشابه شما هستند و متناسب با نیاز شماست. کالسها میتوانند بسیار سرگرمکننده باشند 

و مکان خوبی برای آشنایی با مردم و دوستیابی هستند. 

ما در Kirklees، جامعهای متنوع با ساکنانی هستیم که به زبانهای مختلف صحبت 

میکنند. یادگیری زبان انگلیسی به افراد این امکان را میدهد تا زبان مشترکی داشته 

باشند و فرصت ادغام، توسعه و پیشرفت ارائه دهد. برای حضور در کالسی که در 

This Way 4  سطح شما باشد، باید ارزیابی انجام دهید. ارزیابیها را میتوان با

English (TW4E( انجام داد. برای رزرو وقت به 
thisway4english@tslkirklees.org.uk ایمیل ارسال کنید یا با شماره 

519053 01484 تماس بگیرید. 

پس از ارزیابی، TW4E کالس مناسب شما را تعیین میکند. کالسهای ESOL در کالج 

محلی، کتابخانهها، مدارس و مراکز اجتماعی در دسترس هستند. برای کسب اطالعات 
درباره دورههای محلی و مکانهای نزدیک شما به 

www.learningenglish.org.ukمراجعه نمایید. 



   

7. یادگیری و اشتغال 

 ساالنبزرگ

آرزویویتحققیآرزو 
 

یادگتی بزرگساالن 
یادگیری بزرگساالن قویا توصیه میشود و دورههای 

مختلف بسیاری نیز در دسترس است. 

کالجها، خدمات آموزش بزرگساالن و سایر مؤسسات 
آموزشی در منطقه محلی شما ممکن است فرصتهای 

یادگیری تماموقت و پارهوقت بزرگساالن را ارائه دهند. 
این فرصتها میتواند شامل دورههای آموزشی، کارگاه و 
یادگیری آنالین طیف گستردهای از موضوعات، از جمله 

آموزش شغلی و دورههای رشد فردی مانند فناوری 

اطالعات، باغبانی، هنر و صنایع دستی و سالمت باشد. 

برخی از دورهها مخصوص حمایت از والدین و خانوادههای 

آنها طراحی شده است. این دورهها احتماال در روز، شب و 

آخر هفته در دسترس هستند. برخی از دورهها، از جمله 
سوادآموزی و محاسبات، رایگان هستند و برخی از دورهها 

هزینه دارند، بنابراین ممکن است از بزرگساالن خواسته شود 

همه یا بخشی از هزینه را پرداخت کنند. 

لطفا برای اطالعات بیشتر به 

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

information/covid19-employment- work-
support.aspx مراجعه نمایید. در صورت عدم دسترسی 

This Way 4 English  به اینترنت، لطفا با

Programme به شماره 519053 01484 تماس بگیرید. 

همچنین برای دریافت کمک در زمینه تعلیم و شروع به کار، 
میتوانید از طریق 

nationalcareers.service.gov.uk به »خدمات 
شغلی همگانی« دسترسی داشته باشید. 

HelenRodger
Sticky Note
Need to include a section under 'adult learning' for Digital access and skills trainingKirklees Digital Hubs are run by local community organisations to make sure that access to devices, spaces and digital skills are available to everyone. Visitwww.kirklees.gov.uk/covid19digitalaccess



 

 

درآمد 
اگر پناهجو هستید، Mears به صورت هفتگی/ماهانه 
از طریق کارت از پیشپرداختشده برای شما پول 

ارسال میکند. 

اگر پناهنده هستید، داشتن حساب بانکی بخش بسیار 

مهمی از زندگی روزمره شماست. 

برای درخواست حساب بانکی، باید از داشتن تمام 
مدارک از جمله مدارک شناسایی و آدرس اطمینان 

حاصل کنید. 

پس از دریافت نامه حساب بانکی خود از طریق پست، 

 »PIN« کارت بانکی دریافت خواهید کرد. همچنین یک

)شماره شناسایی شخصی( چهار رقمی دریافت خواهید 
کرد که میتوانید آن را به شمارهای تغییر دهید که 

فراموش نکنید. برای تمام تراکنشهای کارت، باید از 

PIN استفاده کنید. 

اکثر فروشگاهها به شما اجازه پرداخت با کارت در 
دستگاه را میدهند یا ممکن است دستگاه بدون تماس باشد 

که در آن نیازی به استفاده از PIN برای تراکنشهای 

کمتر از 100 پوند ندارید. همچنین میتوانید با استفاده از 
کارت خود از دستگاه خودپرداز پول نقد برداشت کنید که 

مجددا باید PIN خود را وارد کنید. 

 

اشتغال و آموزش 
برای شروع کار، باید زبان انگلیسی خود را تقویت کنید 

تا بتوانید با مردم ارتباط برقرار کنید. در بخش قبل، نحوه 

شروع دروس ESOL را توضیح دادیم. برای اطالعات 
همگانی بیشتر، به راهنمای خوشآمدگویی به بریتانیا به 

زبان خود در 

www.gov.uk/government/publicatio
 welcome-a-guide-for-new-ns/

refugees مراجعه کنید 

 )JCP( جاب سنت پالس

سیستم رفاهی )منافع( دولتی شامل قوانین و مقرراتی 

است که برای ادامه دریافت پول باید رعایت شود. مربی 

کاری JCP شما تعهداتی را برایتان تنظیم میکند که 

باید به آنها عمل کنید. هدف از تنظیم تعهدات، شناسایی 
موانع به شما و در نظر گرفتن برنامهای برای انجام 

اقدامات الزم در خصوص پیشرفت و افزایش قابلیتهای 

شغلی شماست. 

JCP با همکاری بسیاری از سازمانها به شما کمک کند 

تعلیمات، دورهها و آموزشهای الزم را دریافت کنید. 
آنها با بهکارگیری این خدمات، شما را برای دریافت 

کمک و پشتیبانی مناسب ارجاع خواهند داد. دورهها و 

آموزش شامل موارد زیر است: 

 ESOL •

 IT •

• CV )رزومه( و نامه پوششی 

• قابلیت استخدام – شامل موارد فوق و مشاوره برای 
مصاحبه است 

• خدمات مشتریان 

• خردهفروشی 

Crown Buildings, Rishworth  در JCP

Road, Dewsbury, WF12 8EF واقع شده و از 
ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر دوشنبه تا شنبه باز است. 

عالوه بر JCP، خدمات بیشمار دیگری در 

Kirklees برای کمک به شروع کار در دسترس 
است: 

Works Better:   •
www.worksbetter.co.uk یا تماس با 

 01484 221000

 01484 300744 :Horton Housing •

 0113 3788 700 :Connecting Opportunities •





8. کار داوطلبانه  

آرزویویتحققیآرزو 
 

کار داوطلبانه یعنی به صورت رایگان به افراد، مکان یا سازمانها کمک کنید. 

مؤسسات خیریه، اجتماع یا سازمانهای بخش دولتی مانند انجمن Kirklees یا 

خدمات سالمت )NHS( اکثر کارهای داوطلبانه را سازماندهی میکنند. میتوانید 

در گروههای باغبانی، خیاطی، دو آهسته، نقاشی داوطلب شوید. 

کار داوطلبانه روش بسیار خوبی است برای: 

• یادگیری مهارتهای جدید 

• تقویت مهارتهای زبان انگلیسی 

• آشنایی با افراد جدید 

• کسب تجربه کاری 

• هدفمندی 

• بهبود سالمت جسم و روان 

• ایجاد تغییرات مثبت با کمک به دیگران. 

 ،TSL Kirklees در وبسایت کار داوطلبانه

volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunitiesمیتوانید 
وظایف داوطلبانه در Kirklees را مشاهده کنید و برای آنها درخواست 

دهید 

  volunteer@tslkirklees.org.uk لطفا برای گرفتن وقت، با

یا شماره 519053 01484 تماس بگیرید. 
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عبادتدین و

امنیتیویانسجام 
 

بریتانیا جامعهای چند دینی است که در آن همه حق آزادی مذهب دارند. 
اگرچه از نظر تاریخی، بریتانیا جامعهای مسیحی است، شهروندان را 

تشویق میکند اعتقادات دیگران را بپذیرند و با کسانی که اعتقاد مذهبی 

 Kirklees ندارند مدارا کنند. جالب است بدانید 25% از مردم بریتانیا و

میگویند هیچ دینی ندارند. 

اگرچه دین بریتانیا عمدتا مسیحیت است، بیشتر ادیان جهان نیز تعلیم داده 

میشوند. جوامع بزرگ مسلمان، هندو، یهودی و سیک و همچنین جوامع 
کوچکتر بهائی، بودایی، شاهدان یهوه، جین و زرتشتیان و نیز پیروان 

جنبشهای مذهبی جدید در بریتانیا هستند. این تنوع و گوناگونی در 

Kirklees نیز مشهود است. 

در Kirklees،%17  مردم مسلمان هستند و در بیش از 50 مسجد 

ساختهشده به عبادت میپردازند. برخی از جوامع اسالمی اذان را از طریق 
فرکانس رادیویی پخش میکنند که مسلمانان میتوانند با استفاده از گیرندهای 

کوچک، آن را در خانه و محل کار خود دریافت کنند. زنان و مردان در یک 

مکان نماز نمیخوانند، معموال مکانی جدا برای آنها وجود دارد. نماز و 

نیایش همهروزه در همه مساجد برگزار میشود. در بریتانیا، همه مسلمانان 

در روز جمعه به مسجد میروند. انجمن مسلمانان احمدیه نیز در 

Huddersfield وجود دارد. 

 
 

سازمانهای زیر پذیرای همه افراد با پیشینه و مذاهب گوناگون هستند: 

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

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

Jubilee Center (Community Church):  •

 www.cchud.co.uk

 Quakers: www.huddersfieldquakers.org.uk •



 

 

عبادتگاههای محیل  سایر خدمات مهم مربوطه 
در اینجا مشخصات چند عبادتگاه محلی ذکر شده است:  برای ثبت تولد، ازدواج و فوت به 

 www.kirklees.gov.uk/registeroffices
مسجد جامع  مراجعه کنید، یا با شماره 221030 01484 تماس 

Henry  .بگیرید

Street  برای جزئیات بیشتر به
 Batley register-www.kirklees.gov.uk/beta

 WF17 6JJ offices/register-officesمراجعه کنید یا با شماره  01484

شماره تماس: 01924463275  221030 تماس بگیرید. 

  

 مراسم خاکسپاری اسالیم 

مسجد جامع 206  انجمن تدفین مسلمانان North Kirklees متعلق به همه مردم 
Bradford Road  www. و شهرهای همسایه است. به Dewsbury

 Batley muslimburialcouncil.org مراجعه نمایید یا با شماره 

 WF17 5LY 414755 07825 تماس بگیرید. 

شماره تماس: 01924430105  تشریفات خاکسپاری Sher Azam برای همگان است و با اینکه 

پایگاه آنها در Bradford است، برای ارائه خدمات به شهرهای  

دیگر نیز میروند. 
Dawatal  مسجد اسالمی

Try Mills, Preston Street, Bradford BD7  :آدرسWest Acre Drive 
1JE یا با 780056 01274 تماس بگیرید. 

 Soothill
 Batley

 WF17 6PE

شماره تماس: 01924424786 

 

 Holy Trinity مرکز تثلیث، کلیسای

Batley Carr 

Batley 
 WF17 7LT

شماره تماس: 01924437331 

 

St Thomas  کلیسای

Grosvenor 

 Road Batley

 WF17 0LX

شماره تماس: 01924726461 

HelenRodger
Sticky Note
In first para under 'Islamic funeral services', please change to :Muslim Burial Council, North Kirklees is for everyone in Dewsbury and the neighbouring towns. Call: 07801 825 691 Email: info@muslimburialcouncil.org www.muslimburialcouncil.org Or call the Secretary on 07825 414755 

HelenRodger
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استقالل 

 
خرید 

ما در Batley and Spen، فروشگاهها و سوپرمارکتهای مختلفی 
داریم که میتوانید اقالم خانگی و مواد غذایی همیشگی خود را از آنجا 

تهیه کنید. 

سوپرمارکتها فروشگاههای بزرگی هستند که میتوانید از آنها 
موادغذایی مارک و برند، لوازم بهداشتی، لوازم کودک و گاهی لباس و 

لوازم برقی نیز خریداری کنید. به دنبال راهروهای تخصصی 

)specialist aisles( باشید که در آن غذاهای بینالمللی از سراسر 
جهان به فروش میرسد. بسیاری از سوپرمارکتها گوشت حالل نیز 

میفروشند. 

سوپرمارکتها اغلب معامالت هفتگی دارند، مانند »یکی بخر، دوتا ببر« 

یا »سهتا به قیمت دوتا«. برخی از سوپرمارکتها گرانتر هستند، مثل 

Sainsbury's و Aldi .Tesco و Lidl گزینههای ارزانتری هستند. 

میتوانید تعدادی »کیسه مادامالعمر« بخرید تا از آن برای خرید خود 

استفاده کنید، زیرا سوپرمارکتها اکنون برای هر کیسه خرید، 5 پوند 

دریافت میکنند. 

عالوه بر رستورانها و بیرونبرها، چندین فروشگاه موادغذایی کردی 

نیز در Huddersfield وجود دارد. 

فروشگاههای کردی 

عالوه بر رستورانها و بیرونبرها، چندین فروشگاه موادغذایی کردی نیز 

در Batley وجود دارد. فهرستی از سوپرمارکتها و رستورانها در 

برگه ضمیمه ذکر شده است. 

 
 

بازار روباز 
بازار روبازی در مرکز شهر Dewsbury وجود دارد که هر 

چهارشنبه، جمعه و شنبه از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر برپا میشود. 
بازار مملوء از غرفههایی است که تمام مایحتاج شما از میوه و سبزیجات 

تازه تا پارچه، سختافزار و کاالهای خانگی در آنها به فروش میرسد. 
همچنین غرفههای غذا وجود دارد که میتوانید غذاهای مختلف و فیش اند 

چیپس سنتی را امتحان کنید. 



Batley Memorial Park

 

 

کارهان که باید انجام داد  پیدا کردن این مکانها ممکن است دشوار باشد و شاید برای دسترسی 

 ،Kirklees به فعالیتها و فرصتها به کمک نیاز داشته باشید. ما در
در طول زندگی در Kirklees، کارهای زیادی میتوان انجام داد.  راهنمایان خوشآمدگویی داریم که به زبانهای مختلف صحبت میکنند 

Batley و Dewsbury دارای تعدادی فضای سبز روباز و پارک  و اغلب در گذشته، همین جایی که شما هستید بودهاند، تازه وارد 
برای پیادهروی در محل و فعالیتهای تفریحی برای خانوادهها است.  Kirklees شدهاند و به دنبال نهایت استفاده از فرصتهای موجود 
برخی از آنها رایگان هستند و برای برخی دیگر باید هزینه پرداخت  هستند و میتوانند به شما کمک کنند. 

کرد. اطالعات بیشتر در وبسایت انجمن به نشانی 
در صورت تمایل به برقراری تماس با راهنمایان 

uk/eventswww.kirklees.gov موجود است 
خوشآمدگویی، لطفا به نشانی 

 welcomementors@tslkirklees.gov.uk پارکها
ایمیل ارسال کنید، یا با شماره 444566 07425 تماس 

 . Wilton،Batley و پارک Dewsbury پارک بگیرید. 

ورزشها اگر به دنبال فعالیتهای خاصی برای فرزندان خود هستید، اتحادیه 
جوانان Kirklees و شرکا فعالیتهای گوناگونی را ارائه میدهند 

Batley ( مراکز ورزشی، شنا، زمین تنیس، استادیوم  www.facebook.com/KirkleesYouth
Bull Dogs) Fox (Rugby League(،مرکز 

ورزشی Batley and Dewsbury KAL و 

 .Batley KAL مرکز ورزشی و تنیس

هت  

 Oakwell Hall ،Wilton Park Batley ،موزه

 Birstall

کودک/خانواده 

زمین بازی، زمینهای بازی ماجراجویی، مراکز 
بازی کودکان، مراکز اجتماعات محلی، کانون 

نوجوانان. 

 

HelenRodger
Sticky Note
Add a new para under 'Things to do'Community DirectoryFind what's on and things to do in your local neighbourhood atwww.kirklees.gov.uk/communitydirectory



Best of luck.

 

 

کتابخانهها 
کتابخانههای Kirklees پذیرای کودکان و نوجوانان در 

تمام سنین و خانوادههای آنهاست. منابع مناسب و 

فعالیتها و رویدادهای سرگرمکننده بسیاری وجود دارد. 

کتابخانهها ارائهدهنده مجموعهای از خدمات رایگان از 
جمله دسترسی دیجیتال، کتاب، دیویدی و سیدی 

کرایهای، دسترسی به رسانههای جهانی، فرصتهای 

یادگیری و خالقانه هستند. 

امکان دسترسی به رایانه و اینترنت نیز وجود دارد 
که برای اعضای کتابخانه یا بازدیدکنندگانی که کارت 

شناسایی معتبر ارائه دهند، رایگان است. کودکان و 

نوجوانان زیر 16 سال به رضایت کتبی والدین، قیم یا 

مراقب خود نیاز دارند. برای کسب اطالعات بیشتر به 

www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-
sanctuaryof مراجعه نمایید. 

 

در اینجا مشخصات چند کتابخانه محیل پناهندگان 
ذکر شده است:  

Batley Library 

14 Market 

 Place Batley

 WF17 5DA

شماره تماس: 01924414868 

Birstall  کتابخانه

Market Street 

 Birstall

 WF17 9EN

شماره تماس: 01924414686 

Cleckheaton  کتابخانه

Whitcliffe Road 

 Cleckheaton

 BD19 3DX

شماره تماس: 01924414868 

Heckmondwike  کتابخانه

Walkley Lane 

 Heckmondwike

 WF16 0LY

شماره تماس: 01924414868 

ثبتنام در کتابخانه رایگان و آسان است. به 

www.kirkleeslibraries.co.uk مراجعه کنید یا 
تماس بگیرید و شروع کنید. 

 
ر
 مشاوره حقوق

اگر پناهنده یا پناهجو هستید و به مشاوره حقوقی نیاز 

 :توانید با مراکز زیر تماس بگیریددارید، می
 

مشاوره در  – Kirkleesمرکز مشاوره و قانون شهروندان 
Kirklees 

: تلفن kcalc.org.uk: سایتوب

08082787896 
 

DASH :HuddsDash –   بضاعت پناهجویان ن
Huddersfield 

 huddsdash.org: سایتوب

 07926457599یا  07702382647: تلفن

 

 

در نهایت، برای کسب اطالعات بیشتر به 
 
ی
 در بریتانیا به نشان

ی
زبان خود درباره زندگ
 زیر مراجعه نمایید: 

www.gov.uk/government/publications/wel
-a-comerefugees-new-for-guide  

 

 ,Batley and Spenامیدواریم اوقات خوشی را در 
Kirklees آرزومند رشد، پیشرفت و شادی شما . سپری کنید

 .هستیم

 

 .موفق باشید

HelenRodger
Sticky Note
Add a section after 'libraries':Community CentresBatley Community CentreUpper Commercial StreetBatleyWF17 5DHBirstall Community CentreMarket StreetBirstallBatleyWF17 9EN

HelenRodger
Sticky Note
Before 'libraries' insert section:Town HallsLocal town halls provide main stage concerts, live music, events, conferences, meetings, weddings, award ceremonies, multi cultural events and other celebrations. For more information visitwww.kirklees.gov.uk/townhallsBatley Town HallMarket PlaceBatley WF17 5DACleckheaton Town HallBradford RoadCleckheatonBD19 3RH



#KirkleesWelcomes

  

www.kirklees.gov.uk
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جامعه Kirklees همچنان پذیرای همه است، مزایای ناشی از 

مهاجرت را درک میکند و بر آن متکی است. 

دهیمست به دست هم میداشت و حمایت از مهاجران دبرای گرامی
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