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Colne Valley

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

  ښه راغالست ته کېرکلېس



الرښوونه 

کېرکلیس د ښه راغالست لپاره یوه سیمه ده. 

ر د ګڼو توکمونو درلودونکی ښار دی چې ښا دا 

د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي خلک پکې 
 استوګنه کوي.

 

د کېرکلېس شورا او  زموږ همکاران شریکان لکه، 

پولیس، روغتیایي بنسټونه، ښوونځي، او عقیدتي 

بنسټونه، رضا کاران او ټولنیز سکتور او سیمه ئیز 

په  نوخیریه بنسټونه غواړي کېرکلیس د هغو کسا

اړه ډاډ ترالسه کړي چې نوي په یاد ښار کې 

مېشت شوي دي. موږ غواړو تاسو ته د هغو سیمه 

ئیزه وګړو یا ټولنو په اړه معلومات درکړو کومو سره 

چې تاسو استوګنه کوئ، تاسو ته داسې مالتړ 

چمتو کړو چې ستاسو د نوي ژوند مهمې اړتیاوې 

ه پوره کوي، ستاسو د انګلیسي ژبې مهارتون

لوړوي، د نویو ملګریو په پیدا کولو کې تاسو سره 

مرسته کوي،او بالخره تاسو سره د نویو مهارتونو 

په ترالسه کولو یا د ندې په پیدا کولو کې مرسته 

 کوي.

له دغې بستې یا پاکټ څخه موخه دا ده چې 

تاسو ته د اړتیا وړ معلومات چمتو کړم ترڅو تاسو 

سډېن ، سلېټ سره په کولن دره  کې چې د مار

وېټ ، لېنتوېټ ، ګلکار او مېالنس برېج  سیمې 

پکې شاملې دي، په نوي کور کې د ژوند کولو او 

مېشت کېدو په برخه کې مرسته وکړي. دغه 

بسته یا پاکټ به تاسو ته په سیمه کې د 

السرسي وړ مالتړ او خدماتو په اړه تشرېح وکړي. 

ونو نسټد هغو ټولنیزو ب همدارنګه دغه بسته کې به

په اړه جزئیات شاوي چې تاسو سره به د ارتباطي 

رامنځته کولو کې مرسته او مالتړ کوي.   شبکو په

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

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

 په اړه ډاډ ترالسهراغلي خلک 
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 د کېرکلېس په اړه. 1

په لوېدیځ  Metropolitan Boroughپه کېرکلېس کې پروت 

Yorkshire 2011دغه ښار په . انګلستان کې یو ښار دی 

نفوس درلود او په دې کې د باټلي، برسټل،  422,500کې 

کلیک هیټن، ډینبي ډيل، ډیوز بیري، هیکمنډویک، 

ن، مېلتم، میرفیلډ، هامفرت، هډزفیلډ، کیرک برټن، مارسډ

او سلېت وایټ ښارونه او کلي شاملېږي. هډرزفیلډ د 

سیمې ترټولو لویه استوګنیزه سیمه او د شورا د مدیریت 

 مرکز دی.

 
محرمیت. 2

ستاسو په مالتړ کې دخیل ټول کارکوونکي پدې خبر دي چې ستاسو د کورنۍ په 

که څه هم . وساتل شياړه معلومات او دا چې تاسو چېرې ژوند کوئ، باید محرم 

قانون سراحت لري چې موږ کولی شئ د اړتیا په صورت کې ستاسو معلومات 

دغه کار یا د معلوماتو شریکولو په ندرت سره په . ستاسو له اجازې پرته شریک کړو

 الندې شرائطو کې ترسره کېږي:

  کله چې یو کار کوونکی اندېښنه لري چې ښائي تاسو ځان یا بل ته زیان
 .ورسوئ

 کله چې ستاسو تر پالنه الندې ماشوم یا تنکی ځوان په خطر کې وي 

 د قانون محکمه موږ ته الرښوونه کوي چې ستاسو معلومات افشا کړو 
په هغه صورت کې چې موږ احساس کوو چې ښائي تاسو د نور کسانو لخوا په 

 خطر کې واست.



کور او ستاسو د مصؤنیت  . ستاسو3 

 احساس

ه دا غوښتنه لرو چې په خپله موږ له هر یوه ن
هغه ټولنه یا خلکو باندې ویاړ وکړي کومو سره 

چې هغوی ژوند کوي، د خوښۍ احساس کوي، د 
خوندیتوب احساس کوي او ښه ژوند ورسره 

خلک دې ته چمتو کول چې په خپل ګاونډ . لري
او د هغوی په هکله په هغو پرېکړو کې فعال 

انفعالي ګډون ولري کوم چې د قوي ټولنو او 
ناحیو په رامنځ ته کولو کې د هغوی په ژوند 

  .باندې مستقیمه اغېزه لري
 مهم غړي او معلومات

یوازې په  - 999الندې شمېرې ته زنګ ووهئ: 

 بیړنیو شرائطو کې

شمېرې ته زنګ وهئ، نو هغوی  999کله چې 
به له تاسو څخه پوښتنه وکړي چې آیا پولیسو، 

 .ا لرئاطفایې که امبوالنس ته اړتی

دوه د پولیسو شمېرې موجودې دي،  :پولیس
چې یوه یې د بیړنیو حاالتو او بله هغه یې غیر 

 .بیړنیو حاالتو لپاره ده
شمېره یوازې په هغه  999پوالیسو ته باید په 

صورت کې زنګ ووهل شي چې د چا ژوند په 
خطر کې وي یا په عاجل ډول د زیان رسېدو 

ترافیکي پېښو،  د جدي: مثال.  ګواښ موجود وي
چا باندې د حملې، جدي بې نظمیو یا روان جرم 

 .په صورت کې

که چېرې جدي اور  :د اطفایې خدمات
لېګدنه رامنځ ته کېږي او نه شئ کولی ځان 

 .خوندي کړئ، نو دغې شمېرې ته زنګ ووهئ

د امبوالنس لپاره یوازې په هغه  :امبوالنس

: مثال)صورت کې چې ژوند ته خطر موجود وي 
یو څوک نه شي کولی ساه واخلي، قلبي حمله او 

شمېرې  999، (یا هم د مړینې خطر موجود وي
  ته زنګ ووهئ

 ې ته زنګ ووهئغیر عاجله شمېر – 101

تاسو باید د جرم او نورو هغو اندېښنو په اړه د 

شمېرې ته زنګ  101رپوټ ورکولو په موخه 

د مثال په. ووهئ چې چټک غبرګون ته اړتیا نه وي

ډول، تاسو په مناسب ډول ټپي شوي یاست، سپکه 

ترافیکي حادثه رامنځ ته شوې وي یا تاسو د یوه 

داسې جرم شاهد یاست چې په هغې کې وهل ټکول 

 .وي

داسې جرم شاهد یاست چې په هغې کې وهل ټکول وي

 د استوګنځي یا مسکن ترمیم او اړونده ستونزې
کې ژوند کوئ، او شورا په استوګنځي  که چېرې تاسو د 

کړئ، نو تاسو اړ یاست چې غواړئ د ترمیم په اړه رپوټ ور

حساب جوړ کړئ او له دې الرې خپل ’ My Kirklees‘د 

 my.kirklees.gov.ukمراجعه وکړئ . رپوټ ورکړئ

که څه هم د بیړني ترمیم په صورت کې کول شئ په غیر  ته

 01484یا  414800 01484رسمي وختونو کې 

 .شمېرې ته زنګ ووهئ 414850
وماتو لپاره د شکایتونو په څېر د نورو معل

housing -www.kirklees.gov.uk/council 
 وګورئ

و کې ژوند کوئ اشخصي استوګنځي که چېرې تاسو په یوه  

د کور د مالک سره ستونزه لرئ د مثال په ډول که چېرې 

ه خبرداری تاسو ته د هغه لخوا د تخلیه یا داسې ترمیم په اړ

 درکړل شوی وي چې
حل او فصل یې ستونزمن وي، کولی شئ د مسکن ورکونې 

/www.kirklees.gov.uk ادارې د ټیم سره په 

homelessness  لېنک اړیکه ونیسئ یا الندې شمېرې ته

 زنګ ووهئ

01484 414933. 
 رکت وکړئکه چېرې غواړئ کور ته ح

کولی شئ د شورا د مسکن چمتو کولو په پروګرام کې د 

نوملیکنه لپاره له دغه سایټ څخه استفاده وکړئ 

 uk  www.choosenmove.org. د شورا د مسکن

او له نوملیکنې وړاندې د خپلو اړینو مواردو په اړه د پوهېدو 

 معلومات کېدی شي په الندې لېنک په اړه نور
په پخوانۍ وېب پاڼه یا دغه لېنک کې تراالسه 

.www.kirklees.gov :کړئ

uk/housingregister ,  416900 01484یا 
 شمېرې ته زنګ ووهئ

 .شمېرې ته زنګ ووهئ 221350 01484یا هم 
 ستاسو د صرفیو بېلونه

اسو د صرفیې د بېلونو لکه د ګاز، اوبو او برق په اړه د ست

نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ بریتانیا ته د هرکلي 

الرښود وګورئ چې ستاسو په خپله ژبه لیکلی شوی دی 

 www.gov.uk/government/publications/

refugees-new-for-guide-a-mewelco 

 

 

 ټائر لرونکې کثافت دانۍ او اشغال
تاسو به په خپل نوي کور کې د خپلو کثافت دانیو او 

کثافاتو د دفعې مسؤلیت په غاړه لرئ تاسو به د خپلې 
کورنۍ اشغال خپل کور کې د ننه په یوه نسبتا کوچنۍ 
اشغال دانۍ کې چې باید په دخال کې یو د کثافت دانۍ 
 خط ولري راټولوئ، کله چې دغه کثافت داني ډکېږي،

نو خپله ډکه شویې کثافت داني په لویه ټایر لروکې کثافت 

 .دانۍ کې خالي کړئ
ې چ -تاسو به دوه دانې ټایر لرونکې کثافت دانۍ ولرئ 

تور رنګه هغه به یې د عمومي کثافاتو لپاره او /خاکي
کارول  شین رنګه کثافت داني به د هغو موادو لپاره

دغه لویې ټایر لرونکې . کېږي چې د بیا استفادې وړ وي
کثافت دانۍ به ستاسو له کور څخه د باندې وي چې په 

 .اونۍ کې به یو ځل د کېرکلېس شورا لخوا تخلیه کېږي
چې په لومړۍ اونۍ کې به خاکي رنګه کثافت داني او په 

 .دوهمه اونۍ به شین رنګه هغه تخلیه کېږي
تاسو باید خپله کثافات په ټایر لرونکې  دا مهمه ده چې

کثافت دانۍ کې واچوئ نه دا چې کثافت دانۍ ته نیژدې 
یې واچوئ چې پدې سره به د هغې ټولول ستونزمن او 

که چېرې تاسو . امراض یا آفتونه به پکې رامنځ ته شي
فکر کوئ چې د کثافت دانۍ حجم ته په کتو سره په 

 پراخه پیمانه کثافات لرئ، نو
دې صورت کې کولی شئ له شورا څخه د یوې لویې پ

 .کثافت دانۍ غوښتنه وکړئ
دغه ټایر لرونکې کثافت داني  :توره کثافت داني/خاکي

 .ستاسو د کورنۍ د اشغالو لپاره ده

دغه ټایر لرونکې کثافت داني  :شین رنګه کثافت داني
 .د بیا پروسېس کېدونکو موادو لپاره ده

وده ګراف تاسو ته دا وایي چې کوم په راتلونکې پاڼه کې موج
شیان کولی شئ د مختلفو رنګونو په کثافت دانیو کې واچوئ او 

 .کوم شیان پکې وا نه چوئ
 حجیم یا وزن لرونکي کثافات

که چېرې تاسو په پراخه اندازه کثافات لرئ د مثال په 
ډول مات شوی فرنیچر یا کرنیز کثافات، کولی شئ دا 

 .یوه تصفیوي سایټ کې واچوئډول کثافات د شورا په 
 01484که چېرې ترانسپورت نه لرئ، نو د  

سره په )( شمېرې له الرې د ټولونې د رد  414700
اړیکه کې شئ ترڅو د هغې لپاره د جمعه کولو تابه 

وکړئ یا د کېرکلېس شورا وېب پاڼې ته ورشئ او په 

www.kirklees.  کې په آنالین ډول د جمعه کولو

 gov.uk/bulkywaste .ډکه کړئلپاره فورمه 
 (Fly-tippingپه غیر قانوني ډول د کثافاتو دفع کول )

Fly-tipping  د هر ډول کثافاتو دفعه کول په

په غیر . غیرقانوني ډول چې د پروسېس جواز و نه لري
قانوني ډول د کثافاتو د دفع کولو په اړه د راپور ورکولو 

.www په موخه دغه لېنک ته ورشئ 

.gov.uk/flytippingkirklees 



شنه کثافت داني  خاکي رنګې کثافت داني

پاره ده ل روسېس وړ کثافاتوبیا پدغه ټائیر لرونکې کثافت داني د 

 :لکه

 لکه کاغذونه او لرګینې تختې •

 اخبار او مجلې •

 د خوراکي توکو قطي •

 د مشروباتو قطي او بوتلونه •

 د کورنۍ د استفادې وړ پالستیکي بوتلونه •

لکه ټیوبونه، د مستو قطي، د خوراکي توکو )پالستیکي بسته بندۍ  •

 (ظرفونه

 د سپرېګانو بوتلونه •
په شنه کثافت دانۍ کې  په بومبوس ډولډول شیان مهرباني وکړئ دا 

 (پالستیکي کڅوړو کې یې واچوئ/نه داچې په پالستیک. )واچوئ

 

 :کهل  کثافاتود کورنۍ د عمومي  دغه ټائر لرونکې کثافات داني ستاسو د 

 د خوراکي توکو د پاتې شونو او ضایعاتو  •

 پمپرونو •

 چسپ لرونکو پالستیکونو او فلمونو •

 څښ او څوښ کوونکو پالستیکونو او بسته بندیو •

 پولیسیترینو •

 پالستیکي کڅوړو او داسې نورو لپاره •

ټول غیر پروسې کېدونکي کورني کثافات باید د کثافاتو د تخلیې مسیر ته 

 .یوړل شي او په شین رنګه کثافت دانۍ کې ځای پرځای شي
 

 

 شاوخوا سیمو ته سفر کول

 .څخه د استفادې زده کړه پیل کړئ ترڅو تاسو سره د آدرس په پیدا کولو کې مرسته وکړي Google Mapsدا مهمه ده چې تاسو له 

 .ښار په مرکز کې دي، او کوچني او د ملي بس د سړک غاړې تمځایونه د کلیو په شاوخوا کې ديهډرز فیلډ ملي بس تمځایونه د دواړه د اورګادي او 
 

 

 

. 
. 

د هاډرسفېلډ ښار د ملي بس تمځایونه،  - د مرکزي سیمو د ملي بس تمځایونه

Upperhead Row, Huddersfield HD1 2JN F2 مخامخ په نقشه کې قرار لري 

تاسو کولی شئ د خپل سفر د پالن کولو او د ټکټ په اړه د معلوماتو ترالسه کولو په 
 یاړه د مشتریانو له مرستندویه دفتر څخه چې د هاډرسرفیلد ښار د ملي بسونو په تمځا

کې موقعیت لري، څخه مرسته وغواړئ یا کولی شئ په دغه لېنک کې مرسته ترالسه 

 www.wymetro.comکړئ

 

 ټکسي

ډاډ ترالسه کړئ چې ټکسي یوه جواز لرونکې نقلیه وسیله وي او چلوونکی یې د 

 .ولري( ID)هوئیت سند 

‘Huddersfield Taxi .’سو کولی شئ له اپ سټور یا ګوګل پلې څخه د تا

Huddersfield Taxi اپلکشن کې ښکته کړئ. 
 .ځینې ټکسیان کیلومتر لري او نورو سره به تاسو خپله له مخکې نرخ معلوموئ

 اورګاډی

Marsden Station, Station Road, Marsden, HD7 6AX 

Slaithwaite Station, Station Road, Slaithwaite, HD7 5EB 

Huddersfield train station, St. Georges Square, 

Huddersfield HD1 1JB 
J3 مخامخ په نقشه کې 

تاسو کولی شئ خپل د اورګادي ټکټ د اورګاډو په تمځای کې بوک کړئ یا په 

 www.thetrainline.com لېنک کې، او تاسو کولی شئ د نرخونو په اړه نور

 .thetrainline.com/railcard wwwمعلومات په  

 

 ملي بس

همدارنګه د کوچنیو ملي بسونو ګڼ شمېر تمځایونه په کولن درکې زموږ په کلیو کې 

 .ته عمومي الره جوړوي Huddersfieldهم شته چې په منچسټر سړک باندې 

 ستاسو د کثافاتو په بیلرو کې څه وي

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight



 
 

 

 

 

 

 

 مؤدب اوسېدل

الفاظ " مننه کوم"او " هیله کوم"دا یو کلتور دی چې یو بل ته 

سو ته مخې ته راځي یا تاسو که چېرې کوم سړی تا. وکاروئ

مرستې ته اړتیا لرئ، دا یوه ادبي کلمه ده چې ورته ووایئ 

که چېرې ما چا سره شخړه یا اشتباه وکړه، نو ". بښنه غواړم"

 ".بښنه غواړم"دا هیله درنه کېږي چې ووایئ 

 
 په نوبت یا قطار کې درېدل

 ځایکله چې تاسو د یوه خدمت ترالسه کولو لپاره د ملي په تم

یا پلورنځي کې په تمه یاست، نو په قطار کې ودرېږئ او نوبت 

 .مراعات کړئ

 
 لیدژمني یا مالقاتونه

که چېرې . دا خورا همه ده چې لیدژمنو یا مالقاتونو ته ورشئ

 -څخه  9:30amستاسو لیدژمنه 

–10am  بجو پورې وي، دا پدې مانا ده چې ستاسو لیدژمنه په

9:30am همېشه . ساعت کې پای ته رسي بجو پیل او په نیم

دقو مخکې  10سپارښتنه کېږي چې خپلو لیدژمنو ته له پینځو تر 

 .حضور پیدا کړئ
که چېرې په تاسو باندې ناوخته کېږي نو غوره کار دا دی چې 

تاسو هغه شخص ته چې لیدژمنه ورسره لرئ زنګ ووهئ ترڅو 

 هغوی پوه شي چې 
چې لیدژمنه یا  په څومره وخت کې هلته رسېږئ او وګوري

که چېرې تاسو خپلو لیدژمنو . مالقات الهم پرخپل ځای دی

ته په وخت حاضر نه شئ نو ځینې ادارې به تاسو سره لیدل 

 .رد کړي
که چېرې نه شئ کولی لیدژمنو کې حضور پیدا کړئ، نو تاسو 

 .باید زنګ ووهئ ترڅو لیدژمنه فسخه یا بیا ترتیب شي

 
 کثافات

د ښار . چوئ ځکه دا یو غیرقانوني کار دیکثافات په سړک مه ا

 .په مرکزي سیمو کې ګڼ شمېر کثافت دانۍ شته
 

 

 

 

 

 

 

 نژادي ځورونه

که چېرې . قومي یا نژادي ځورونه یا تعصب یو غیرقانوني عمل دی

 تاسو سره د رنګ، نژاد، قوم، دین یا تابعیت په اساس تبعیض کیږي  

نژادي . ي قرباني یاستیا وېرول کیږی، نو تاسو د نژادي ځورون

 (نفرت بوګنوونکي جنایت په نامه هم پېژندل کېږي)ځورونه چې د 
کېدی شي په دېوالونو باندې د تبعیضي لیکنو یا ستاسو شتمنۍ ته د 

 .زیان رسولو په شکل وي
که چېرې تاسو د هر ډول نژادي ځورونې شاهد یاست او تر جدي 

ې له الرې پولیسو ته شمېر 999ګواښ الندې یاست، نو په بیړه د 

همدارنګه کولی شئ الندې آدرس ته ایمېل واستوئ . خبر ورکړئ

Hatecrimes@kirklees.gov.uk 
 آزادي او کلتورونه

د ښځو ختنه کول، جبري ودونه، د بې ادبۍ له مخې ځورونه او 

دا کار د قانون . غملو وړ عمل دیکورنی تاوتریخوالی یو د نه ز

خالف دی او تاسو به په هغه صورت کې د پولیسو لخوا تر پوښتنو 

 .ګروېږنو الندې ونیول شئ چې د یو له یادو جرمونو مرتکب شئ
 کورنی تاوتریخوالی

: په کورني تاوتریخوالي کې ښائي دغه موارد شامل وي
 جبري کنټرول، مالي تاوتریخوالی، فزیکي او رواني

 .تاوتریخوالی، ځورول او سخت دریزي
که چېرې تاسو د کورني تاوتریخوالي قرباني او تر جدي ګواښ الندې 

یا کولی شئ د . شمېرې ته زنګ ووهئ 999یاست، مهرباني وکړئ 

 Pennine Domesticشمېره د  0527222 0800په 

Abuse Partnership سره اړیکه ونیسئ. 
 جنسي هوئیت

اد لطفا په ی. ې جنسي هوئت یو انتخاب نه دیپه ځینو فرهنګونو ک

ولرئ چې د بریتانیا حکومت شخصي آزادۍ او له هر هغه فرد 

څخه چې په بریتانیا کې ژوند کوي د هغه توقعاتو ته درناوی لري 

ته ( کوني، لېزبن او نرښځي)ترڅو د نورو جنسیتي هوئیت 

 .درناوی شوی وي
جنسیتي هوئیت له که چېرې تاسو په یو چا باندې د هغوی د 

 امله په هغوی لفظي یا
فزیکي حمله وکړئ نو دا یو د قانون خالف عمل او د حمله کوونکی  

 .جرم په حیث په پام کې نیول کېږي

 بریتانیا کې د چلند یا اخالقو قوانین په کېرکلېس او
په بریتانیا کې ګڼ شمېر اخالقي قوانین یا کودونه موجود دي چې له مخې یې له خلکو غوښتنه کېږي چې یاد کودونه او 

الندې به تاسو ځینې عامه توقعات او همدارنګه هغه قوانین وګورئ چې د سرغړونوې . همدارنګه ځینې قوانین په پام کې ونیسي

 .ه صورت کې جزا ورته ټاکل شوې دهپ

 د ټولنیزو اخالقو ضد چلند

 

د ټولنیزو اخالقو ضد چلند کې الندې موارد 

 :شامل دي
 

 لندپه چوپه یا خاموشه ځایونو کې غالمغال او د جګ آواز چ •

له کورونو یا پارکونو څخه د شپې لخوا شور ماشور، په ځانګړي  •

 بجو پورې 7نه د سهار تر  11ډول د د شپې له 

 چلند" واغجن"ګواښوونکی، له مستۍ ډک او در •

 ورانکاري، ډارول او په دېوالونو باندې ګواښوونکي اعالنونه •

 په سړک باندې د پوډرو معامله کول یا پېرل •

 کثافات او ګډوډۍ •

 شوم عمل تکل د •

 د سړک په سر شراب څښل •

 د شپې ناوخته د اور اچوونکو فعالیتونو ترسره کول •

 .د سړک په سر د موټر پرېښودل •
شمېرې ته  101د ټولنیز اخالقو ضد چلند په اړه د راپور ورکولو لپاره، 

زنګ ووهئ او یا پدې اړه د دغه لېنک له الرې رپوټ ورکړئ 

 antisocialbehaviour www.kirklees.gov.uk/ او یا هم د دغه لېنک

 www.police.ukله الرې

 زموږ مشترکې پایلې -د کېرکلېس شورا 

 

 غوره پیل

 ماشومان په خپل ژوند کې غوره پیل لري

 

 ښه

 ترحده ښه دي په کېرکلېس کې خلک د امکان

 

 غیر متکي

په کېرکلېس کې خلک په غیر متکي یا خپلواک ډول ژوند 
 کوي او په خپلو ژوندونو باندې کنترول لري

 

 هیله او السته راوړنه

په کېرکلېس کې خلک هیله لري چې د تعلیم، روزنې، دندې 

 .او اوږدمهاله زده کړې له الرې خپلو آرزوګانو ته ورسېږي

 
 تصادپایداره اق

کېرکلېس ښار پایداره اقتصادي وده لري او د خلکو او 
سوداګریو لپاره په مرسته غوره کاري فرصتونه چمتو 

 کوي

 

 خوندیتوب او انسجام

په کېرکلېس کې خلک په یوه منسجمه ټولنه کې ژوند 

کوي، د خوندیتوب احساس کوي، او له زیان څخه 

 محفوظ دي/خوندي

 

 نظافت او سرسبزي

لېس کې خلک د لوړ کیفیف، پاک، پایداره او شنه په کېرک

 چاپېریال ژوند تجربه کوي

 



4.
 

 Huddersfieldروغتونونه عبارت دي له  ییززموږ سیمه 
Royal Infirmary (HRI)  اوCalderdale Royal 

Infirmary (CRI)  روغتونو څځه، خو تاسو کولی شئ په

Leeds   یاBradford  شته روغتون کې هم لیدژمنې یا مالقات

 .کې حضور پیدا کړئ

 

ي خدمات ګو روغتیایي
 د سټ 

تاسو او ستاسو کورنۍ ته سپارښته کېږي چې د خبلو سترګو معاینات 

 وکړئ، چې په 

Slaithwaite، Milnsbridge   او سراسرHuddersfield  

په ځانګړي ډول د ښار په مرکزي سیمو کې د سترګو خدمات ترالسه 

 .کېدی شي

 

ي خدما  د غاښونو روغتیایي
: تاسو کولی شئ د غاښونو ډاکټر په دغه لېنک کې پیدا کړئ

www.nhs.uk/ service-search/find-a-dentist. 
اکټر ته د مراجعې به موخه له مخکې لیدژمنه یا تاسو باید د غاښونو ډ

که چېرې تاسو په یوه داسې بیړني حالت کې چې . مالقات چمتو کړئ

شدید درد ولرئ قرار ولرئ، نو پدې اړه د پذیریش یا هرکلي څانګې 

د غاښونو د روغتیا د نورو جدي طی مراحلو لپاره، کېدی . ته ووایئ

 .شي روغتونه ته راجع شئ
اسو یو منظم د غاښونو ډاکټر نه لرئ یا دغه ډاکټر ستاسو که چېرې ت

شمېرې ته  NHS 111له کور څخه لرې وي، نو د مشورې په موخه 

زنګ ووهئ او هغوی به تاسو ته د بیړنۍ معاینې په صورت کې یو 

 .مالقات یا لیدژمنه چمتو کړي

 

ر 
 درمل پوه او نسخ 

په موخه درمل پوه  تاسو کولی شئ د عمومي روغتیا په اړه د پوښتنو

تاسو کولی شئ ځینې درمل له درملتون یا درمل . ته مراجعه وکړئ

په انګلستان کې د معیاري نسخې بیه دمګړۍ . پلورونکي څخه واخلئ

 که چېرې تاسو. ده 9.35£په نوبت 
 د درملنې جدي ډولونه ولرئ، نو تاسو به

 .تایده کوئ 9.35£هر ځل 
مل د هغو درملو په نسبت ارزانه ځینې له نسخې پرته آزاد مسکن در

 .وي کوم چې د نسخې له مخې یې په روغتون کې اخلئ

د وړیا درملو لپاره په شرائطو برابر یاست،  NHSکه چېرې تاسو د 

نو ډاډ ترالسه کړئ چې د خپلې نسخې په شا باندې د مندرجه درملو 

 مطابق

د  د غلطو درملو یا قطیو اخیستل کېدی شي. درمل یا قطي واخلئ

 .تېروتنې له امله جریمې اخطاریه ځان سره ولري

د دې لپاره چې . دا به ستاسو مسؤلیت وي چې دغه جریمه تادیه کړئ

تاسو ته نېژدې درملتون او نور اړین معلومات ترالسه کړئ، 

w.nhs.uk/nhsww-: مهرباني وکړئ دغه لېنک وګورئ

-and -services/prescriptions

pharmacies/pharmacies 

 

ي روغتیا
 
 ستاسو هوساینه او روای

ستاسو او ستاسو د کورنۍ د رواني روغتیا او عاطفي 

هوساینې په اړه اندېښنې یو داسې احساس دی چې چې کېدی 

شي ځینې شیان ستاسو په روغتیا بد لګېدلي وي، نو پدې 

سو کولی شئ هره ورځ د ستونزو سره صورت کې تا

مبارزه وکړئ یا کېدی شي دغه کار د دې المل شي چې 

 .تاسو داسې احساس ونه کړئ چې کارونه په سمه روان دي
 ښائي تاسو د ناراحتۍ، بې خوبۍ او په ټوله کې

: د مثال په ډول. نور د ځان په اړه ښه احساس و نه لرئ
اس یا ډېری وخت خراب طبیعت، د ناخوښۍ یا خفګان احس

د سټرېس یا فشار احساس، اضطراب، د ځانوژنې احساس، 

 .ضعیف خوب، بد خوبونه او غمجنۍ احساس

که چېرې تاسو د ځان یا خپلې کورنۍ په اړه اندېښمن 

سره پدې اړه  GPد خپل یاست، مهرباني وکړئ همېشه  

دا به یو پشپړ اعتماد وي او دوی کولی شي , خبرې وکړئ

 .ه درکړي او مالتړ مو وکړيتاسو ته مشور

: نور معلومات کولی شئ له دغه لېنک څخه ترالسه کړئ

-www.southwestyorkshire.nhs.uk/in

 crisisمرستندویه شمېرې په  24د رواني روغتیا د لکه

غه شخص لپاره ده چې په کېرکلېس کې د هر هاړه معلومات

تاسو کولی شئ دغه خدمت د الندې لېنک . لري GPچې 

 او شمېرې له الرې السرسی پیدا کړئ

0800 183 0558. 

کې نور د رواني روغتیا خدمات هم  Huddersfieldپه 

 :شته لکه

 www.northorpehall.co.uk :Northorpe Hall

 www.womencentre.org.uk :WomenCentre

GP  دNHS مالتړ: kirkleesiapt.co.uk 

که چېرې تاسو نوملیکنې یا هر پورتني خدمت ته اړتیا 

لرئ، مهرباني وکړئ د دفتر د مشر سره چې کېدی شي 

ئ او یا هم تاسو سره یې ال د مخه کار کړی وي زنګ ووه

Welcome Mentor Service  444566 07425ته په 

 .شمېره زنګ ووهئ

 روغتیا رواني روغتیا او

 هوساینه

په بریتانیا کې خلکو ته روغتیا پالنه یا   NHSد روغتیایي خدماتو ملي اداره 

 تاسو کولی شئ د . مراقبت چمتو کوي چې د مالیاتو په واسطه تمویلېږي

NHS تاسو د وړیا درملو، د . نې ته له کوم توپیر پرته السرسی ولرئپال
غاښونو د درملنې، د سترګو د معایناتو او ځینې عینکو د ترالسه کولو لپاره د 

HC2  اړتیا لرئ( چې په هر درملتون کې د السرسي وړ ده)فورمې ته. 

 
 (GPعمومي ډاکټ ر )

. دغه خدمات وړیا ديسره راجستر شئ او  GPدا ډېره مهمه ده چې د یوه 
که چېرې تاسو ناروغ یاست یا د خپلې روغتیا او په کورنۍ کې د کوم غړي 
د روغتیا په اړه اندېښنه لرئ، نو تاسو باید خپل سیمه ئیز ډاکټر ته چې د 

 GPپه نامه یادېږي د معاینې په موخه مراجعه وکړئ ځینې  عمومي ډاکټر 

دغه کار به . ایناتو غوښتنه کويډاکټران له نویو ناروغانو څخه د طبي مع

 دا. معموال د یوه نرس لخوا ترسره کېږي

دا غوره ده چې یادو . مهمه ده چې تاسو په دا ډول لیدژمنو کې حضور ولرئ

که چېرې ترجمان ته اړتیا لرئ . مالقاتونو یا لیدژمنو ته یو څه مخکې ورشئ

د شعبې مسؤل ته نو تاسو باید د لیدژمنې چمتو کولو پرمهال د ښه راغالست 

د یادې شعبې کارکوونکو ته ووایئ چې په کومه ژبه خبرې . پدې اړه ووایاست

نه په استفادې سره په تلفون کې ستاسو  Big Wordکوئ او هغوی به له 

 .لپاره ترجمان وګوماري

د پیدا کولو په موخه کولی شئ دغه لېنک په آنالین ډول  GPد سیمه ئیز 

a-health/find-www.kirkleesccg.nhs.uk/your-وګورئ 

 service -local او که چېرې نه شئ کولی آنالین شئ، نو مهرباني وکړئ

سره چې کولی شي تاسو سره د  Welcome Mentor Serviceد 

 .کې مالتړ وکړي، اړیکه ونیسئسیمه ئیز ډاکټر سره د راجستر کېدو په برخه 

 
ې زه یوه متخصص ډاکټ ر ته اړتیا لرم، نو څه باید وکړم؟  که چټر

به معموال تاسو ته ستاسو ډېری روغتیا پالنه چمتو کوي او او دا  GPستاسو

تصمیم به نیسي چې آیا تاسو متخصص ته اړتیا لرئ که باید روغتون ته الړ 

 .شئ
خصص ډاکټر ته د مراجعې په صورت کې د په بریتانیا کې هر سړی باید مت

روغتون به ستاسو د لیدژمنې یا مالقات په اړه . انتظار په لېست کې پاتې شي

که چېرې تاسو په خپله لیدژمنه کې د حضور په . تفصیلي معلومات درکړي

 موخه

ع دغې موضو. ترجمان ته اړتیا لرئ، نو باید د روغتون سره په اړیکه کې شئ

د روغتونو لیدژمنې کېدی شي ستاسو د اوسېدو له ځای څخه  ته په کتو سره،

 .یو څه لرې وي

فورمې د درلودلو په صورت کې د قېمتونو  HC2که څه هم تاسو کولی شئ د 

 .په برخه کې مرسته ترالسه کړئ

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight

HelenRodger
Highlight



5.
 

شومانو او تنکیو ځوانانو پرمختګ 

     

 غوره پیل

ې مېندواره یاست یا مالتړ ته اړتیا لرئ              که چټر

شمېرې ته زنګ  5555 304 0300مهرباني وکړئ                    

 www.thrivingkirklees.org.ukووهئ یا 
 لېنک ته ورشئ

                    

په  500£تاسو کولی شئ د الندې لېنک له الرې د 
ارزښت د والدي مرستو تادیاتو ته غوښتنه وکړئ 

-maternity -start-rewww.gov.uk/su

grant 

همدارنګه که چېرې تاسو مېنداوره یاست یا تر څلور کلنۍ                   

طرحه کولی  Healthy Startټیټ ماشوم لرئ، د 
شي تاسو د اساسي خوراکي توکو لکه شیدو یا مېوې په 

دغې مرسته ته د غوښتنې لپاره . پېر کې مرسته وکړي
ئ دغه لېنک ته مراجعه وکړ

start-www.gov.uk/healthy 

د خپل نوي زېږېدلي ماشوم د راجستر کولو لپاره مهرباني                    

شمېرې ته زنګ ووهئ یا  221030 01484وکړئ 

rklees.gov.uk/www.ki :دغه لېنک وګورئ

. registerbirth تاسو کولی شئ له خپل ماشوم څخه

 5555 304 0300د مالتړ ترالسه کولو لپاره په 

 .شمېره د معاینې روغتیایي ټیم ته زنګ ووهئ

 

 (INATد نویو راستنېدونکو نړیوال ټیم )

INAT  به ستاسو د ماشوم لپاره مالتړ چمتو کوي ترڅو ښوونځي پیل

تاسو څخه به په بریتانیا کې د ښوونې په سیستم باندې د کړي او له ته 

 .پوهېدو په برخه کې مالتړ وکړي

چې )موږ د دوه ژبي مالتړي ټیم کار کوونکي یو چې له هغو ماشومانو 

پورې دي او هغو کورنیو څخه چې ( کلونو18عمرونه یې له دوه تر 

سرسی انګلیسي یې مورنۍ ژبه نه وي، مالتړ کوو ترڅو تعلیم ته ال

 ولري، په تعلیمي نظام

کې مدغم او د هغوی د اړتیاوو پوره کولو په ( پالنه، ښوونځي، یا کالج)

 .موخه هغوی د نورو خدماتو سره وصل وکړو

 :موږ به

  د معینې مودې لپاره د ادغام نه د مالتړ په برخه کې داسې

 .کارکوونکی وګومارو چې په دوه و ژبو تکلم وکړي

 کالج /ښوونځي/کړو ترڅو په وړکتونله تاسو څخه مالتړ و

کې د خالي ځای لپاره غوښتنه وکړئ او د شمولیت پروسه 

 .بشپړه کړئ

  ستاسو د ماشوم د نوملیکنې په جلسه کې تاسو ته د ژباړې

خدمات چمتو کړو ترڅو ډاډ ترالسه کړو چې تاسو په 

ښوونځیو، توقعاتو، پولیسو، او د حاضرۍ په طرزالعملونو 

 .باندې پوه یاست

  د کور او ښوونځي ترمنځ د اړیکو ټینګولو په برخه کې

 .مالتړ

  په ښوونځي کې د وړیا غذایي موادو او یونیفورم لپاره

 .غوښتنه وکړئ

 د اړتیا په صورت کې نورو خدماتو ته راجع کول 

 

دغه لېنک ته د مالتړ ترالسه کولو په موخه ایمېل وکړئ 

 ess.inat@kirklees.gov.uk 221919 01484یا کولی شئ په 

شمېره له سوداګریو څخه د مالتړ ټیم ته زنګه ووهئ او هغوی ته خپل 

ټیم به هڅه وکړي . معلومات ورکړئ او د بیا اړیکې غوښتنه ترې وکړئ

چې په دوه ورځو کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وړاندې کړي مګر په هغه 

 .چې رخصت او دفتر بند ويصورت کې 

د تعلیم په اړه اضافي معلومات کېدی شي د شورا په دغه وېبپاڼه کې ترالسه 

 www.kirklees.gov.uk/schoolsشي 

که چېرې ستاسو ماشوم ځانګړیو زده کړو ته اړتیا لري، مهرباني وکړئ د 

ندیزونو وېبپاڼې ته ورشئ د ژباړې او اورېدو آپشن هم لري سیمه ئیزو وړا

www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

 

د ماشومانو لپاره پالرتوب او 

 د هغوی درملنه

تاسو باید خپل ماشوم په هېڅ وخت کې 
یوازې پرې نه ږدئ، هغوی باید همېشه د 

د . ه لوی شخص لخوا وڅارل شيیو
ماشومانو د قانو په اساس، دا د هر چار 

 لپاره یو غیر قانوني عمل دی چې

له ماشوم څخه بې پروایي وکړي، 
فزیکي، جنسي یا رواني تاوتریخوالی 

 .ورسره وکړي

ټول هغه ماشومان چې د عمر له لحاظه 
ښوونځي ته چمتو ګڼل کېږي باید په منظم 

 .تول شيډول ښوونځي ته واس

که چېرې تاسو د ماشوم په اړه اندېښنه 
لرئ، مهرباني وکړئ د ماشومانو د 

 01484حفاظت څانګې ته په 
شمېره اړیکه زنګ ووهئ یا  456848

 01484په غیر رسمي ساعتونو کې په 
 .شمېره اړیکه ونیسئ 414933
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کې ستاسو پرمخت ګ 

 . د انګلیسي ژبې په برخه 

 نې هیله او السته راوړ

ي =  ژب   د انګلیسي 
 )د نورو ژبو ویونکو لپاره د انګلیسي ژب   زده کړه( ESOLټولګ 

د انګلیسي ژب   زده کړه ډېره مهمه ده او دا به تاسو رسه مرسته وکړي چ   ځان لپاره 

ئ ډاکټ ر ته مراجعه  نوی ژوند جوړ کړئ او په خپلواک ډول ژوند وکړئ، وکویل ش 

ي د خپلو ماشومان
 و رسه مرسته وکړئ او تاسو رسه به مرسته وکړيوکړئ، په ښوونځئ

ي تحصیالت وکړئ. 
 چ   دنده ترالسه کړئ او اضاف 

ې تاسو وزګار یاست او د دندې په لټه ک  ک  یاست، نو پدې صورت ک  تاسو  که چټ 

ائطو برابر یاست.  و د مخک  له دې چ   ی د انګلیسي ژب   وړیا زده کړې ته په رس 

ي ک  حضور پ
سي ژب    یدا کړئ، نو یو زده کوونک به ستاسو د انګلیانګلیسي ژب   ټولګ 

کچه و ارزوي او ستاسو په اړه به نور معلومات ترالسه کړي، ترڅو تاسو په یوه 

ي ک  شمولیت واخلئ چ   ستاسو د خپل  کځ   اشخاص پک  وي او ستاسو 
داش  ټولګ 

ي ډېرې ټوک  ټکایل  وي ا د اړتیاوو مطابق یو ټولګ  وي. 
ي کېدی ش 

د خلکو  و په ټولګ 

 رسه د لیدو کاتو او ملګرو پیدا کولو لپاره یو غوره ځای. 

ې کوي.   ک  موږ یوه متنوع ټولنه یو چ   اوسېدونکي بي  په مختلفو ژبو خټ 
کلې    د  په کټ 

که ژبه ولري چ   په  انګلیسي ژب   زده کړه خلکو ته دا فرصت برابروي چ   یوه مشټ 

  د ادغام، پرمختګ او ودې په لور کاري فر 
ي. هغ  د یوه تاسو بای صتونه وړاندې کټ  ږ

ي ک  قرار لرئ. 
ي چ   تاسو په مناسب ټولګ 

ه کړئ ترڅو وپتېیل ش  ر  د  ارزونه بشټ 

  یا مالقات چمتو کولو لپاره دغه لېنک ته ایمېل واستوئ 
لیدژمن 

thisway4english@tslkirklees.org.uk ې ته زنګ  519053 01484ا ی شمټ 

 .  ووهئ

  په تعقیب به د 
ي کړي.  TW4Eستاسو د ارزوب 

ي ته معرف 
 ټیم تاسو یوه مناسب ټولګ 

ه کالجونو، کابتونونو، ښوونځیو او کلتوري مرکزونو ک  د  ESOLد 
ي په سیمه ئټ  

ټولګ 

د د لمانځنو د محلونو په  الرسشي وړ دي.  ه کورسونو او تاسو ته نټ   ړه نور اد سمیه ئټ  

 www.learningenglish.org.ukمعلومات دلته دالرسشي وړ دي



 

 د ځوانانو لپاره .7

 زړه کړه او کاري فرصتونه

 هیله او السته راوړنه

 
 د ځوانانو لپاره زده کړه

د ځوانانو لپاره زده کړه په شدت سره توصیه کېږي 

 .او ګڼ شمېر مختلف کورسونه د السرسي وړ دي

و په سیمه کې کالجونه، د ځوانانو لپاره تعلیمي ستاس
خمات او نور تعلیمي بنسټونه کولی شي د ځوانانو 
لپاره د بشپړې او نیمه ورځې کاري فرصتونه 

پدې کې کېدی شي تدریسي . وړاندې کړي
کورسونه، کارځایونه او په پراخه کچه آنالین زده 

 کړه لکه د دندې موندنې زده کړه

، باغداري، ITزده کړه لکه  او د شخصي پرمختګ

 .هنر، السي صنایع او هوساینه  شامل وي

ځینې کورسونه په ځانګړي ډول داسې طرحه 
شوي دي چې کولی شي له والدینو او د هغوی له 

دغه کورسونه احتماال . کورنیو څخه مالتړ وکړي
د ورځې په پیل، پای او د اونۍ په پای کې د 

و اعدادو د زده د سواد زده کړې ا. السرسي وړ دي
کړې ځینې کورسونه وړیا دي ترڅو ځوانان 
وکولی شي د همکارۍ په حیث د بشپړ یا یوې 

 .برخې مصارفو د لپاره غوښتنه وکړي

د نورو معلوماتو لپاره 

 www.kirklees.gov.uk/beta/

-employment

-information/covid19

 support.aspx-work -mploymente
که چېرې انټرنېټ ته السرسی نه لرئ، . وګورئ

له الرې د  519053 01484مهرباني وکړئ د 

Way 4 English پروګرام سره اړیکه ونیسئ. 

همدارنګه تاسو کولی شئ د ملي پالنې خدماتو ته 
السرسی ولرئ ترڅو تاسو سره د الندې لېنک له 

دا کولو په برخه کې الرې د روزنې او دندې پی
مرسته وشي 

nationalcareers.service.gov.uk 
 

 

 ستاسو عائد

که چېرې تاسو یو پناغوښتونکی یاست، 

Mears  به د مخکې تادیې کارت له الرې

میاشت کې یو ځل تادیات /تاسو ته په اونۍ

 .کوي

که چېرې تاسو یو کډوال یاست، د بانکي 
ې ډېر حساب درلودل ستاسو په ورځنې ژوند ک

 .مهم دي

د یوه بانکي حساب لپاره د غوښتنې لپاره، تایو 
باید اطمینان حاصل کړئ چې د هوئت د 

اسنادو او آدرس په ګډون ټول صحیح اسناد 

 .لرئ

کله چې تاسو د خپل بانکي حساب په تړاو لیک 
ترالسه کوئ، نو تاسو به یو بانکي کارت 

همدارنګه تاسو به یو څلور . ترالسه کړئ

د شخصي هوئت د تثبیت ) ”PIN“رقمي 

چې تاسو کولی شې حفظ یې کړئ ( شمېره

تاسو باید د ټولو هغو معامالتو . ترالسه کړئ

وګورئ چې د کارت له الرې  PINلپاره خپل 

 .یې ترسره کوئ

په ډېری پلورنځیو کې کولی شئ د هغوی د 
ماشینونو له الرې تادیه وکړئ یا کېدی شي دا 

صورت کې تاسو  یو بې ربطه ماشین وي پدې
اړتیا نه لرئ د هغو معامالتو لپاره له خپل 

PIN  کم  100£څخه استفاده وکړئ چې تر

همدارنګه تاسو کولی شئ له خپل کارت . وي

ماشینونو څخه  ATMنه په استفادې سره له 
نغدې پیسې وباسئ، چې پدې صورت کې تاسو 

 .داخلولو ته اړتیا ولرئ PINبیا د خپل 
 

 

 هدنده او روزن

د دندې د پیل کولو لپاره تاسو باید انګلیسي ژبه زده کړئ ترڅو وکولی  

موږ په تېره برخه کې تشرېح کړه . شئ خلکو سره اړیکې جوړې کړئ

د نورو ملي معلوماتو . درسونه پیل کړې ESOLچې څنګه باید خپل 
لپاره د بریتانیا د ښه راغالست الرښود په دغه لېنک کې 

/www.gov.uk/government/publications وګورئ

refugees-new-for-guide-a-welcome 

 

 (Job Centre Plus (JCP)د کار موندنې مرکز )

د ایالت د رفاه یا مرستو سیستم یو لړ قوانین او مقررات لري چې د پیسو 
 یدترالسه کولو د دوام په موخه با

چارو روزونکی به له تاسو څخه  JCPستاسو د . په پام کې ونیول شي

دغه . ژمنې واخلي چې باید په دغو ژمنو والتړ او تابعیت یې وکړئ
ژمنې داسې طرحه شوې دي چې له مخې یې کولی شئ خپلې ستونزې 

 درک او په اساس یې ځان ته پالن جوړ کړئ ترڅو
د رامنځ ته کولو په موخه  د مخکې تګ او نورو غوره کاري فرصتونو

 .اړین مراحل په پام کې ونیسئ

JCP  د ګڼ شمې ادارو یا بنسټونو سره کار کوي ترڅو د اړتیا وړ

روزنې، کورسونو او تعلیم د ترالسه کولو په برخه کې تاسو سره مرسته 

هغوی به له دغو خدماتو څخه استفاده وکړي او تاسو به مناسبې . وکړي

په کورس او روزنه کې الندې موارد . راجع کړيمرستې او مالتړ ته 

 :شامل دي

• ESOL 

 آیي ټي  •

 او کور لېټر( د سوانحو خلص)سي وي  •

پورتني موارد او د مرکې په  -کار ته د چمتو کولو په درسونو کې  •
 برخه کې مشورې شاملې دي

 د پېرودونکي خدمات •

 .خرده فروشي •

JCP  پهCastle House، Market Street، 

Huddersfield HD1 2NE  کې موقعیت لري، او له دوشنبه تر

 .پورې پرانیستی دی 5pmد مازدیګر تر  9amپنج شنبه د سهار له 

په کېرکلېس کې نور ډېر خدمات هم شته چې کولی شي تاسو سره د 

 :کې مرسته وکړي JCPدندې په پیلولو او 

 Works Better

01484 221000

• Horton Housing: 01484 300744

• Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

: www.worksbetter.co.uk 
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داوطلبانه فعالیتونه .8
 

 هیله او السته راوړنې 

داوطلبانه فعالیتونه هغه فعالیتونه دي چ   تاسو له تادبي  یا معاش پرته خپل 

ډېری  ه مرسته وکړئ. وخت رصفوئ ترڅو خلکو، محلونو یا بنسټونو رس 

و ډلو یا د عامه سکتور  یه بنسټونو، ټولنټ   سازمانونو  د  داوطلبانه فعالیتونه د خټ 

ي خدماتو ) کلېس شور یا روغتیابي ي. NHSلکه د کټ  ئ د  ( لخوا تنظمټ  ږ تاسو کویل ش 

 یا رنګمایلۍ په برخه ک  په داوطلبانه ډول  
ئ باغدارۍ، اوبدلو، قدم وهلو، او نقاش 

 ړئ. کار فعایت وک

 داوطلبانه فعالیتونه د الندې مواردو د ترالسه کولو لپاره غوره الره ده: 

 د نویو مهارتونو زده کول 

 د انګلیسي ژب   په برخه ک  د خپلو مهارتونو لوړول 

 د نویو خلکو رسه لیده کاته 

 د کاري تجرب   ترالسه کول 

 هدف ټاکل 

 ي روغتیا بهود
 د خپل  فزیکي او رواب 

 له  
 الرې د ځان په اړه مثبت فکر یا بدلون نورو رسه د مرسن 

 

کلېس ک  د داوطلبانه فعالیتونو لپاره د  ئ کټ  کلېس د   TSLتاسو کویل ش  کټ 

داوطلبانه فعالیتونو وېب پاڼه وګورئ،  

volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

ي وکړئ د 
  د چمتو کولو لپاره مهرباب 

د لیدژمن 

volunteer@tslkirklees.org.uk  01484رسه اړیکه ونیسئ یا  519053 

 . ې ته زنګ ووهئ  شمټ 



 

 

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

 عقیده او عبادت. 9

 مصؤنیت او انسجام

بریتانیا یوه ګڼ عقیدتي ټولنه ده چې هر سړی پکې د مذهبي آزادۍ حق 

کي ولنه ده، خو اوسېدونکه څه هم بریتانیا په اصل کې یوه عیسوي ټ. لري
یې هڅول کېږي چې د نورو دیني ارزښتونه او هغه خلک چې بې دینه 

دا په زړه پورې ده چې پوه شئ چې په بریتانیا او کېرکلېس . دیي، وزغمي

 .په دې عقیده چې د هېڅ دین یا عقیدې پیروي نه کوي %25کې 

ه هم ی دینونکه څه هم په بریتانیا کې دیني عقیده عیسوي ده، د نړۍ ډېر

په بریتانیا کې د مسلمانانو، . کولی شئ خپل عقیدوي مراسم ولمانځي
هندوانو، یهودو او سکانو لویې ټولنې او د بهایانو، بودایانو، د اسرائیلي 
خدای پرستانو، شاهدانو، جېنزانو او زردشتیانو کوچنۍ ټولنې شتون 

نو تنوع دغه د ادیا. لري، همدارنګه د نوي دین د غرزنګ پلوینان

 .همدارنګه په کېرکلېس کې هم موجود ده

مسجدونو کې  50وګړي مسلمان دي چې په  %17په کېرکلېس کې 

ځینې اسالمي ټولنې د رادیو له الرې آذان کوي چې . عبادت کوي
مسلمانان کولی شي هغه په خپل کور او کارځای کې د یوه ریسیور له 

نځ نه کوي هلته اکثرا ښځې نرانو سره یو ځای لمو. الرې ترالسه کړي

لمنځونه او خدماتو هره ورځ . د ښځو او نرانو ترمنځ یوه پرده حائله وي

ې په بریتانیا کې ټول مسلمانان د جمع. په ټولو جوماتونو کې ترسره کېږي

کې د احمدیه  Huddersfieldهمدارنګه په . په ورځ جومات ته ځي

 .په نامه یوه اسالمي ټولنه شته

هر ډول مخینې او دین لرونکو اشخاصو څخه ښه  الندې بنسټونه د

 :راغالست کوي

•  :Reach project

www.newnorthroad.org.uk/Reach 

• 611: www.huddelim.org.uk/611 

• www.cchud.co.uk :Community Church 

• www.huddersfieldquakers.org.uk :Quakers 
 

 سیمه ئټ   عبادتځایونه

 :الندې د ځینو سیمه ئیزه عبادتځایونو په اړه معلومات درج دي

 

 نور مهم اړونده خدمات

د زېږون، واده او مړینې د راجستر کولو 

د ثبت او  Huddersfieldلپاره د 

: راجستر دفتر ته ورشئ چې پته یې داسې ده

Huddersfield Town Hall, 

Ramsden Street, 

Huddersfield, HD1 2TA. 

پدې اړه نور معلومات په  

 www.kirklees.gov.uk/
 registeroffices کې ترالسه کېدی شي یا

call 01484 221030  شمېرې ته د زنګ

 .وهلو له الرې

 

 د اسالمي جنازې خدمات

د جنازې د مراسمو مشر شېر اعظم د هر چا 
لپاره یاد خدمات کوي، حتی که هغوی په 

Bradford  کې هم وي، خو هغوی نور
ښارونو ته ځي ترڅو خپل خدمات عرضه 

 .کړي

 Try: آدرس یې په الندې ډول دی

Mills, Preston Street, 

Bradford BD7 1JE or call 

01274 780056. 
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 ستاسو سیمه ییزه ټولنه . 10 

خپلواک
 

 خریداري 

ئ په منظم   Huddersfieldموږ په  ي او سوپرمارکېټونه لرو چ   هلته تاسو کویل ش 
ک  ګڼ شمټ  پلورنځئ

ئ.  دوکانونو او  ک  شته کلي هم د یولړ کوچنیو   Colne Valleyپه  ډول د خپل کور وسائل او خواړه وپټ 

قدم  د خپل کلي په مرکز ک   خدمات پلوري.  خودکفا پلورنځیو درلودونکي دي چ   ګڼ شمټ  توکي او 

 . ي
  ووهئ ترڅو وګورئ چ   هلته څه ترالسه کېدی ش 

ي د خپل برنډ، او برنډ شوي 
ئ د پلورنځئ ې چ   تاسو کویل ش  ي دي چټ 

سوپرمارکېټونه هغه لوی پلورنځئ

ي وسائل ترالسه کړئ. خواړه، د تشناب وسائل، د م
 
  وخت جام  او برف

 اشوم وسائل او ځین 

‘specialist aisles ’ي   ک  د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خواړه پلورل کټ  ږ
ډېر  . ته مو پام وي چ   په هغ 

 سوپرمارکېټونه حالله غوښه هم پلوري. 

ۍ ترټولو غوره معامله لکه ،یو واخلۍ بل وړیا ترالسه  
ړئ، درۍ د دوه کسوپرمارکېټونه ډېری وخت د اوب 

  سوپرمارکېټونه ډېر ګران بیه دي لکه  و په بیه، او داش  نور لري. 
په  Sainsbury’s and Tescoځین 

  . Lidlاو  Aldiبدیل ک  بي  ارزانه سوپرمارکېټونه هم شته لکه 

  څخه په خپل پټ  
ئ له هغ  ئ چ   کویل ش  ئ د ژوند لپاره یو څه پالستیک  وپټ  همدارنګه تاسو کویل ش 

.  5pبرخه ک  استفاده وکړئ چ   اوس په سوپرمارکېټونو ک  د هرې خلط  په بدله ک  په   اخلي

ي، همدارنګه   Huddersfieldپه  ي شته چ   کردي خواړه او محتویات پټ 
ک  ګڼ شمټ  داش  پلورنځئ

 رستورانتونه او تیار خواړه. 

 بهر مارکیټ 

بجو د مازدیګر تر  9amنبه د سهار له ښار په مرکز ک  هر دوشنبه، پنج شنبه او ش Huddersfieldد 

4pm  .یو  پورې یو رس خالیص بازار هم شته دغه بازار له غرفو څخه ډک دی چ   له مېوې او تازه سټ  

  هم شته چ   ل نیویل  بیا تر ټوکرو، جامدو توکو او کورنیو وسائلو پورې هر څه لري. 
 
ه د غذا غرف

ئ میل کړئ. تایلندي آش نیویل  بیا تر دودیزه کبانو او چپسو   پورې هر ډول خواړه پک  کویل ش 
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ر کړئ ر باید تررسه یي  هغه شیان چ 

په کېرکلېس کې د ژوند کولو پرمهال ګڼ شمېر داسې شیان 

 .شته چې باید ترسره یې کړئ

ګڼ شمېر داسې ( Colne Valley)هنډرزفیلډ او کولن دره 
سرخالصې سیمې لري چې د قدم وهلو او ستاسو د کورنیو 

یا ځینې هغه وړ. تفریحي فعالیتونو لپاره مناسبې دي لپاره د

پدې اړه نور . د ځینو لپاره یې باید تادیه وکړئ دي او
معلومات کولی شئ په 

www.kirklees.gov.uk/events کې ترالسه کړئ 

 
 پارکونه

Greenhead په  پارک یو داسې پارک دی چې
هنډرزفیلډ ښارکې په آسانۍ سره د السرسي وړ دی او 

Beaumont  پارک بیا د جوائزو د ګټلو پارک دی چې د

Crosland Moor که څه هم . سره نیژدې موقعیت لري

کې کوچني خو ډېر ښائسته پارکونه  Colne Valleyپه 

 .مجود دي چې په هر کلي کې موقعیت لري

په واسطه احاطه  د مورلنډ Colne Valleyهمدارنګه 
شوې سیمه ده او د هنډرزفیلډ د نري کانال چې د درې په منځ 

که غواړئ د دغه بند په هر .  کې بهېږي درلودونکې سیمه ده
نقطه کې له ژوند څخه خوند واخلئ، نو لطفا متوجه اوسئ 

چې په دغه سیمه کې د اور لګول او یا د کباب تیارول غیر 

 .قانوني عمل ګڼل کېږي

 

 ي فعالیتونهورزش

 Kirklees Active Leisure facility inد 

Slaithwaite  تفریحي مرکز د ګڼ شمېر ټولګیو او

. همدارنګه د یوه حوض او یوه ورزشي کلپ درلودونکی دی

 Huddersfield Leisure)د هنډرز فیلډ تفریحي مرکز 

Centre ) او په هنډرزفیلډ ښار کې د جان سمېټ لوبغالی

(John Smiths’ Stadium ) هغه دوه لوی مرکزونه

پدې اړه نور  .مېزباني کوي فعالیتونودي چې چې د ګڼ شمې

 کې پیدا کړئ www.kal.org.ukمعلومات په 

کې ډېری کلي د فوټبال،  Holme Valleyهمدارنګه په 

 .تېنېس، او شنو توپونو سیالۍ لري کرېکېټ،

په هنډرزفیلډ کې همدارنګه کولی شئ د لغزنده سکېټ او د 

 .ګلف لوبه پیدا کړئ

 

 هنرونه

د هنډرزفیلډ ښار په مرکزي سیمو کې به تاسو د هنرونو 

 .ګالرۍ، موزیمونه، تیاتر او سیمنا ومومئ

 

 ماشومان/کورنۍ

ساده لوبو مرکزونه  د لوبو سیمې، د هېښنده لوبو میدانونه، د

 Ten، مزرعې، ټولنیز مرکزونه، د ځوانانو مرکزونه، )(

Pin bowling ،سینما ،Laserzone د ،Kingsgate 

 پلورنځی

د ځای پیدا کولو کېدی شي ستونزمن وي او کېدی شي تاسو ورزشي 

ږ په مو. فعالتیونو او نوبت ته د السرسي په موخه مرستې ته اړتیا ولرئ
ځانګړي اشخاص لرو  روزونکو څخه د ښه راغالست  لهکېرکلېس کې 

چې کولی شي په ګڼو ژبو خبرې وکړي او په هغه ځای کې چې تاسو 
اوس استوګنه کوئ د پخوا نه اوسېدلي دي، کېرکلېس ته نوي راستانه 
شوي او د هغو غوره فرصتونو لپاره په تمه پاتې کېدل چې کولی شي 

 .تاسو سره پدې برخه کې مرسته وکړي

سره په  Welcome Mentorsه چېرې غواړئ د  ک
اړیکه کې شئ، لطفا هغوی ته د 

 welcomementors@tslkirklees.gov.uk
 444566 07425لېنک له الرې ایمېل واستوئ یا په 

 .شمېره ورته زنګ ووهئ

ه ځینې ځانګړي فعالیتونه ولرئ د که غواړئ د خپلو ماشومانو لپار
کېرکلېس د ځوانانو اتحادیه او شریکان یې پدې برخه کې ګڼ شمېر 

فعالیتونه وړاندې کوي 

www.facebook.com/KirkleesYouth 

کې د موجوده فعالیتونو لپاره د  Colne Valleyپه 

www.facebook.com/groups/ColneValleyYouth 
 لېنک سره وصل شئ

 

 

 

 کتابتونونه          

 

کتابتون د هر عمر لرونکو ماشومانو او ځوانانو او د هغوی کیرکلیس 

 ګڼ شمې د هله ګڼ شمېر مناسبې منابع او. کورنیو ته ښه راغالست وایي

 .ساتېرۍ فعالیتونه او پېښې شتون لري

کتابخونې یو لړ وړیا خدمات عرضه کوي لکه دیجیتلي السرسی، 
کتابونه، ډي وي ډي ګان، او سي ډي ګان چې خلکې ته یې امانت 

 .ورکړي، د نړۍ رسنیو ته السرسی، زده کړه او د تخلیق فرصتونه

 همدارنګه هلته کمپیوټر او انټرنېټ ته 

وړیا ډول السرسی کېږي چې عضویت لرونکې اشخاص یا هغه په  -

مراجعه کوونکي چې مناسب د هوئت اسناد ولري کولی شي ترې استفاده 

کلونو  16ماشومان او هغه تنکي ځوانان به چې عمرونه یې تر . وکړي
ټیټ وي، دا اړتیا ولري چې د خپلو والدینو، پالونکو یا مراقبینو کتبي 

د نورو معلوماتو لپاره دلته په آنالین ډول په دغه . ريموافقه یا رضایت ول

www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of-  لېنک کې پلټنه

 .وکړئ

 

 دلته د ځینو سیمه ئیزو مقدسو کتابتونونو جزئیات درج دي:

 
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 

 Milnsbridge Villageهمدارنګه داسې کتابتون هم شته چې د 

Hall ،که څه هم چې دغه کتابتون د کېرکلېس د  لخوا پرمخ وړل کېږي

 .شورا لخوا نه تنظیمېږي

دغه لېنک ته ورشئ . په کتابتون کې ثبت یا راجستر وړیا دی

 www.kirkleeslibraries.co.uk یا تلفون وکړئ او خپله مطالعه

 .پیل کړئ
 

ي مش          
 
 ورهقانوی

 

که چېرې تاسو یو کډوال یا پناغوښتونکی یاست او قانوني 
مشورې ته اړتیا لرئ، کولی شئ د الندې مراجعو سره اړیکه 

 :ونیسئ

 
په  -د کېرکلېس د اوسېدونکو مشوره او د قانون مرکز 

 کېرکلېس کې مشوره ورکوي

 7896 278 0808: تلفونkcalc.org.uk  :وېب پاڼه

 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum Seekers 

Huddersfield 

 huddsdash.org :وېب پاڼه

 457599 07926یا  382647 07702: تلفون

 

 
بالخره په بریتانیا کر د ژوند کولو په اړه نور معلومات  

ي ستاسو په خپله ژبه په الندې لېنک کر ترالسه 
کېدی ش 

 : ي
 ش 

www.gov.uk/government/publications/

refugees-new-for-guide -a-welcome 

 

موږ هیله من یو چې تاسو د کېرکلېس په هنډرزفیلډ سیمه او 

Colne Valley  کې له خپل وخت تېرولو څخه خوند

زموږ هیله دا ده چې تاسو ځالند، پرمختللي او . واخلئ

 .خوشحال وګورو

 
 ې هیلې نیک
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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 




