
#ኪርኪሉስ እንኳዕ ዯሐን መጻእኩም ትብሌ 
ንስዯተኛታት ንምዴጋፍን ንምብዓሌን ብሓባር ምዕያይ 

እንኳዕ ናብ ኪርኪሉስ ብዯሐን መጻእኩም 
ባትሉይ እዉን ስፐን 



 

 

መእተ 
 
 ኪርክሉስ እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም እትብሇሊ ቦታ 

እያ ። እተፈሊሇዩ ማሕበረሰባት ኣሇ ካብ እተፈሊሇየ 

ኽፍሌታት ዓሇም ዜመጹ ሰባት ከኣ ኣብ ኪርክሉስ 

ኣሇዅ ። 

 

ዕሊ ኪርክሉስን ከም ፖሉስን ጥዕናን ኣብያተ-

ትምህርትን እምነትን ዜኣመሰሊ ብጾትናን እቶም 

ሓዯስቲ ናብ ኪርክሉስ ከም ዜሰፍሩ ኽገብሩ ይዯሌዩ 

እዮም። ነቲ እትነብረለ ማሕበረሰብ ክትርዴኦ ኣብ 

ሓዴሽ ህይዄትካ ብዜበሇጸ ንኽትጅምር ዴሌየካ 

ዯገፍ ክትረክብ ናይ እንግሉዜኛ ኽእሇትካ ኸተዕቢ 

ከምኡዉን ሓዯስቲ ኣዕሩኽ ከተጥሪ ሓዴሽ ክእሇት 

ኣብ ምምሃር ዕቤት ክትገብር ዄይ ስራሕ ክትረክብ 

ንዯሉ ኢና። 

 

ዕሊማ እዙ ጥቕሊሌ እዙ ብህይዄት ንኽትነብርን 

ናብታ ኣብ ዯዉስበሪን ሚርፊሌዴ እትርከብ ሓዲስ 

ቤትካ ንኽትኣቱን ዙሕግካ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ። 

ብዚዕባ እቲ ኣብ ከባቢኻ ኽትረኽቦ እትኽእሌ ዯገፍን 

ኣገሌግልትን ክትገሌጽ እያ ። ብይካዙ ብዚዕባ እተን 

ኣብ ዯዉስበሪን ሚርፊሌዴን መራኸቢ ርክብ 

ንኸተማዕብሌ ክዴግፋኻ ዜኽእለ ማሕበረሰብ 

ሇዄን ዉዴባት ዜገሌጽ ዜርዜር ሓበሬታ ኽትረክብ 

ኢኻ ።



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ትሕዜቶ 
 

 

1. ብዚዕባ ኪርክሇስ 

2. ምስጢር 

3. ገዚኻን እዉን ዜስመዓካ ዯሕንነት 

4. ጥዕናን አእምሮአ ጥዕና  

5. ዕቤት ቆሌዑን  ምዕባሇ መን እሰያትን 

6. ምምሀርን ብዚዕባ እንግሉዜ ቋንቋ ሇካ ምዕባሇ 

7. ናይ ሌ ዕሉ ዕዴመ ትምህርትን ስራሕን  

8. ናይ ናጻ አገሌግልት 

9. እምነትን ኣምሌኾን 

10. ናትካ ከባብያ ማሕበረሰብ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ብዚዕባ ኪርኪሇስ 

  
 

 

ኣብ ኪርክሉስ እትርከብ ከተማ ሜትሮፖሉታን ቦሮ ኣብ 
ምዕራብ ዮርክሻየር ዓዱ እንግሉዜ እትርከብ ከተማ እያ ። 

ብዜሒ ህዜቢ (2011) 422,500 ኯይኑ ከተማታትን 
ኣቝሻትን ባትሉ፣በርስታሌ፣ክላክሂተን፣ ዯንቢ፣ ዳሌ፣ 
ዯዉዜበሪ፣ ሄክሞንዴክ ፣ሆሌምፈርዜ፣ 
ሃዯርስፊሌዴ፣ኪርክበርተን፣ ማርስዯን፣ መሌታም 
፣ሚርፊሌዴ፣ ስሊይትይት ጠቓሌሌ እዩ ። ሃዯርስፊሌዴ 
ካብ ኵለ ዜዓበየ ሰፈር ናይቲ ኣዉራጃ ኢዩ ማእከሌ 

ምምሕዲር እቲ ዕሊ ዴማ ኢዩ ።. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ሚስጢር 
 

 

All ኵልም እቶም ዜዴግፉኻ ሰራሕተኛታት ብዚዕባ ስዴራ ቤትካን ብዚዕባ እቲ እትነብረለ ቦታን ዜገሌጽ ሓበሬታ ምስጢር 
ክኸዉን ከም ሇዊ ይፈሌጡ እዮም ። 

ይኹን እምበር እቲ ሕጊ ሓበሬታኻ ብይ ፍቓዴካ ንሳሌሳይ ሰብ ክንነግሮ ኸም ልና ይገሌጽ። ሳሕቲ እንተ ይኯይኑ ከምዙ 

ኣይግበርን ኢዩ - 

 ሓዯ ኣባሌ ሰራሕተኛ ንርእስኻ ዄይ ንኻሌኦት ከይትጏዴእ ይሻቐሌ እንተኾይኑ 

 ኣብ ክንዲኻ ሇዅ ቘሌዑ ዄይ መንእሰያት ኣብ ሓዯጋ እዮም ሇዅ እንተ ተባሂለ 

 ቤት ፍርዱ ሕጊ ሓበሬታኹም ክንነግሮም ይእዜና  

 ብ ካሌኦት ኣብ ሓዯጋ ኸም ሇኻ ይኑ እንተ ተሰሚዑና። . 
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3. ገዚኻን እዉን ዜስመዓካ 
ዯሕንነት 

 

ኵለ ሰብ በቲ ዜነብሩለ ማሕበረሰብ ክሕበን ሕጉስ ክኸዉን ዴሕንነት ክረክብ 
ከምኡዉን ብጽቡቕ ክነብር ኢና እንዯሉ ። ሰባት ኣብ ጏረባብቶምን ኣብ ዉሳነታቶምን 
ብንጥፈት ንኽሳተፉ ኽእልም እንተ ይኑ ዜሓየሇ ማሕበረሰብን ሓዴነት ሇዊ 

ኣዉራጃን ክፈጥር ይኽእሌ እዩ. 

 

አገዲሲ ቴሉፎን ቁጽርን ሐበሬታትን 

ዯዉሌ: 999 - ህጹጽ ኵነታት ክኸዉን ከል ጥራይ እዩ 

 999 ክትዴዉሌ ከሇኻ ፖሉስ ኣገሌግልት መጥፋእቲ ሓ ዄይ 

ኣምቡሊንስ ዴሌየካ እንተ ይኑ ክሓትቱኻ እዮም. 

ፖሉስ:  ክሌተ ቝጽሪ ፖሉስ ኣል፣ እቲ ሓዯ ንህጹጽ ኵነታት እቲ 

ሓዯ ኸኣ ህጹጽ ይኯነ ቝጽሪ እዩ።ፖሉስ ናብ 999 ክጽዉዑ 
ሇዊም ንህይዄት ሓዯገኛ ኣብ ዜነለ ዄይ ጕዴኣት ከስዕብ ኣብ 
ዜኽእሌለ እን ጥራይ ኢዩ። ንኣብነት ከቢዴ ሓዯጋታት መገዱ 
መጥቃዕቲ ከቢዴ ሕማም ዄይ ዜፍጸም ል ገበን ክጥቀስ ይኽእሌ 
እዩ 

ኣገሌግልት መጥፍኢ ሓ፦  ገዚእ ርእስኻ ኸተጥፍኦ ይትኽእሌ 
ሓዯገኛ ሓ እንተ ኣሌዩ ነዙ ቝጽሪ እዙ ጸዉዓዮ። 

    አምቡሊንስ: ቁጽሪ 999 ዯሌካ አምቡሊንስ ኢሌካ ሕተት ምናሌባት ገሇ                                                                                                                          
ስግእ ሐዯጋ ከይህለ (ዜኾነ ሰብ ነተንፍስ እንተይኽኢለ፣ዴኻም  

                                                                                                                                  ሌቢ፣ ሓዯጋ ሞት 

ዯዉሌ: 101 –ህጹጽ  ይኮነ ኩነታት ክኸዉን ከል 

ህጹጽ ስጕምቲ ብዚዕባ የዴሌየካ ገበንን ካሌእ ተሓሳስቦ ነገራትን ጸብጻብ 

ንምሃብ 101 ክትዴዉሌ ኣልካ። ንኣብነት ንብረትካ ተጏዱኡ ንእሽቶ 
ግጭት ትራፊክ ኣጋጢሙካ ዄይ ከኣ ናይ ጽሌኢ ገበን ርኢኻ ዄይ 
ተመኪርካ ኢኻ ።



ጽገና ንብረትን ጕዲያትን 
አብ ናይ ትነብረለ ገዚ እንተዲአ ናይ ምምሕዲር ገዚ   
ኮይኑ ዜዕረይ  በ ሇ  አ ሇ ካ  ኪ ር ኪ ሇ ስ  ዜብ ሌ  አ 
ካ ዉ ን ት  ክ ት ከ ፍ ት  አ ሇ ካ  ካ ብ ኡ ካ ብ ኡ  ዴ 

ማ  ት  ሕ ብ ር   ናብዙ ኪዴ  my.kirklees.gov.uk  
ይኹን እምበር ህጹጽ ዜኾነ ዜዕረይ ነገር እንተሇካ በዙ 

ስሌኪ ቁጽሪ ዯዉሌ ኢኻ  01484 414800 or 

01484 414850 (ካብ ስራሕ ሰዓት ዄጻኢ). ንተዄሳኺ 

ሐበሬታ www.kirklees.gov.uk/council- 

housing 

 
አብ ናይ ዉሌቂ ሰብ ገዚ እንተዲአ ትነብር ኮይንካ 
ምስቶም ና ገዚ ዜኾነ ጸገም አኒፉካ ን አብነት ካብ ገዚ 
ዉጻእ ዜብሌ መፈሇጥታ ዄይ ዴማ ዜ ዕረይ ዜግቦኦ ነገር 
መፍትሒ እንዴሕር ይረኸበ ናብቲ ምምሕዲር ክፍሉ 
ገዚዉቲ ኢሌካ ርክብ ክትገብር ይግባእ አብዙ እቶ 

twww.kirklees.gov.uk/ homelessness ዄይ 

በዙ ዯዉሌ 01484 414933. 

 

ገዚ ክትቅይር እንዴሕር ዯሉኻ 
ካዉንስሌ ገዚ መታን ክዄጸሌካ አብዙ ወብሳይት አቲኻ 
ክትምዜገብ ትኽእሌ ኢኻ 

www.choosenmove.org.uk ካሉእ ሐበሬታ ብዚ 
ዕባ ናይ ካዉንስሌ ገዚ ዄይ ቅዴሚ ምምዜጋብካ እንታይ 
ክትፈሌጥ ከምዜግባእ ዜምሌከት ሐበሬታ አብቲ ናይ 
ቅዴሚ ሕጂ ወብሳይት ዄይ ዴማ አብዙ 
አቲኻwww.kirklees.gov.uk/housingregister 

ዄይ በዙ ዯዉሌ 01484 416900 ዄይ 01484 

221350. 
 

ማይ ኤሇትሪክ ጋዜ ክፍሉት 

 ብዚዕባ ዜኽፈሌ ሕሳብ ተዄሳኺ ሐበሬታ ንምርካ ከም 
ናይ ጋዜ፣ማይ፣ኤሇትሪክ ዜ አምሰለ ንምፍሊጥ አብ ዩኬ 
ወሌካም ዜብሌ ብቋንቋኻ ዜተዲሇዄ አብዙ አቲኻ ርአይ  

www.gov.uk/government/publications/ 

welcome-a-guide-for-new-refugees 

ጉሐፍ መዯርበዪ ሳንጣታትን ጏሓፍታትን  

 አብዙ ሐዴሽ ገዚኻ ጉሐፍ ናይ ምዴርባይ ሐሊፍነት ናትካ 
እዩ ። ናይ ገዚኻ ሐፍ አብ ኑኡሽተይ ሳንደቅ አብ 
ዉሽጡ ፕሊስቲክ ጎማ ዴሌዮ ኮይኑ አኪብካ ምስመሇአ 
ናብቲ አብ ዯገ ዜርከብ ዓቢ ናይ ጉሐፍ ሳንደቅ ዄሲዴካ 
ምሌአዮ ። 

ክሌተ ኩችነተ ሇዊ ናይ ጉሐፍ ሳንደቅ  - ሓመዃስቲ / 
ጸሉም ሓዯ ሓፈሻ ጏሓፍ ሓዯ ሓምሊይ ዴማ እንዯገና 
ንምዜዉተር ክህሌዄካ ኢዩ ። እዙ ዴማ ካብ ቤትካ ዄጻኢ 
ክኸዉን ኢዩ ኣብ ሰሰሙን ከኣ ብቤት ምኽሪ ኪርክሉስ 
በብተራ ጥርሑ ክኸዉን ኢዩ። ሰሙን ሓዯ ቐጠሌያ 
ዜሕብሩ ቦን ክሌተ ሰሙን ቀጠሌያ ጋብሊ። 

 

ጏሓፍካ ኣብ ዉሽጢ እቲ ብሽክሇታ ስንኩሊን ከተቐምጦ 
ኣልካ ኣብ ጥቓኡ ይኯነስ ባሌዕ ክስሕብ ስሇ ዙኽእሌ እዩ ። 
ክንዱ እታ ብሽክሇታ ስንኩሊን እትኸዉን ብዘሕ ጏሓፍ 
እንተ ኣሌዩካ ካብቲ ዕሊ ዜዓበየ ዄይ ተዄሳኺ ጏሓፍ 
ክትእዜዜ ትኽእሌ ኢኻ። 

ሓመዃስቲ / ጸሉም:   እዙ ናይ ጉሐፍ ሳንደቅ ናትካ 
ሓፈሻ ርስሓት ቤት መእከቢ እዩ ።  

ቀጠሌያ  ጎማ: እዙ ናይ ጉሐፍ መእከቢ እዙ ናይ ሪሳይክሉንግ 
መእከቢ እይ። 

እቲ ኣብ ዜቕጽሌ ገጽ ል ስእሉ ኣብ እተፈሊሇየ ሕብራ 
ሳንጣታት እንታይ ክትገብር ከም እትኽእሌን እንታይ ክትገብር 
ከም ይትኽእሌን ይነግረካ። 

 
ዓብዪ ርስሓት 

ከም እተሰብረ ኣቝሑ ገዚ ዄይ ጏሓፍ ስፍራ ኣታኽሌቲ 
ዜኣመሰሇ ዓበይቲ ርስሓት እንተ ኣሌዩካ ናብ ሓዯ ኻብቲ 
እቲ ቤት ምኽሪ ዜጥቀመለ ቦታታት ክትዄስድ ትኽእሌ 
ኢኻ። መዓዜያ እንተ ይብሌካ ናብቲ መእከቢ ዜብሀሌ 
ክእከብ ዄይ ናብ ዄብ ሳይት ቤት ምኽሪ ኪርክሉስ ምእንቲ 
ኺኣቱ ነቲ ብኢንተርነት ዙእከብ ፎርም ምእንቲ ኽትመሌኦ 

በዙ ቴላፎን 01484 414700 ተራኸብ  

www.kirklees.  gov.uk/bulkywaste 
 

ጉሐፍ ምዴርባይ 

ፍሊይ ቲፒንግ ማሇት ሕጋ ፈቃዴ ይብለ ጉሐፍ 
ምዴርባይ ማሇት እዩ ሕጋ አይኮነን ሕጋ ብይኮነ 
መንገዱ ጉሐፍ ዜዴርቢ ሰብ ንምሕባር በዙ አቲኻ ሐብር  

www.  kirklees.gov.uk/flytipping 

http://www.kirklees.gov.uk/council-
http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.choosenmove.org.uk/
http://www.kirklees.gov/
http://www.gov.uk/government/publications/
http://www/


 

 
 

 

 ኣብ ናይ ጉሐፍ ሳንጣኻ እንታይ ይአቱ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ቀጠሌያ ሳንጣ 
 

እዙ ናይ ጉሐፍ ሳንጣ ን እንዯጋና አብ ጥቕሚ ዜዉዕለ መእከቢ ጉሐፍ 

እዩ  ሪሳይክሉንግ ጥራይ እዩ ን አብነት ከምዙ ዜ አምሰሇ: 

• ዄረቐትን ካርቶንን 

• ጋዛጣታትን መጽሔታትን 

• መግብን ታኒካን 

• ናይ መስተ ታኒካን ጠርሙስን 

• ናይ ገዚ ፕሊስቲክ ጎማ 

• ብፕሊስቲክ እተሰርሐ መሸጏር (ቡምባታት ርግኦታት ናይ 

መግቢ ሳንደቕ)  

   • ኤሮሶሌ 

በጃኹም ነዙ ኣቕሑ እዙ ኣብ ቀጠሌያ ጋብሊ ኣቐምጥዊ። 

(አብ ናይ ቢን ሉነር / ፕሊ ስቲክ ቦርሳ አይኮነን)

 

እዙ ናይ ጉሐፍ ሳንጣ ን ሐፈሻ ናይ ገዚ ርስሐት መዯርበዪ 

ዜኸዉን እዩ ከምዜዙአቶም ዜአምሰለ ማሇት እዩ: 

• ተረፍ መግብን ናይ ዜኾነ ቅራፍ 

• ናይ ቆሌዓ ሽንቲ ጨርቂ 

• ዜተጠቀምካለ ክሉንግ ፊሌም ዄይ ፎይሌ 

• ናይ ክርሲፕ ባጎ መጠቕሇሉታትን 

• ፖሉስቲሪን 

• ናይ ፕሊስቲክ ቦርሳታት 

ኩለ ተመሉስካ ይትጥቀመለ ጉሐፍ አብ ፕሊስቲክ ቦርሳ ገይርካ 
አብቲ ሓሙዀስቲ ሳንጣ ክትገብሮ ይግባእ።

 
 
 

 

 



 
 
 

            ዜተፈሊሇዩ መገሻታት 

ኣንፈቱ ንኽትፈሌጥ ምእንቲ ክሕግካ ብኸመይ ብጎጉሌ ካርታታት ከም እትጥቀም ክትመሃር ኣገዲሲ እዩ። 

መዯበራት ባቡርን ኣዉቶቡሳትን ኣብ ማእከሌ ከተማ ሃዯርስፊሌዴ እዩ ዜርከብ ።.). 

Train 

Batley Train Station, Upper Station Road, 

Batley, West Yorkshire. WF17 5TA 

 

አብዙ ታሕቲ ል ካርታ ምሌክት ተጌይሩ አል  

 

አብዙ አቲኻ ናይ ባቡር ትኬት ክትገዜእ ትኽእሌ ኢኻ 

www.thetrainline.com ብዚዕባ ጋ ዴማ ዜበሇጸ 
ክትፈሌጥ እንዴሕር ዯሉኻ አብዙ ወብሳይት እቶ 

www.thetrainline.com/railcard 
 

አዉቶቡስ 

Batley Bus Station, St James Street, Batley, 

West Yorkshire, WF17 5SA. 

Marked on the map below. 

ታክሲ 

እታ ታክሲ ፍቓዴ ሇ ማኪና ምናን እቲ መራሕ 
ማኪና መንነቱ ኸም ሇዊን ኣረጋግጽ ። 

ጎግሌ አቲኻ ‘ባትሇይ ታክሲ’ ኢሌካ ብዜርዜር ምቹዉ ዜኾኑ 
ታክሲ ክትረክብ ትኽእሌ ኢኻ ። 

 

  

  

 

http://www.thetrainline.com/
http://www.thetrainline.com/railcard


 ኣብ ኪርክሉስን ዩናይትዴ ኪንግዯምን ል ኮዴ ጠባይ 

ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም ሰባት ክስዕብዊ ትጽቢት ዜግበረለ እተዄሰነ ጠባያትን ሕጊ ዜነ ገሉኡ ሕግታትን ኣል። ኣብ ታሕቲ ገሇ ኻብቲ ሌሙዴ 
ትጽቢታትን እንተ ይተኣዙዜካዮ ሳዕቤን ሇዊ ሕግታትን ክትረክብ ኢኻ ። 

ትሑት ምን 

ንሓዴሕዴኩም "በጃኹም" ከምኡዉን "አመስግነኩም" 
ምባሌ እደብ ኢዩ። ሓዯ ሰብ ኣብ መገዴኻ እንተ ኣሌዩ 
ዄይ ሓገዜ እንተ ዯሉኻ "ይቕረታ" ምባሌ ትሕትና እዩ። 
ምስ ሓዯ ሰብ እንተ ተጋጭኻ ዄይ ጌጋ እንተ ኣጋጢሙካ 
"ይቕረታ" ኽትብሌ ትጽቢት ይገብረሌካ። 

 
ሪጋ ምሐዜ 

 ኣገሌግልት ዄይ ተራኻ ኽሳዕ ዙዄሃበካ ኽትጽበ ኸሇኻ 
ኣብ ሪጋ ዯዉ በሌ። ኣብ መጸበኒ ኣዉቶቡስ ዄይ ኣብ 
ዴኳን ማሇት እዩ። 

 
ቆጸራ ምኽባር 

 ቇጸራ ኣብ ዜግበረለ እን ምኽባር አዜዩ ኣገዲሲ እዩ ። 

ቇጸራኻ 9 30 ክሳብ-10 ናይ ንግሆ እንተ ኢለ ቘጸራኻ 

ሰዓት 9 30 ናይ ንግሆ ኢዩ ዜጅምር ማሇት እዩ ንፍርቂ 

ሰዓት ዴማ ዜጸንሕ ማሇት ኢዩ። ሓሙሽተ ዄይ 10 ዯቒቕ 
ኣቐዱምካ ኽትበጽሕ ኵለ ሳዕ ዜምከር ምኽሪ እዩ ። 

  

ዯንጐኻ ትጏዪ እንተ ኣሉኻ ምንጋር ጽቡቕ ሌምዱ እዩ ነቲ 
ቘጸራ ልካ ሰብ ንኽንዯይ ዜኣክሌ ግዛ ኸም እትጸንሕ 
ክትነግሮም  እቲ ቇጸራ ኽሳዕ ሕጂ ክቕጽሌ ይኽእሌ እዩ ዄይ 
አይኮነን ሕተት ። ገሉኡ ዉዴባት እንተ ትደንጊ ዂንካ 
ክርእያኻ ኣይዯሌያን ይኹና እየን።  

እንተዲአ ክትርከብ ይትኽእሌ ኮይንካ ዯሌካ 
ከምይትመጽእ ዄይዴማ ንኻሉእ ማዓሌቲ ንኽገብሩሌካ 
ሕተት 

 

ጉሐፍ 

ይሕጋ ስሇ ዜነ ኣብ ጏዯናታት ጏሓፍ 
ኣይትዯርብዩ። ኣብ ማእከሊት እታ ኸተማ ብዘሕ ጏሓፍ 
መዯርበዪ ቦታ ኣል ። 

ዓላታ ምሽጋር  

ዓላታ ምሽጋር ይሕጋ እዩ ። መጥቃዕቲ እንተ ዄሪደካ 
እንተ ኣፈሪፍካ ዄይ ብሰንኪ ሕብርኻ ዓላትካ ሃይማኖትካ ዄይ 
ሃገራ መበቇሌካ ግዲይ ዓላታ ምሽጋር መሰረት ሇዊ እንተ 

ተጸሪፍካ (ናይ ጽሌኢ ገበን ተባሂለ እዉን ዜፍሇጥ) ኣብ 
መናዴቕ ዓላታ ጽሌኢ ሇዊ ጽሑፍ ክጽሕፉ ዄይ ንብረትካ 
ከበሊሽዊ ይኽእሌ እዩ። 

Iዜነ ይኹን መጥቃዕቲ እንተ ኣጋጢሙካ ብኡንብኡ ኣብ 

ሓዯጋ እንተ ኣሉኻ ብ101 ዄይ 999 ንፖሉስ ብኡንብኡ 

ሓብሮም። ኢ-መይሌ እዉን ክትፈሌጥ ትኽእሌ ኢኻ 

Hatecrimes@kirklees.gov.uk   
 

ናጽነትን ባህሌን 
ብሌዕቲ ዯቂ ኣንስትዮ ምቝራጽ ኣገዱዴካ ምምርዓዉ ኣብ ክብሪ 
እተመርኯሰ ማህሰይቲ ከምኡዉን ኣብ ቤት ዜፍጸም ማህሰይቲ 
ተቐባሌነት የብለን። ኣንጻር ሕጊ ኢዩ ገሇ ኻብዙ እንተዴኣ 
ፈጺምካ ኸኣ ብፖሉስ ክትምርመር ኢኻ። 

 
ቤታ ማህሰይቲ 

ገሇ ኻብቲ ኣብ ዉሽጢ ስዴራ ቤት ዜፍጸም ማህሰይቲ ማሇት 
ኣገዱዴካ ምቍጽጻር ቍጠባ ማህሰይቲ ኣካሊዉን ስነ 
ኣእምሮኣዉን ማህሰይቲ ምሽጋር ንምስጕ ክጥቀስ ይከኣሌ ። 

ግዲይ ቤታ ማህሰይቲ እንተ ዂንካ ብኡንብኡ ኣብ ሓዯጋ 

እንተ ኣሉኻ በጃኻ 101 ዄይ 999 ዯሌካ ። ዄይ ከኣ ምስ 

ናይ ፐኒን ቤታ ማህሰይቲ ሽርክነት 0800 0527222 
ክትራኸብ ትኽእሌ ኢኻ 

 

ጾታ አረአእያ 

 ኣብ ገሉኡ ባህሌታት ጾታ ኣረኣእያ ምርጫ ኣይኯነን ። 
ሕጊ ብሪጣንያ ንብሕታ ናጽነት ከም ኽብርን ካብ ዜነ 
ይኹን ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም ዙነብር ሰብ ንጾታ 

ኣረኣእያ ኻሌኦት (ጾታ ርክብ ዙፍጽሙ ግብረ 

ሶድማዉያን) ከኽብር ትጽቢት ከም ዜግበረለን ግዲ 
ተረዴኡ። 

ኣንጻር ሕጊ ኢዩ ንዜነ ይኹን ሰብ ብኣፍ ዉይ ብ አካሌ 
እንተ ጏዱእካዮ  ኸኣ ከም ናይ ጽሌኢ ገበን ከም ዜገበርካ 
ኢዩ ዜርአ ብኣካሊ መዲይ ብምኽንያት ጾታ ኣረኣእያኦም 
እዩ ።

mailto:Hatecrimes@kirklees.gov.uk


 

 

ጸረ-ማሕበራ ጠባይ 

ጸረ-ማሕበራ ጠባይ ከምዙ ዜስዕብ ዜኣመሰሇ ነገራት 

ጠቓሌሌ ኢዩ -: 

• ጫዉጫዉ ዜበዜሖን ጫዉጫዉ ዜበዜሖን ከባቢ 

• ሇይቲ ኻብ ኣባይቲ ዄይ ስፍራ ኣታኽሌቲ ብፍሊይ ከኣ 

ካብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ክሳዕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ዓዉ 
ዜበሇ ዴምጺ 

• ምፍርራህ ስኽራን ዄይ ዕዉሌና ጠባይ 

• ብሌሽዉና ስእሉ ከምኡዉን አብ መንዯቕ ዄረቐት 
ምጥቃዕ 

• ኣብ መገዱ ሓሽሽ ምሻጥ ዄይ ምዕዲግ 

• ጏሓፍን አብ መንዯቕ ዄረቐት ምጥቃዕ 

• ቍጡዕ ሌመና 

• ኣብ መገዱ ምስታይ 

• ምሸት ምሸት ባርዕ ምንዲዴ 

• ኣብ መገዱ ማካይን ምሕዲግ 

ማሕበራ ረብሻ ንምሕባር በዙ ቁጽሪ ዯዉሌ 101 ዄይ 

ዴማ አብዙ አቲኻ ሐብር www.kirklees.gov.uk/  

antisocialbehaviour or at www.police.uk 

ምምሕዲር ኪርክሉስ - ሓባራ ዉጽኢትና  

 
ብለጽ ጅመራ  

ቇሌዑ ኣብ ህይዄቶም ዜበሇጸ ጅመራ ኣሇዊም 
 

 ጽቡቕ  

ኣብ ከባቢ ኪርክሉስ ዜነብሩ ሰባት 
ብእተኻእልም መጠን ንንዉሕ ዜበሇ ግዛ እዮም 
ዜነብሩ  

 
 ብርእስኻ ምኻዴ  

ኣብ ኪርክሉስ ዜነብሩ ሰባት ብርእሶም እዮም 
ዜነብሩን ንህይዄቶም ክቇጻጸርዊን ይኽእለ እዮም 

 
ዜምነዩን ሽቶኦም ዜዄቕዑን  

ኣብ ኪርክሉስ ዜነብሩ ሰባት ብትምህርቲ 
ብስሌጠና ብስራሕ ከምኡዉን ኣብ ምለእ 
ህይዄቶም ብምምሃር ህርፋኖም ክፍጽሙ 
እዮም ዜምነዩ  

 
 ቀሚ ቝጠባ  

ኪርክሉስ ቀጻሉ ቝጠባ ዕቤት ኣሇ 
ንማሕበረሰባትን ንግዴን ከኣ ጽቡቕ ስራሕ ይህብ 

 
 ዴሕንነትን ሓዴነትን  

ኣብ ኪርክሉስ ዜነብሩ ሰባት ሓዴነት ኣብ ሇዊ 
ማሕበረሰብ ኢዮም ዜነብሩ ዴሕንነት ይስምዖም 

ካብ ጕዴኣት ከኣ ዴሕንነት ይስምዖም / ይሕሌዅ 
 

 ጽሩይን ሓምሊይን  
ኣብ ኪርክሉስ ዜነብሩ ሰባት ብለጽ ጽሩይ ቀጻሌን 

ሐምሊይ ሃሁ ኢዩ ሇዊም ። 

http://www.kirklees.gov.uk/
http://www.police.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    4. ኣእምሮኣ ጥዕናን 
 

 

ጽቡቕ 
 

ሃገራ ኣገሌግልት ጥዕና (ኤን ኤች ኤስ) ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም ክንክን ጥዕና 

ይህብ ብግብሪ ዴማ ይምዄሌ ። መሰሌ ኣልካ ብይ ክፍሉት ናብ ኤን ኤች. ኤስ. 
ብናጻ ትሕከም ስኒ ንምሕካም ናይ ዓይኒ መርመራ ንምግባር ከምኡዉን እተዄሰነ 

መነጸር ንምርካብ HC2 ፎርም የዴሌየካ እዩ. 

 
ሐፈሻ ናይ ጥዕና ሐኪም (ጂፒ) 
ኣብ ጂፒ ምምዜጋብ ኣዜዩ ኣገዲሲ እዩ እዙ ኣገሌግልት እዙ ዴማ ብናጻ እዩ ። 
ሓሚምካ ዄይ ብዚዕባ ጥዕናኻ ዄይ ብዚዕባ ጥዕና ስዴራ ቤትካ ትጭነቕ እንተ 

ዂንካ ናብቲ ሐፈሻ ናይ ጥዕና ሐኪም (ጂ. ፒ.) ዜብሃሌ ኣብቲ ኸባቢ 
ዜርከብ ሓኪም ክትከይዴ ኣልካ። ገሉኡ ዓይነት ሕክምና ንዃልም ሓዯስቲ 
ሕሙማት ናይ ጥዕና መርመራ ክግበረልም ይሓትቶም እዩ።እዙ መብዚሕትኡ 
ግዛ ብኣሊዪት ሕሙማት ኢዩ ዜፍጸም። ንሱ ኢዩ ኣብዙ ቘጸራ እዙ ኽትካፈሌ 
ኣልካ ። ኣንጊህካ እንተ መጽኢካ ዴማ ይሓይሽ ። ተርሚ እንተ ዴሌየካ 
ኮይኑ ቇጸራ ኽትገብር ከሇኻ ነቲ ተቐባሉ ጋሻ አቐዱምካ ኽትነግሮም ኣልካ። 
ነቶም ሰራሕተኛታት እንታይ ቋንቋ ኸም እትዚረብ ንገሮም እሞ ብቢግ ዊርዴ 
ዜብሀሌ ትካሌ ገይሮም ንሓዯ ተርሚ ብተላፎን ከዲሌዉለካ እዮም። 

 
ናይ ከባቢኻ ጂፒ አብ ኦንሊይን ክትረኽቦ ትኽእሌ ኢኻ 
www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local-service  
ዄይ ዴማ አብ ኦንሊይን ምእታዉ ይከአሌካ ነቲ አገሌግልት እንኳዕ ዯሐን 
መጻእኩም ኣማኻሪ ርክብ ግበር ንሱ ምስቲ አብ ከባቢኻ ዜርከብ ሐኪም 
ከመዜግበካ እዩ ።   

 
 ናብ ክኢሊ ሓኪም ክኸይዴ እንተ ኣዴሌዩኒኸ ? 

Your እቲ ጂፒ መብዚሕትኡ ኽንክን ጥዕናኻ ዜህብ ኯይኑ ናብ ኣማኻሪ 

(ክኢሊ ሓኪም) ክትከይዴ ዴሌየካ እንተ ይኑ ዄይ ናብ ሆስፒታሌ 
ክትከይዴ ዴሌየካ እንተ ይኑ ንሱ እዩ ይዉስን። ኣብ ዩናይትዴ 
ኪንግዯም ል ዃለ ሰብ ናብ ክሉኒክ ኣማኻሪ ምስ ተመሓሊሇፈ ሪጋ  
ምጽባይ የዴሌዮ ። እቲ ሆስፒታሌ ብዚዕባ ቘጸራኻ ብዜርዜር ክጽሕፈሌካ 
እዩ። አስተርሚ አብ ቆጸራኻ ክርከብ እንተ ዴሌየካ ኮይኑ  ምስ 
ሆስፒታሌ ክትራኸብ ኣልካ ። ኣብ  ከከም እቲ ጕዲይ ኣብ ሆስፒታሌ ቇጸራ 
ምግባር ሓዴሓዯ ግዛ ኻብቲ እትነብረለ ቦታ እተዄሰነ ርሕቐት ክህሌዄካ 

ይኽእሌ እዩ ። ይኹን እምበር HC2 እንተ ኣሌዩካ ንጕዕዝ ዴሉ ዄጻኢታት 
ንምሽፋን ሓገዜ ክትረክብ ትኽእሌ ኢኻ። ሆስፒታሊትና ዯዉስበሪ 
ዱስትሪክት ሆስፒታሌ ፣ሃሉፋክስ ሮዴ፣ዯዉስበሪ WF1 4DG  
ይኹንዲአምበር ኣብቲ ኣብ ሉዴስ ዄይ ብራዴፎርዴ ዜርከብ ሆስፒታሌ 
ቇጸራ ኽትርከብ የዴሌየካ ይኸዉን።  

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


 

 

ናይ ዓይኒ ሐኪም 

ንዓኻን ንስዴራ ቤትካን ኣዒንትኻ ኽትምርመሩ ብፍሊይ 
ኣብ ማእከሌ ከተማ ባትሇይን ስፐንን ከኣ ሰራሕቲ መነጸር 
ከም ሇዅ ምኽሪ ክንህበካ ንፈቱ ። 

 

ናይ ስኒ ሐኪም 

ኣብ www.nhs.uk/ ኣገሌግልት ምንዲይ/ምርካብ 
ሓኪም ስኒ ኽትረክብ ትኽእሌ ኢኻ። ምስ ሓኪም ስኒ 
ንምርኻብ ቇጸራ ኽትገብር ኣልካ ። ብዘሕ ስቓይ ቃንዚ 
ከጋጥመካ ኸል ህጹጽ ኵነታት እንተ ኣሌዩካ ነቲ ተቐባሉ 
ጋሻ ንገሮ። ዜያዲ ኸቢዴ ሕክምና ስኒ እንተ ዯሉኻ ናብ 
ሆስፒታሌ ክትስዯዴ ትኽእሌ ኢኻ  

ስሩዕ ሓኪም ስኒ እንተ ይብሌካ ዄይ ካብ ቤትካ 

ርሒቕካ እንተዴኣ ዂንካ ምኽሪ ዯሉኻ ናይ ኤች. ኤን. 

ኤስ. 111 ዯዄሌ ግበር ብህጹጽ 

 

ቀመማዉን መዴሐኒትን 
ብዚዕባ ሓፈሻ ናይ ጥዕና ሕቶታት ንምሕታት ናብ ቀማሚ 

(ኬሚስት) ኽትከይዴ ትኽእሌ ኢኻ። ካብቲ ቀማሚ እተዄሰነ 
መዴሃኒት ክትዕዴግ ትኽእሌ ኢኻ። እቲ ኣብ ዓዱ እንግሉዜ 
ንእተኣሌካ መዴሃኒት ዜኽፈሌ ጋ ኣብዙ እን እዙ ኣብ 

ሓዯ ኣቕሓ 9.35 ፓዉንዴ ኢዩ ። እተፈሊሇየ ዓይነት 
መዴሃኒት እንተ ኣሌዩካ ንነፍሲ ዄከፍ መዴሃኒት 9.35 
ፓዉንዴ ክትከፍሌ ኢኻ። ከም ቀተሌቲ ቓንዚ ዜኣመሰሇ 
ገሉኡ ነገራት መዴሃኒት ኣብ ክንዱ መእዙ ትሐትት  በቲ 
ባንኮ ምዕዲግ ዜሓሰረ ኢዩ ።  

ብናጻ ናይ ኤች. ኤን. ኤስ. መዴሃኒት ክትረክብ መሰሌ እንተ 
ኣሌዩካ በጃኻ ነቲ ኣብ ዲሕረይ ገጽካ ል ቕኑዕ ሳጹን 
ምሌክት ግበረለ ንእተኣሌካ መዴሃኒት። ነቲ ግጉይ ሳጹን 
እንተ ምሌክት ገይርካለ ናይ መቕጻዕቲ መጠንቀቕታ ክዄሀበካ 
ይኽእሌ እዩ። 
ነቲ ኽፍሉት ናይ ምኽፋሌ ሓሊፍነትካ እዙ እዩ። ንዓኻን 
ንኻሌእ ጠቓሚ ሓበሬታን ዜቐረበ ፋርማሲ ኽትረክብ እንተ 

ዯሉኻ በጃኻ በጃኻ ምብጻሕ ግበር www.nhs.uk/nhs-

services/prescriptions-  and-

pharmacies/pharmacies 

ጥዕናኻን ኣእምሮኣ ጥዕናኻን 

ብዚዕባ ኣእምሮኣ ጥዕናኻን ስምዒታ ጥዕናኻን ስዴራ 
ቤትካ ዜስምዓካ ሻቕልት ኵነታት ቍሩብ ክኸብዯካ 
መዓሌታ ብዴሆታት ክትጽኣለ ጸግመካ ዄይ ከኣ ነቲ 
ቐዯም እትፈትዊ ዜነበርካ ነገራት ክትገብር ይትዯሉ 
ይኑ ክስምዓካ ይኽእሌ እዩ ። ክትሓሪ ዴቃስ ክትስእን 
ብሓፈሻኡ ኸኣ ክትዴቅስ ኣይትኽእሌን ትኸዉን ዯጊም 
ንርእስኻ ኣይስምዓካን እዩ ። ንኣብነት መብዚሕትኡ ግዛ 
ትሑት ስምዒት ይስምዓካ ይጭነቕ ይጭነቕ ይጭነቕ 

ርእሰ - ቕትሇት ይፍጽም ዴቃስ ይኣብየካ ሇይቲ ይብህርር 
ሓኑ ይስምዓካ ። 

ብዚዕባ ገዚእ ርእስኻ ዄይ ብዚዕባ ስዴራ ቤትካ 
ትጭነቕ እንተዯኣ ዂንካ በጃኻ ዄትሩ ምስ ሐኪምካ 

(ጂፒ) ተራረብ እዙ ዴማ ምለእ ምትእምማን 
ክህሌዄካ ኢዩ ክመኽሩኻን ክዴግፉኻን ዴማ ይኽእለ 
ኢዮም። 

ዜበሇጸ ሐበሬታ አብዜቅጽሌ አቲኻ ክትረክብ 

ይኽእሌwww.southwestyorkshire.nhs.uk/in-

crisis እንኮሊይ 24 ሰዓት አእምሮ ጥዕና ሐገዜ አብ 
ኪርኪሉስ ጂፒ ዜተመዜገበ ሰብ ነዙ አገሌግልት እዙ በዙ 

ቁጽሪ ዯሌካ ክትረክብ ትኽእሌ ኢኻ 0800 183 

0558 

ካሌኦት ከምዜ ዜአምሰሇናይ አእምሮ ጥዕና ዴጋፍ 

አገሌግልት ዜህቡ አሇዅ 

ኖርቶርፕ ሆሌ: www.northorpehall.co.uk 

ማእከሌዯቀንስትዮ:www.womencentre.org.uk 

ጂፒ ኤን ኤች ኤስ ዴጋፍ: kirkleesiapt.co.uk 

Iነዙ ኣብ ሊዕሉ እተጠቕሰ ኣገሌግልት ንምምዜጋብ ዄይ 
ንምርካብ ሓገዜ ዛዴሌየካ እንተ ይኑ በጃኻ ምስ ሓዯ 
ዴሮ ምሳኻ ዜዓዪ ል ብዓሌ ስሌጣን ተራኸብ ዄይ ከኣ 

ብ07425 444566 ናብ ኣገሌግልት ኣማኻሪ ዯሌካ 
ኽትራኸብ ትኽእሌ ኢኻ። 

http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-
http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-
http://www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis
http://www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis
http://www.northorpehall.co.uk/
http://www.womencentre.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.ቤትን ምዕባሇን ቇሌዑን   
መንእሰያትን 

 
 

ብለጽ ጅመራ 
 
 

 ጥንስቲ እንተ ዂንኪን ዯገፍ እንተ ዯሉኽን 

 በጃኻ በዙ ዯዉሌ 0300 304 5555 ዄይ ዴማ ናብዙ 

እተዉ  www.thrivingkirklees.org.uk 

ሐዯ ግዛ ጥራይ ዜኽፈሌ ናይ ሕርሲ ሐገዜ £500 ክትሐትት 
ትኽእሌ ኢኻ በዙ መንገዱ ጌይርካ ትሐትት 

www.gov.uk/sure-start-  maternity-grant 

 ብይካዙ እንተ ጠኒስኪ ዄይ ትሕቲ ኣርባዕተ ዓመት 
ዜዕዴሚኡ ዉለዴ እንተ ኣሌዩኪ እቲ ጥዑይ ኣጀማምራ ከም 
ጸባ ዄይ ፍረ ዜኣመሰሇ መሰረታ ምግቢ ንኽትዕዴግ ክሕግኪ 
ይኽእሌ እዩ  ከተመሌክት እንተዯሉኻ አብዙ አቲኻ ሕተት  

www.gov.uk/healthy-start 

እቲ ሐዱሽ ዜተዄሌዯ ህጻን ንኽምዜገብ ዴማ በዙ ቁጽሪ ስሌኪ 

ዯዉሌ 01484 221030 ዄይዴማ አብዙ ብጻሕ 

www.kirklees.gov.uk/  registerbirth. ነቶም ጉጅሇ 

በጻሕቲ ጥዕና  ንዉሊዴካ  ዴጋፍ ንምርካብ በዙ ዯዉሌ 0300 

304 5555. 

http://www.thrivingkirklees.org.uk/
http://www.gov.uk/sure-start-
http://www.gov.uk/healthy-start
http://www.kirklees.gov.uk/


 

 

አህጉራ ጕጅሇ ሓዯስቲ መጻእተኛታት 

(አይኤንኤ) 

 አይኤንኤቲ ንዯቅኻ ቤት ትምህርቲ ክጅምሩን ነቲ 
ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም ል ስርዓት ትምህርቲ 
ንኽትርዴኦ ዴማ ክዴግፉኻ እዮም ናይ ዴጋፍ 
ክገብሩሌካ እዮም ። 

ንሕና ኻብ ክሌተ ቛንቋታት ንዜመጹ ቘሌዑ (ካብ 

ክሌተ ኽሳዕ 18 ዓመት ዜዕዴሚኦም) ዜዴግፉ 
ሰራሕተኛታት ከምኡዉን እንግሉዜኛ ኸም ካሌእ 
ቋንቋ ገይሮም ትምህርቲ ንኽረኽቡ ኣብ ትምህርታ 

ምዴሊዉ (መናበዪ ኣረጋዉያን ቤት ትምህርቲ ዄይ 

ኮሇጅ) ዜሓብሩ ከምኡዉን ንዜነ ይኹን ዴሌዮም 
ነገራት ንምምሊእ ምስ ካሌእ ኣገሌግልት ዜራኸቡ 
ጕጅሇ ኢና። 

ክንገብርሮ ኢና:  

ንሓዯ ብኽሌተ ዄገን ዜሰርሕ ሰራሕተኛ ንእተዄሰነ 

ግዛ ናይ ሕብረት ዯገፍ ምሃብ. 

• ናይ መናበዪ ኣረጋዉያን/ቤት ትምህርቲ/ ኮሇጅ 
ቦታ ንምርካብ ኣመሌኪትካ ናይ ምቕባሌ 
መስርሕ ንምሕሊፍ ዜግበር ዯገፍ ንዉለዴካ 
አስተርሚ ምዴሊዉ ትጽቢታትን ፖሉሲታትን 

ኣሰራርሓ ተኣከብትን ኣብያተ-ትምህርቲ ምእንቲ 
ኽትርዴኦ 

• ብናጻ ናይ ቤት ትምህርቲ ምግብን ናይ ቤት 
ትምህርቲ ዩኒፎርምን ንምርካብ ኣመሌክት። 

• ኣዴሊዪ እንተ ይኑ ናብ ካሌእ ኣገሌግልት 

ምምሊስ/ምሌክት ምግባር 

ዴጋፍ ንምርካብ በዙ ኢሜይሌ ግበር 

ess.inat@kirklees.gov.uk ዄይ ነዙ ናይ ቢዜነስ ዴጋፍ 

በዙ ቁጽሪ ክትዴዉሌ ትኽእሌ 01484 221919 ዯሐር መንነትካ 
ግሇጸልም ዯሐር መሉሶም ክዴዉለሌካ ሕተት እቲ ጉጅሇ ቀዲምን 
ሰንበትን ቤት ጽሕፈት ዕጹዉ እዩ አብ ዉሽጢ ክሌተ መዓሌቲ 

መሉሶም ክዴዉለሌካ እዮም. 

ብዚዕባ ትምህርቲ ተዄሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዄብ ሳይት እቲ 
ምምሕዲር ርከብ ይከኣሌ እዩ 

www.kirklees.gov.uk/schools 

Iዉለዴካ ፍለይ ትምህርቲ ዴሌዮ እንተ ይኑ በጃኻ 
ናብቲ ትርጕምን ምስማዕን ሇዊ ኣብቲ ኸባቢ ዜርከብ 
ወብ ሳይት ርአይ   

www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

ንዉለዲት ምዉሊዴን ምሕካምን 

 ንዉለዴካ ኣብ ዜነ ይኹን እን ኣይትሕዯጎ፣ ዄትሩ 
ሓሊፍነት ዜስምዖ ሰብ ክቇጻጸርዊ ኣሇዊም ። ዜነ 
ይኹን ሰብ ከምቲ ኣብ ሕጊ ሕጻናት ተገሉጹ ል 
ንቘሌዓ ዕሽሽ ምባሌ ኣካሊ ጾታ ዄይ ስምዒታ 
ማህሰይቲ ምዉራደ ይሕጋ ኢዩ ። ኵልም ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ዜርከቡ ቘሌዑ ኣዉቲሮም ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ክመሃሩ ኣሇዊም ። ዜነ ይኹን ሰብ ከምቲ 
ኣብ ሕጊ ሕጻናት ተገሉጹ ል ንቘሌዓ ዕሽሽ ምባሌ 
ኣካሊ ጾታ ዄይ ስምዒታ ማህሰይቲ ምዉራደ 
ይሕጋ ኢዩ ። 

 

ኵልም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዜርከቡ ቘሌዑ ኣዉቲሮም 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ኣሇዊም ። 

ብዚዕባ ዉሊዴካ እንተዲአ ሻቕሇካ ጉዲይ አል ናብቶም 
ችሌዴረን ሴፍ ጋርዱንግ ዜብሀለ ትካሊት ዯዉሌ 

01484 456848, ዄይዴማ ካብ ስራሕ ዄጻኢ በዙ 

ዯዉሌ 01484 414933.

mailto:ess.inat@kirklees.gov.uk
http://www.kirklees.gov.uk/schools
http://www.kirkleeslocaloffer.org.uk/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. ንእግሉዜኛኻ ምምሃርን 
ዕቤት ምግባርን 
 

 

ዜምነዩን ኣሳሌጦ ምርካብ 
 
 

ናይ እንግሉኛ ክፍሉ = ኢሶሌ (ESOL) (እንግሉዜ ንካሉእ ቋንቋ 

ንዜዚረቡ) 

እንግሉዜኛ ምዜራብ ኣዜዩ ኣገዲሲ እዩ ፣ ሓዴሽ ህይዄትካ ንኽትነብርን ብርእስኻ 
ንኽትነብርን ክንሕግካ በይንኻ ናብ ሓኪም ክትከይዴ ንዯቅኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ኽትሕግዝም ስራሕ ንኽትረክብ ዄይ ተዄሳኺ መጽናዕቲ ንኽትገብር ክንሕግካ ኢና ። 

 ስራሕ እንተ ይብሌካን ስራሕ እንተ ዯሉኻን ብናጻ ናይ እንግሉዜኛ ትምህርቲ 
ኽትረክብ ትኽእሌ ኢኻ። ናብ ክፍሉ ቕዴሚ ምእታዉካ ሓዯ መምህር ዯረጃኻ 
ብምምርማር ብዚዕባኻ ዜያዲ ኽፈሌጥ ኢዩ በዙ ኸምዙ ኸኣ ምስቶም ከም ናትካ ዓይነት 
ዯረጃ ሇዊም ከምኡዉን ምስቶም ንዓኻ ዴሌየካ ነገራት ዜበቅዑ ሰባት ክትሓብር 
ትኽእሌ ኢኻ። ትምህርቲ ባህ ብሌ ክኸዉንን ምስ ሰባት ንምርኻብን ኣዕሩኽ 
ንምጥራይን ጽቡቕ ቦታ ክኸዉንን ይኽእሌ እዩ። 

ኣብ ኪርክሉስ እተፈሊሇየ ቛንቋታት ዜዚረቡ ተቐማጦ ሇና እተፈሊሇየ ማሕበረሰብ ኣልና 
። እንግሉዜኛ ምፍሊጦም ሰባት ንኽሓብሩን ንኸማዕብለን ንኸዓብዩን ኣጋጣሚ 
ዜኸፍተልም ቋንቋ ንኽህሌዊም የኽእልም ። ምስቲ ቕኑዕ ዯረጃ ምእንቲ ኽትዄዲዯር 
ገምጋምካ ኽትዉዴእ ኣልካ።ምስቲ ቕኑዕ ዯረጃ ምእንቲ ኽትዄዲዯር ገምጋምካ 
ኽትዉዴእ ኣልካ። በዙ መገዱ እዙ ገምጋም ክዚም ይኽእሌ እዩ ን እንግሉዜ  

(TW4E). ቁጸርToቆጸራ ክትሕዜ እንተዯሉኻ በዙ ኢሜይሌ ግበር 

thisway4english@tslkirklees.org.uk or call 01484 519053. 

ብዴሕሪ እቲ ገምጋምካ እቲ ጉጅሇ TW4E ዜብሀሌ ምስ ናዓኻ ዜኸዉን ክፍሉ 

ክዴሌየሌካ እዩ ። ESOL ክፍሉ አብቲ ከባቢ ዜርከብ ኮሇጅ፣ቤተ መጽሐፍቲ፣ቤት 
ትምህርቲን ማእከሌ ኮሙኒቲ እዮም ። ብዚዕባ ከባባዉ ትምህርትን መአከቢታት አሇዅ 

www.learningenglish.org.uk 

mailto:thisway4english@tslkirklees.org.uk
http://www.learningenglish.org.uk/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 7. ሌዕሉ ዕዴመ 
ትምህርትን ስራሕን 

 
 

 

ዜምነዩን ኣሳሌጦ ምርካብ 

 

ትምህርቲ ንሌዕሉ ዕዴመ 

ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ አዙዩ እዩ ምትብባዕ ዜግበር 
ዜተፈሊሇዩ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ዓይነታት ዴማ አሇዅ 
እዮም። 

ኣብ ከባቢኻ ዜርከብ ኮሇጅ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣገሌግልት 
ከምኡዉን ካሌእ ናይ ትምህርቲ ትካሊት ናይ ምለእ ግዛን ናይ 

ክፍሇ-ግዛን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ኣጋጣሚ ክኸፍተሌካ 

ይኽእሌ ኢዩ። . እዙ ኸኣ ብዚዕባ እተፈሊሇየ ዓይነት ትምህርቲ 
ቤት ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡዉን ብዚዕባ እተፈሊሇየ 
ዓይነት ትምህርቲ ብኢንተርነት ምምሃር ከጠቓሌሌ ይኽእሌ 

እዩከምኡዉን ከም ቲ. ምክንኻን ኣታኽሌቲ ስነ-ጥበብ ኢዯ-
ጥበብ ከምኡዉን ዴሕንነት ዜኣመሰሇ ብሕታ ዕቤት ንምግባር 
ዜዄሃብ ትምህርቲ አል። 

 ገሉኡ ኮርሳት ንዄሇዴን ንስዴራ ቤቶምን ንምዴጋፍ ተባሂለ 

እዩ ተዲሌዩ ። እዙ ኮርሳት እዙ ቀትሪ ምሸት ከምኡዉን ቀዲመ-
ሰናብቲ ኽርከብ ይከኣሌ ኢዩ። ገሉኡ ኮርሳት እንተሊይ 
ምንባብን ምጽሐፍን፣ ቁጽሪ  ብናጻ እዩ ዜዄሃብ፣ ዓበይቲ ነቲ 
ገሉኡ ኮርሳት ክፍሉት ዜኸፍሌዊ ዄጻኢታት ምለእ ብምለእ 
ዄይ ብኸፊሌ ኣበርክቶ ክገብሩ ክሕተቱ እዮም ። 

አብዙ ተመሌከት www.kirklees.gov.uk/beta/  

employment-information/covid19-employment- 

work-support.aspx  ንተዄሳኺ ሐበሬታ ። ናይ እንተርኔት 

ናይ ምርካብ ዕዴሌ እንተይብሌካ በጃኻ ዙስ ወይ 4 እንግሉሽ 
ፕሮግራም ዜብሀሌ ትካሌ በዙ ቁጽሪ ቴላፎን ዯሌካ ሕተት  

01484 519053. 

ተዄሳኺ ሀገራ አገሌግልት ሞያ ዜብሀለ ስሌጠና ጌይርካ 
ስራሕ ክትረክብ መታን ክሕጉዜኻ በዙ መንገዱ ጌይርካ 
ክትራኸብ ይክአሌ እዩ   

nationalcareers.service.gov.uk 
 
 

 

 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/


ኣታኻ 

ዑቕባ ዜሐተትካ ሰብ እንተኾይንካ ፣ ሚርስ ዜብሀሌ 

ትካሌ አብ ሶሙን/ዄርሒ ብካርዱ ናይ ሰሌዱ ትኽፈሇለ 
ካርዱ ክሰደሌካ እዮም ። 

እንተ ዲአ ስዯተኛ ኮንካ ናይ ባንኪ ሕሳብ ቁጽሪ 
ምኽፋት ን መዓሌታ ህይዄትካ አገዲሲ እዩ ዜኸዉን 
። 

ባንኪ ንኽከፍቱሌካ ክትሐትት እንተዱሉኻ ፣ መንነትካን 
ኣዴራሻኻን ዜሕብር መርትዖ ሓስካ ዃለ ቕኑዕ ሰነዲት 
ከም ልካ ኸተረጋግጽ ኣልካ። 

መንነትካን ኣዴራሻኻን ዜሕብር መርትዖ ሓስካ ዃለ 
ቕኑዕ ሰነዲት ከም ልካ ኸተረጋግጽ ኣልካ። ናይ ባንክ 
ሕሳብካ ዯብዲበ ምስ ተቐበሌካ ናይ ባንክ ካርዴ 
ክትቅበሌ ኢኻ። ናብ ይርሳዕ ቍጽሪ ኽትቅይሮ 

እትኽእሌ ኣርባዕተ ቝጽሪ "PIN" (ናይ ብሕቲ መሇሇዪ 

ቝጽሪ) እዉን ክትቅበሌ ኢኻ። ኣብ ኵለ ንግዲ 
ሌዉዉጥ ካርዴ ፒንካ ኽትጥቀም ኣልካ። 

 መብዚሕትኡ ዴኳናት ብካርዴኻ ኣብ ማሽኖም ክትከፍሌ 
ይፈቕዯሌካ ዄይ ከኣ ንፒንካ ኣብ ንግዲ ሌዉዉጥ ካብ 

30 ፓዉንዴ ንታሕቲ ኽትጥቀመለ የዴሌየካ መሳርሒ 
ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ብተዄሳኺዉን ብካርዴኻ ገይርካ 

ካብ ናይ ATM ገንብ ከተዉጽእ ትኽእሌ ኢኻ እንዯገና 
ናብ ፒንካ ኽትኣቱ ኣልካ 

ስራሕን ስሌጠናን 

To start wሕ ንምጅማር ምስ ሰባት ሓሳብ ንሓሳብ 
ምእንቲ ኽትራረብ እንግሉዜኛኻ ኸተመሓይሽ ኣልካ። 
ኣብታ ኣቐዱማ ዜነበረት ክፋሌ ትምህርቲ ኢሶሌ 

(ESOL) ብኸመይ ከም እትጅምር ገሉጽና። እቲ ናይ 
ዜያዲ ሃገራ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ኣብ ዩናይትዴ 
ኪንግዯም ዜርከብ እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም ዜገሌጽ 
መምርሒ አብዙ አቲኻ ርአይ 

www.gov.uk/government/publications/  

welcome-a-guide-for-new-refugees 

 

ጆብ ሴንተር ፕሊስ (JCP) 

ገንብ ንምቕባሌ ኩለ ሰብ ነቲ ስርዓት ዴሕንነት 
መንግስቲ ንኽቕጽሌ ክስዕቦ ሇዊ ሕግታትን 
መምርሒታትን ዜሓቘፈ እዩ ። ኣሰሌጣኒ ስራሕ ጄሲፒ 
መብጽዓታትካ ኽፈጥር እዩ፣ ነዙ ዴማ ክትስዕቦን 
ክትእዝን ኣልካ። እቲ ቓሌ ኪዲን ዕንቅፋታትካ 
ንኽትርዴኦን መዯብ ንኸተዉጽእን ተባሂለ እዩ ተዲሌዩ 
ንቕዴሚት ንኽትግስግስን ዜያዲ ስራሕ ንኽትረክብን 
ዜሕግካ ኣዴሊዪ ስጕምትታት ክትዄስዴ ኣልካ ።  

ጄ.ሲ. ፒ. ኣዴሊዪ ስሌጠናን ኮርሳትን ትምህርትን 
ንኽትረክብ ምእንቲ ክሕግካ ምስ ብዘሓት ዉዴባት 
ይዓዪ እዩ። ነዙ ኣገሌግልት እዙ ተጠቒሞም ግቡእ ሓገዜን 
ዯገፍን ክዯሌዩኻ እዮም ። ኮርሳት ኯነ ስሌጠና ነዙ 

ዜስዕብ የጠቓሌሌ:  

 ኢሶሌ 

 አይ ቲ 

 ሲቪ(ካሪከሇም ቪቴ) እዉን ናይ ሽፋን ዯብዲብ 

 ስራሕ ምርካብ ነዙ ኣብ ሊዕሉ ልን ቃሇ 
መጠይቕ ዜግበረለን ምኽሪ የጠቓሌሌ 

 ኣገሌግልት ዓማሌ 

 ዕዲጋ 

ጄሲፒ ዜርከበለ ቦታ ክራዉን ብዩሌዱንግ Rishworth 
Road, Dewsbury, WF12 8EF,  ኢዩ ። ካብ ሶኒ ክሳብ 

ቀዲም ካብ ንጉሆ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 5 ዴሕሪ ቀትሪ 
ክፉት እዩ ።  

አብ ኪርኪሇስ ንስኻ ስራሕ ረኺብካ ንኽትጅምር ዜሕግዘ 
ብርክት ዜበለ ትካሊት አሌዅ እንኮሊይ ጄሲፒ። 

•  ዊርክስ ቤተር፡: www.worksbetter.co.uk 

ዄይዴማ 01484 221000 

ዲብሉዉ ኢ ኤ: 01484 300744 

ኮኔክቲኔንግ ኦፖርቱኒቲስ: 0113 3788 700 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. ዄሇንተኛ 
 

 

ዜምነዩን ኣሳሌጦ ምርካብ 
ዄሇንተኛ ምኻን (ቮሇንተሪንግ) ማሇት ከይተኸፈሌካ ሰብ ፣ቦታ፣ትካሌ ገበርቲ ሰናይ 
፣ ጉጅሇ ማሕበረሰብ ክትሕግዜ ግዛኻ ከተዉፍይ ምፍቃዴ ማሇት እዩ ። 
መብዚሕትኦም ናጻ አገሌግልት ዄፍዩ ብ ገበርቲ ሰናይ፣ጉጅሇ ማሕበረሰብ ፣ ህዜባ 

ትካሌ ከም ምምሕዲር ኪርኪሉስ ዄይ ዴማ አገሌግልት ጥዕና (ኤን ኤች ኤስ)፡   
ዜተጠርነፉ እዮም ።  ኣታኽሌቲ ኣብ ምክንኻን፣ ብ ስፌት ፣ ምጕያይ፣ ከምኡዉን 

ቅብኣ ብዄሇንታኽትዓይዩ ትኽእለ ኢኹም።. 

• ሐዴሽ ክእሇት ክተምሃር 

• ናይ እንግሉዜኛ ኽእሇትካ ተመሓይሽ 

• ምስ ሓዯስቲ ሰባት ትራኸብ 

• ናይ ስራሕ ተመክሮ ምርካብ 

• ዕሊማ ሀብ 

• ኣካሊዉን ኣእምሮኣዉን ጥዕናኻ ኣመሓይሽ 

• ንኻሌኦት ብምሕጋዜ ኣዄንታ ሇዉጢ ግበር    

ነቲ ቲ. ኤስ. ኪርክሉስ ዜብሃሌ ዄሇንተኛ ዄብ ሳይት ብምርኣይ ነቲ ኣብ ኪርክሉስ 
ል ዄሇንተኛ ግዯ ኽትርእዮን ክተመሌክትን ትኽእሌ 

ኢኻ፣volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

ቁጸራ ክትገብር እንዴሕር ዯሉኻ በዙ መንገዱ ርክብ ግበር 

volunteer@tslkirklees.org.uk ዄይ በዙ ዯዉሌ 01484 519053. 

mailto:volunteer@tslkirklees.org.uk


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.ምነትን 
ኣምሌኾን 

 
 

ዜምነዩን ኣሳሌጦ ምርካብ 
 

ብሪጣንያ ነፍሲ ዄከፍ ሰብ ሃይማኖታ ናጽነት ናይ ምርካብ መሰሌ ሇዊ 
ብዘሕ እምነት ሇዊ ሕብረተሰብ ዜሐት ሀገር ኢያ። ብሪጣንያ ታሪኻ 
ጸብጻብ ከም ዙሕብሮ ክርስትያናት ማሕበረሰብ እኳ እንተ ነት ዛጋታት 
ንእምነት ካሌኦትን ሃይማኖታ እምነት ንይብልም ሰባትን ተጻርነት 

ክህሌዊም ይተባብዑ እዮም። ኣብ ብሪጣንያን ኪርክሉስን ዜነብሩ 25 
ሚእታት ዜኑ ሰባት ፈጺሞም እምነት ከም ይብልም ምፍሊጥ ዜገርም 
እዩ ። 

ኣብ ብሪጣንያ ሃይማኖታ እምነት መብዚሕትኦም ክርስትያናት እኳ 
እንተኑ መብዚሕትአን ሃይማኖታት ዓሇም እዉን ኣብ ግብሪ ይዉዕሊ እየን 
። ብዘሓት ሰዓብቲ እምነት እስሌምና ፣ሂንደ፣ ኣይሁዴ፣ ሲክ ከምኡዉን 
ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ባሃሂ፣ ቡዴሂስት፣ ናይ የሆ መሰኻኽር፣ ጀይንስ 
ዝሮኣስትርያ ከምኡዉን ሰዓብቲ ሓዴሽ ሃይማኖታ ምንቅስቓሳት ኣሇዅ። 
እዙ በበይኑ ዜዓይነቱ ፍሌሌይ እዙ ኣብ ኪርክሉስ እዉን ተራእዩ እዩ ። 

ኣብ ኪርክሉስ 17 ሚእታት ዜኑ ሰባት ሰዓብቲ እምነት እስሌምናን 

ሌዕሉ 50 ዕሊማ እተሃንጸ መስጊዴን እዮም ከይድም ዜሰግደ ። ገሉኦም 
ሰዓብቲ እምነት  ብሒዯት ተቐባሉ ገይሮም ኣብ ኣባይቶምን ኣብ ስራሖምን 
ክረኽብዊ ብዜኽእለ መጠን ረዴዮ ክጽሌዩ ጻዉዒት የቕረቡ እዮም። ኣንስቲ 
ምስ ሰብኡት ኣብ ሓዯ ቦታ ኣይጽሌያን እየን፣ መብዚሕትኡ ግዛ ዴማ ኣብ 

ርሑቕ ዜበሇ አብ ሞንጎ ዜተሐጽረ ቦታ እየን ዜጽሌያ ። ኣብ ኵለ ኣብያተ-
መቓዴስ መዓሌታ ጸልትን ኣገሌግልትን ይግበር እዩ። ኵልም ሰዓብቲ 
እምነት ምስሌምና ዓርቢ ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም ናብቲ መስጊዴ ይኸደ 
እዮም። ኣብ ሃዯርስፊሌዴ ማሕበር ምስሌምና ኣሃሚዴያ እዉን ኣል ። 

 

 
እዙ ኣብ ታሕቲ ል ገሇ ኻብተን ካብ እተፈሊሇየ ዴሕረ-ባይታን ሃይማኖትን 
ንዜመጹ ሰባት እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም ዜብሇን ዉዴባት ኢዩም  

• ሪች ፕሮጀክት: www.newnorthroad.org.uk/reach 

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

• ጁብሉ ሴንተር (ናይ ማሕበረሰብ ቤተኽርስትያን): www.cchud.co.uk 

• ኩይኬርስ:   www.huddersfieldquakers.org.uk 

http://www.newnorthroad.org.uk/reach
http://www.huddelim.org.uk/611-asylum
http://www.cchud.co.uk/
http://www.huddersfieldquakers.org.uk/


ኣብ ከባቢና ዙርከብ ቦታታት ኣምሌኾ 
ብዚዕባ ገሉኡ ኣብቲ ኸባቢ ዜርከብ ቦታታት ኣምሌኾ ዜገሌጽ 
ዜርዜር ነጥብታት እንሆ፦ 
 
ጄም መስጊዴ 

Henry Street 

Batley 

WF17 6JJ 

Call: 01924 463275 
 

 
ጁማ ማስጂዴ 

206 Bradford Road 

Batley 

WF17 5LY 

Call: 01924 430105 
 
 
ዲታሌ ኢስሊም መስጊዴ 

West Acre Drive 

Soothill 

Batley 

WF17 6PE 

Call: 01924 424786 
 

 
ማእከሌ ቲሪኒቲ፣ቅዴስት ስሊሰ ቤተ-ክርስትያን 

Batley Carr 

Batley 

WF17 7LT 

Call: 01924 437331 
 
 
ቅደስ ቤተ ክርስትያን ቤተክርስትያን 

Grosvenor Road 

Batley 

WF17 0LX 

Call: 01924 726461 

ካሌእ ምስኡ ዜተሓሓዜ ኣገዲሲ ኣገሌግልታት 

መርዓ፣ዉሌዯት፣ሞት ከተመዜግብ እንተዯሉኻ አብዙ ከይዴካ 
ተመዜገብ 

www.kirklees.gov.uk/registeroffices ዄይ 

ዴማ በዙ ዯዉሌ  01484 221030. 

ሐበሬታ አብዙ ይርከብ www.kirklees.gov.uk/beta/ 

register-offices/register-offices ዄይ ዴማ በዙ ዯዉሌ 

01484 221030. 
 
ናይ እስሌምና ቀብሪ አገሌግልት 

 

ናይ እስሌምና ቀብሪ ቤት ምኽሪ ሰሜና ኪርኪሉስ አብ ዯዉስበሪ ን 
አብ ጎረባብቲ ከታማታት ንዜርከቡ ንኹለ አገሌግልት ዜህብ እዩ ናብዙ 

ኪዴ  www.  muslimburialcouncil.org ዄይ በዙ ዯዉሌ 07825 

414755. 

ሸር አዚም ዲይረክተር ቀብሪ ንኹለ አገሌግልት ዜህብ እዩ፣ዄሊ አብ 
ብራዴፎርዴ ትነብር እንተኾይንካ፣አገሌግልት ክህቡ ናብ ካሌእ ከተማ 
ይመጹ እዮም ። 

አዴራሻ ዜስዕብ እዩ : Try Mills, Preston Street, 

Bradford BD7 1JE or call 01274 780056. 

http://www.kirklees.gov.uk/registeroffices
http://www.kirklees.gov.uk/beta/
http://www/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.ማሕበረሰብ 

     አከባቢኻ 
 

 

ብርእስኻ ምኻዴ 
 
 

ዕዲጋ 

አብ ባትሉን ስፐንን ኣዉቲርኩም ኣቕሑ ቤትኩምን መግብኹምን 
ክትዕዴጉለ እትኽእለ እተፈሊሇየ ዴኳናትን ሱፐር ማርኬትን ኣልና። 

 ሱፐርማርኬት ናይ ገዚእ ርእሲ ዜኾኑ መግብን ናይ ዜተፈሊሇይ ሽም ሇዊ 
ምግብን፣ ናይ ሽቓቕ ኣቝሑ፣ ናይ  ሕጻናትን መጻዄቲ ፣ ሓዴሓዯ ግዛ 
ክዲዉንትን ኤሇክትሪክን ክትዕዴግ እትኽእሇለ ዓበይቲ ዴኳናት እዩ ። ነቲ 
ኻብ እተፈሊሇየ ዃርናዓት ዓሇም ዜመጽእ ኣህጉራ ምግቢ ዜሽየጠለ 

'ኽኢሊታት መተሓሊሇፊታት' ዯሉኻ ራአይ። ብዘሓት ሱፐር ማርኬት ስጋ 
ሃሊሌ እዉን ይሸጣ እየን ። 

ሱፐርማርኬት መብዚሕትኡ ግዛ ኣብ ሰሰሙን ከም 'ሓዯ ዓዱካ እቲ ሐዯ 

ብናጻ ዓዴግ' ዄይ 'ሰሇስተ ብጋ ኽሌተ' ዜኣመሰሇ ዉዕሌ ኣሇዊም። ገሉኡ 
ሱፐር ማርኬት ዜያዲ ኽቡር እዩ ንአብነት ስይንስበሪን ቴስኮን ። ኣሌዱን 
ሉዴን ግን ዜሓሰሩ ኣማራጺታት ኣሇዊም ። 

ንዕዲጋ እትጥቀመለ 'ንነሕ ግዛ ዜኸዉን ቦርሳታት' ክትዕዴግ ትዯሉ 

ትኸዉን ከመይሲ ሱፐር ማርኬት ኣብ ነፍሲ ዄከፍ ናይ ጽዕነት ቦርሳ 5 
ፔንስ የኽፍለ እዮም። 

ኣብ ሃዯርስፊሌዴ ኩርዲዉያን ምግብን ቅመማትን ኣብያተ-ምግብን ኣቕሑን 
ዜሸጡ ሓያል ዴኳናት ኣሇዉ። ከምኡዉን ቤት መግብን ፣አዙዜካ ሒዜካ 
ትኸዴለ እዉን አል እዩ። 

 
ናይ ኩርዱሽ ደኳን 

ኣብ ሃዯርስፊሌዴ ኩርዲዉያን ምግብን ቅመማትን ኣብያተ-ምግብን ኣቕሑን 
ዜሸጡ ሓያል ዴኳናት ኣሇዉ። ከምኡዉን ቤት መግብን ፣አዙዜካ ሒዜካ 
ትኸዴለ እዉን አል እዩ። ዜርዜር ሱፐር ማርኬትን ኣብያተ-ምግብን ኣብቲ 
ተዄሳኺ ዄረቐት ክርከብ ይከኣሌ እዩ። 

 

 
ኣብ ግዲም ዜርከብ ዕዲጋ 

ኣብ ማእከሌ ከተማ ዯዉስበሪ ሰኑይ ሓሙስ ቀዲም ካብ ሰዓት 9 ናይ 

ምሸት ክሳዕ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ናይ ግዲም ዕዲጋ ኣል ። እቲ ዕዲጋ ኻብ 
ሓዴሽ ፍረታትን ኣሕምሌትን ኣትሒዘ ኽሳዕ ዓሇባ ኣቕሑ ገዚ ዛዴሌየካ 
ነገራት ዜመሌአ እዩ። ካብ ናይ ታይሊንዴ መቐመጢ ኽሳዕ እቲ ባህሊ 
ዓሳታትን ቺፕስን እተፈሊሇየ ምግቢ ኽትፍትነለ እትኽእሌ መቐመጢ 
ምግቢ እዉን ኣ

  



 

ክንገብሮ ልና ነገራት 

ኣብ ኪርክሉስ ክንነብር ከልና ብዘሕ ክንዓዮ ልና ነገራት ኣል። 
ሃዯርስፊሌዴ ኣብቲ ኸባቢ ንስዴራ ቤታት ብእግሮም ዜመሊሇሱለን 
ዜናግዑለን ሓያል ግዲም ሓዯር ቦታታት ኣሇ ። ገሉኡ ናጻ 
ክኸዉን ከል ገሉኡ ኸኣ ክትከፍል ኣልካ ። እቲ ሐበሬታ አብቲ 

ምምሕዲር ወብሳይት ይርከብ www.kirklees.gov. uk/events 
 

ፓርክታት 

Dewsbury Park and Wilton Park, Batley. 
 

ስፖርት 

ማእከሌ ስፖርት፣ምሕምባስ፣ መንዯቕ ምዴያብ፣ ሜዲ 

ተኒስ፣ ፎክስስ (ባትላ ቡሌ ድግስ) ስቴዱዮም (ራግቢ ሉግ) 
ባትላን ዯዉስበሪን ኬ አ ላ ማእከሌ ስፖርት እዉን ኬ ኤ 
ሌ ስፖርትን ቴኒስ ማእከሌ 

 
ስነ-ጥበብ 

Museums, Wilton Park Batley and Oakwell 

Hall Birstall. 
 

ቇሌዑ/ስዴራ ቤታት 

ናይ መጻዄቲ ቦታታት፣ ናይ ምዜንጋዕ ቦታታት፣ ሌስለስ 
ጸዄታታት ዜካየዯለ ማእከሊት፣ ሕርሻታት፣ ማሕበረሰብ 
ዜካየዯለ ማእከሊት፣ መሳሇጥያታት መንእሰያት፣ ማእከሌ 
ዕዲጋ ኪንግዜጌት 

ቦታ ምርካብ ኣጸጋሚ ክኸዉን ስሇ ዜኽእሌ ነቲ ንጥፈታትን 
ኣጋጣሚታትን ንምርካብ ሓገዜ የዴሌየካ ይኸዉን ። ኣብ ኪርክሉስ 
እተፈሊሇየ ቛንቋታት ዜዚረቡን መብዚሕትኡ ግዛ ኣብቲ ንስኻ ሇኻለ 
ቦታ ዜነብሩን ንኪርክሉስ ሓዴሽ ዜኑን ነቲ ክሕግዘኻ ዜኽእለ 
ኣጋጣሚታት ብዜበሇጸ መገዱ ክረኽብዊ ዜዯሌዩን እንቋዕ ብዯሓን 
መጻእኩም ዜብልም ኣማኸርቲ ኣሇዅና ። 

ምስቶም እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም ዜብለ ኣማኸርቲ ኽትራኸብ 

እንተ ዯሉኻ በጃኻ በዙ ኢ-መይሌ ጌርካ ተራኸቦም 

welcomementors@tslkirklees.gov.uk ዄይ ዴማ 

07425 444566. 

 ንዯቅኻ ኪርክሉስ መንእሰያት ኣሉያንስን ብጾትን እተዄሰነ ንጥፈታት 
ክገብሩልም እንተ ዯሉኻ እተፈሊሇየ ንጥፈታት ክገብሩ ይኽእለ እዮም  

www.facebook.com/KirkleesYouth 

 
 
 

 
Batley Memorial Park 

http://www.kirklees.gov/
mailto:welcomementors@tslkirklees.gov.uk
http://www.facebook.com/KirkleesYouth


  
 

 

አብያተ- መጻሕፍ 

ኣብያተ-መጻሕፍቲ ኪርክሉስ ኣብ ኵለ ኽሉ ዕዴመ 
ንዜርከቡ ቘሌዑን መንእሰያትን ስዴራቤቶምን ሓንጏፋይ 
ኢልም እዮም ዜቕበሌዊም። እኹሌ ጥሪት ከምኡዉን 
ብዘሕ ሐጕስ ንጥፈታትን ፍጻመታትን ኣል። 

ኣብያተ-መጻሕፍቲ ኸም እኒ ኤሇክትሮኒካ መሳርሒታት 
መጻሕፍቲ ዱቪዱታት ሲዱታት ናይ ዓሇም መራኸቢ 
ብዘሓን ምርካብ ምምሃርን መሃዜነትን ዜኣመሰሇ 
እተፈሊሇየ ናጻ ኣገሌግልታት ይህብ እዩ።  

ኮምፕዩተርን ኢንተርነትን እዉን ኣል- ንኣባሊት ቤተ - 
መጻሕፍቲ ዄይ ንበጻሕቲ ግቡእ መንነት ንኺረኽቡ ናጻ 

እዩ ። ቇሌዑን ትሕቲ 16 ዓመት ዜዕዴሚኦም 
መንእሰያትን ካብ ዄሇድም ካብ መጕዙኦም ዄይ ካብ 
ኣሊዪኦም ብጽሑፍ ፍቓዴ የዴሌዮም እዩ ። ዜያዲ ሓበሬታ 
እንተ ዯሉኻ ኣብዙ አቲኻ ክትረክብ ትኽ እሌ 

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

sanctuary ንተዄሳኺ ሐበሬታ 
 

Here are details of some local libraries of 

sanctuary: 
 

ባትላ ሊይብረሪ 

14 Market Place 

Batley 

WF17 5DA 

Call: 01924 414868 
 

ቢርስቶ ሊይብሬሪ 

Market Street 

Birstall 

WF17 9EN 

Call: 01924 414686 
 

ችላክሀቶን ሊይብሬሪ 

Whitcliffe Road 

Cleckheaton 

BD19 3DX 

Call: 01924 414868 
 

ሄክሞንዴይክ ሊይብሬሪ 

Walkley Lane 

Heckmondwike 

WF16 0LY 

Call: 01924 414868 
ብናጻን ብቐሉሌን ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ምምዜጋብ 

ቀሉሌን እዩ። ናብ www.kirkleeslibraries.co.uk 
ኪዴ ዄይ ዯሌካ ጀምር። 

 

      ሕጋ ምኽሪ 

ስዯተኛ ዄይ ዕቝባ እትዯሉ እንተ ዂንካ እሞ ሕጋ ምኽሪ 
ዛዴሌየካ እንተ ይኑ ክትረኽቦ ትኽእሌ ኢኻ፦ 

 

Kirklees Citizens Advice & Law Centre – 

Advice in Kirklees 

ወብሳይት: kcalc.org.uk  

ቴላፎን: 0808 278 7896 
 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum 

Seekers Huddersfield 

ወብሳይት: huddsdash.org 

ቴላፎን: 07702 382647 or 07926457599 

 
 

ኣብ መዄዲእታ ብዚዕባ ኣብ ዩናይትዴ ኪንግዯም 
ብቛንቋኻ ምንባር ዜገሌጽ ዜሰፍሐ ሓበሬታ ነዙ ዜስዕብ 

ክትረኽበለ ትኽእሌ ኢኻ ፡-
www.gov.uk/government/publications/welcome-a-  

guide-for-new-refugees 

 
 

 ኣብ ዯዉስበሪን ሚርፊሌዴን ኪርክሉስ ሕሇፍካዮ ግዛ 
ኸተስተማቕሮ ተስፋ ንገብር ። ዕቤትን ሓጏስን ክትረክብ ንዯሉ 

ኢና ።. 

 

ጽቡቕ ዕዴሌ 

http://www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of-
http://www.kirkleeslibraries.co.uk/
http://www.kirkleeslibraries.co.uk/
http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-


 
 

#ኪርኪሉስእንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም 

ንስዯተኛታት ንምዴጋፍን ንምብዓሌን ብሓባር ምዕያይ 

 

 

ኪርክሉስ ነቲ ፍሌሰት ምጽኦ ጥቕምታት ዜርዴኦን ዜሃንጽን 
ሓንጏፋይ ኢለ ዜቕበል ማሕበረሰብ ኯይኑ ይቕጽሌ ኣል ። 

www.kirklees.gov.uk 

 
Kirklees Council - @liveinkirklees 

 

@KirkleesCouncil 

@KirkleesCI 

@Kirkleeswelcomes 

 

http://www.kirklees.gov.uk/

