
 

 چاوپێکەوتن تەنیا بە مەوعید وەرگرتن دەبێت 

 

 
 

 ٠١١٧ ٩٤١ ٥٠٤٠: تەلەفون بکە بۆ

ئەگەر لەم دواییانەدا مافی پەنابەریت پێ بەخشرابێت ئێمە 
 :دەتوانین لەم بوارانەدا یارمەتی بدەین

 ،داواکردنی بەفەفیت 

 ،داوای خانووبەرە کردن 

 حیسابی بانک، قەرزی یەکگرتوویی 

ئەگەر دوای ڕەفزی داواکاریی پەنابەریی یان دەست بەجێ 
دوای وەرگرتنی پەنابەریی بێ ماڵ و حاڵ کەوتوویەتەوە، 
 .ئێمە دەتوانین هەندێک پشتگیریی داراییت پێشکەش بکەین

دەتوانین هەوڵ بدەین بۆ دۆزینەوەی ئەندامانی بنەماڵەکەت لە 
 .دەرەوەی بەریتانیا ئەگەر پەیوەندیت لەگەڵیان پچڕابێت

بە ئەندامێکی ' یەکگرتنەوەی خێزان'ئەگەر ڤیزەی 
بنەماڵەکەت درابێت، واهەیە بتوانین بۆی ڕێک بخەین کە 

 . خۆمان مەسرەفی هاتنی بۆ بەریتانیا دابین بکەین

Unit 19, Easton Business Centre, Felix 

Road, Easton, BS5 0HE 

 چاوپێکەوتن تەنیا بە مەوعید وەرگرتن دەبێت

 
 

 یان ئیمەیل بنێرە ٠١١٧ ٩٥٥ ٥٠٣٨تەلەفون بکە بۆ 
:بۆ info@brigstowe.org 

ئێمە پشتگیریی ئەو کۆچبەر و پەناخوازانە دەکەین وا لە 
بریستڵ و ناوچەی دەوروبەری بە نەخۆشیی ئێچ ئای ڤییەوە 

ڕێنومایی و . دەژین یان کارتێکەریی ئەو نەخۆشییەیان لەسەرە
زانیاریی لەسەر بابەتی وەک خانووبەرە، دارایی، چاوەدێریی 
کۆمەاڵیەتی، خزمەتگوزاریی یاسایی، خوێندن و ڕاهێنان، و 

پشتگیریی بەکردەوە و . مەسرەفی چاوەدێریی پێشکەش دەکەین
 .هەستیارییش ئاراستە دەکرێت

Brigstowe Project, 176-178 Easton Road 
Easton, Bristol, BS5 0ES 

 

پشتگیری بۆ پەناخوازان و ئەوانەی 

وا لەم دواییانەدا 

 پەنابەرییانوەرگرتووە لە بریستڵ

لە الیەن کەرتی خۆبەخشییەوە دەستەبەر 

 دەکرێت

 

 

 خزمەتگوزارییەکان بە خۆڕایی و نهێنین 
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 سەردان بە بێ مەوعید

 

کۆرسی  ی نیوەڕۆ ١٢ ی بەیانی تا ٣٠ و ٩دووشەمموان 
 زمانی ئینگلیزی؛ خواردنەوەی گەرم، خواردنی سووک

 . 'دواڕۆژی من'پڕۆژەی پەنابەر :  ی پاش نیوەڕۆ٣ تا ٣٠و١٢
  ی پاش نیوەڕۆ٣ ی بەیانی تا ٩.٣٠سێ شەمووان 

کۆرسی زمانی ئیمنگلیزی، کۆرسی بیرکاری، خواردنەوەی 
گەرم، خواردنی گەرمی نیوەڕۆ، یاری، مێزی هونەر، خواردنی 

، (پشتگیریی دەرمانی)پێشکەش کراو، خاچی سوور، دی هێڤن 
ڕینومایی بەالش سەبارەت بە )شەریکەی محاماتی ئاڵبانی 

 . (کۆچبەری و پەنابەری
 

Tolentino Hall, Lawfords Gate, Bristol BS5 
0RE 

_________________________________   

 

  ی پاش نیوەڕۆ٣ تا ١٢دووشەمموان 
خواردنی گەرمی نیوەڕۆ، ڕێنومایی و زانیاری، کۆرسی زمانی 

 .ئینگلیزی و یاری
 

ئێمە شوێنی بەالش و پشتگیری ئاراستەی پەناخوازانی بێ ماڵ 
 .وحاڵ دەکەین

تەنیا لە ڕێگەی مافەکانی پەنابەر لە بریستڵەوە دەتوانیت بە )
 .(ڕێکخراوی بی ئێچ ئێن بناسێنرێیت

 
Easton Family Centre, Beaufort Street, 
Easton, BS5 0SQ 

 

 سەردان بە بێ مەوعید

 

کۆرسی پاش نیوەڕۆ ٣٠و ١٢ ی بەیانی تا ١٠چوارشەمموان 
مێزی پەیوەندی و زانیاریی کە )زمانی ئینگلیزی، ئەی ئای دی 

سەبارەت بە پارێزەر، خانووبەرە و کێشەی پارە یارمەتی 
 .،حەلالق(دەدات

  ی پاش نیوەڕۆ٣ ی بەیانی تا ١٠سێ شەمموان 
خواردنی نیوەڕۆی گەرم، کۆرسی کەمپیوتەر، ئەی ئای دی، 

، ناونووسی (پشتگیریی دەرمانی)حەلالق، خاچی سوور، دی هەیڤن 
 .بکە بۆ پڕۆژەی پاسکیل

 . کۆرسی زمانی ئینگلیزی٣٠ و ١٢ی بەیانی تا ١٠هەینییان 
 

لە هەرسێ ڕۆژەکەدا شەربەت، خواردنی سووک،یاری، کاری 
و  (جل وبەرگ و کەرەسەی ناوماڵ)هونەری، دووکانی بەالش 

 .چاوەدێریی منداڵەکانتان
 

Welcome Centre at Malcolm X Community 

Centre, City Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH 

_________________________________  

Signing Support 

 ی پاش ١ ی بەیانی تا ٣٠ و٩سێ شەممۆ و چوارشەممۆ 
ئێمە دەتوانین لەگەڵتان بین کاتێ کە ناوتان تۆمار دەکەن و نیوەڕۆ

 .هەوڵ دەدەین یارمەتیتان بدەین ئەگەر دەست بەسەر بکرێن

Patchway Police Station                                   
(خۆبەخشەکان نیشانەی پەپوولەیەکیان بە جل وبەرگەوەیە}  

 سەردان بە بێ مەوعید

 
 

 ی پاش نیوەڕۆ          ٣ ی بەیانی تا ١٠سێ شەمموان 

 کۆرسی زمانی ئینگلیزی، ڕێنومایی و :تەنیا بۆ ژنان

/ زانیاریی، خواردنی گەرمی نیوەڕۆ، وەرگێڕی سۆمالی
 .عەرەبی، چاالکی جۆراوجۆر

 
Malcolm X Community Centre, City 
Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH 

 

_________________________________ 

 

 

خزمەتگوزاریی بوونە دۆست بۆ ئەو پەناخواز و 
پەنابەرانەی واهەست بە تەنیایی دەکەن و الیان وایە ژیان 

هەموو هەفتەیەک چاوت بە خۆبەخشێک . بۆیان ئەستەمە
یان دوان بکەوێت و بچن بۆ چایخانەیەک، قسە بکەن و 

مەشقی ئینگلیزییەکەت بکە، بچۆ بۆ پیاسەیەک، فێری ئەوە 
بە چۆن کەڵک لە کەرەسەی هاتوچۆ وەربگریت، چێژ لە 

وەرزش وەربگرەیان پێکەوە بە ناو شاری بریستڵدا 
 .بگەڕێن

 
لەڕێگەی ئەو ڕێکخراوانەی دیکەوە کە لەم نامیلکەیەدا 

ناویان هاتووە، دەکرێ بە سەم سایەر بەڕێوەبەری 
 . فڕێند بناسێنرێیت.بی

 


