
                                                  19-کۆڤید ەیەکیکورت

Asylum Welcome   ئیمۆژتگگیر ، ت گگییی   ک کیکگگۆک   گگۆ رینیگگیر ، خزمەتیگگاریر  ت گگ  کۆمەڵێگگ لە رێگگیە ،

 تێ کەش کەکیت. (الکیر) ەلەنییر، تەنی ەرین ک کۆچبەرین  کیکیکیرین  تەنی ەر 

ک  ەکەمیمینەیگین کرکتگ   گکەنهیگایکە  ە کیهگیتاک  گ،ی ، ە شگکۆ ک  یگاین    کیکیکیرەکینئەکەیە کە  ەئیمینج  ئەم خزمەتین

 . ەهێزیین  کەن  ۆ ئەکە  تەشە  کەن

  eRefugee Resourc   نەهگیمەتییەلە  تگیکاکی گی  کەکگیت   ەلەنیگیرچیرەتەر  گۆ تەنگی ەرین ک تەنگیخایرین ک کگۆچبەرین 

 کەکەیگ  کەتگ   یگینە کەرتی  ەک تێ کەشتسپۆڕینە هەرکەهی هیککیر   ،ک تێکەڵ  ە کۆمەڵیی    ەکەچیک  نکەرککنییەکین 

 کیر کەکەن. ەکەمینکیخایریکیر لەتەڵ ت کت 

تی ەنگنن  ە تێگگنین  رینیگیر  کرکتگگ  ک  ەرکەتگ  ک لەکگگیت    Refugee Resource ک Asylum Welcomeهەرککک 

هەرکەهگگی ئیمۆژتگگیر  ک . لەکینە خگگایرکن ک تەنگگیتە ک کەرمگگینکی ینک کنگگ  تێنیکیسگگی  کگگ کیر ، ێ کەتگگیبە خۆیگگنیب  گگۆ 

تگگە یرەت  ە  تانجیکەکگگین ک تەیاەنگگن  کگگ کن لەتەڵ کەرتگگی قسگگەک کن، ئیتگگینکیر   یگگاین  هەر کاێ گگنی لە ی ، تگگیرێزەر

 .کەیسەکین

 کن لەتەڵ هەرکککیییتەیاەنگگگگگنککی کئێگگگگگاە لگگگگگە ڕی گگگگگ ک کە لەکینەیە رۆرێگگگگگ  لە کەرینگگگگگ هەرککک رێکخگگگگگ یکەکە ئەکە 

ییرمەتیمگگین ڵگگێ ئەک کەتگگینە    ەرژەکەنگگن   گگۆ کگگیرک کن لە نگگزیکەکەئگگێمە تی ەنگگنی   ە ئگگێمە هە گگاک  گگێ.   ڕێکخگگ یکەکە

 کەخایرن.

 بێت بێوەیکار دەکەین بۆ ئەوەی هەموو کەسێک  شێلگیرانەئێمە 

تێگنەتەی  لەکە ئێگممە .  گاکەتەننرکتی  ت گی  لەنیکیک   ێک تاکش  حیڵەت COVID-19  لە ئەنجیم  تەتی ەرییینیی ئێسیی 

رۆر  . کیر  کەی ، ت ییاین  لە یەکی   کەیگ  ک چگیککێ   تەننرکتگی  ک  یشگ  خۆمگین  کەیگ   ە  ێاەی کە چەننە ت نیە 

تەیاەنگگگگگن   ە ڕەنگگگگگیە کە  مگگگگگاک ئەکینە ک کیرمەنگگگگگن ک هە خگگگگگۆ ەخ    خزمەتیاریرییەکینمگگگگگین،خایریگگگگگیرین تێایسگگگگگیە

 . ەشنیر  لە  اڵک اکنەکە  ڤیی ۆتەکە نەکەی   نەن تیکاتیریتین  هەماکین  هەکڵ  ،کەن ێکخ یکەکەمینەکە ڕ

ڕکک خزمەتیاریر    تاینیییخاک  تێ کەش ئەکەن، رکیرکیخ یکن، خزمەتیاریر  رۆر تنالەم میکەیەکی چەننی  کەرتی 

، نەرییرمەتیگئەمە مینی  ئەکە  اکە کە کەاڵمنینەکەکین، لە هۆم ئۆفیس ک کەتەاڵت  خۆمگیڵ  ک کەرتیکگین   .  ە ڕککیین نییە

ۆرتگگ  ک نییەرینگگ  ر کڵەڕیکكگگ  ئەمەش کە چگگیکەڕکین کەکگگ ی،  گگۆتەکە رۆر لەکە هێایشگگی  نگگی  تەلەکە  ئەک  ی ەتگگینە  گگۆ 

 .ک کککە

Asylum Welcome’s تگگگێ شگگگەممە ، ڕۆژینگگگ  یگگگاریر  الکین خزمەت ەخێگگگزین کتگگگیاڵن ک  تەکرە خزمەتیگگگاریر(

هەمگاک   (کککشگەممە ک تێگنش شگەممەڕۆژین  )  Europa Welcomeتەرکەرکە ، کیمەرریننن کن. هەین (چایرشەممە ک 

. تێ گگکەش ئەکگگ ێ  لە کککرەکە ک  ەشگگێک  تگگ  لە ئگگۆفیسیگگینە  ەشگگێک  ی ە تەکیک  کگگ یکە ک  ەرکەتگگی . ئەم خزمەتیاریر

سیە تێای یبینی  ڕکک ەڕکک  کە ئەخایر ڕیتیەکخۆ تێ كەش  کەی   ۆیە هەر کەتێ  ئێمە چیی  نیتاینی  خزمەتیاریر  

 .کیتێ  لەتەڵ ئەک  ەشە  کە تەیاەتیە  ە کێ ەکەیەکە کەتیبخیتتەیاەنن   کیت ک 

Refugee Resource  تیڵپ گگگی  ک ئیف ەتگگگین  گگگۆ، خزمەتیگگگاریر  ڕێنمگگگیی ر  ک چیرەتگگگەر  کەرککنگگگ ، ریکێ،کگگگی 

ئیمێگگو ک ڤیگگنیۆ کگگۆنو ینس ک تەلەفگگۆنەکە  لە کککرەکە  ە هگگۆ  لە نیکیینگگنی ئیمۆژتگگیر  هیکاڵتیگگین، تگگیرێزەری  ئیمۆژتگگیر  

 . یئەنجیم  نەلە ئۆفیسەکەکی  چیکتێکەکت ژمیرەیەک  کەم ڕکک  ەڕکک کەتاینی   نیتییبەت کۆخ  ەرکەتی .  لە هەننێ  

، ئەک کەتگگگگینە  یگگگگیکەر گگگگێ کیکیکگگگگیر  تەنیهەنگگگگنەی  ئەکەیە، کە هەمگگگگاک منگگگگنیاڵن  Asylum Welcome’sئیمگگگگینج   

 تێایسگییین  ە یگینهە ێگ  ک   اکنیگین مەت تگ   گێالنەییخاک  نالنە،  ێخ یتەک  ێکەت ،  یر  تەننرکتیییین  کەنیرخ یکن،

ینەش ین  ەریمگگبەر کگگ یکە ک یگگیرمەت  ئەک بینگگی  کە تیکینیگگکەتگگینە هەرکەهگگی کەتگگاینی  ئەک   کیرییگگ  هەیە،  بینگگی .   گگیر ۆ

 .یین  ۆ کییر  ک یکەتەنی ەری کیکیکیر  رم ۆف ن ک کتێ کەش کە کیکە  ی کەکە

کەتینی گگگینک یکن. ئگگگێمە ئەم  ١٩ژمگگگیرەیەک  رۆرخەڵکگگگ   ە کۆڤیگگگن 

ەکەیگگ ، تگگیکا  بگگنە ن تێ گگکەش کتێبینیگگینە کە رینیگگیر  ت نییگگین تێگگنی

 ,Asylum Welcomeڕێنمگگیی   گگۆ خایریگگگیرین  خزمەتەکگگین  

Refugee Resource    ک هەرکەهی کگۆمەڵ  ف یکینگ  تەنیهەنگنەکین

 ئۆکسوۆرکشێ . 

 

 



COVID- 19 تەی گگگی   ە رینیگگگیر  کرکتگگگ ، ت گگگییی   ک خزمەتیگگگاریرییە  ی  ک  ەر ەتگگگی تەرلێ گگگێایک ، نیکڵنیگگگی

  تیکینەکگگگین  کەتگگگینرێ،یلە  ەرکەم کە  نئەک کەتگگگینە ئەکینە  الکیرت ینگگگ ە نمگگگاکنە  کرکتگگگ  کگگگ کککە.  یگگگینەکین نەڕەتیی

ئەک   خزمەتیاریریەکگین ە  اکەتەی گیکەتگییین  ە رەحگمەت  ،نی  گاکنیینگک کنتێاە  یررتگین نکتی،  یگین خێزین  یگین تانگ

 . کەرتییینە  کە رینییر  ک ت ییی   تێ کەش کەکەن

ک ئیمۆژتگی  لەتگەر هەمگاک ئەم ئێسیی ئەتاینێ شگیرەریی   Asylum Welcome’sخزمەتیاریریەکین  تەکرین ک خێزین 

 کە نیتگگ کە یگگین کەتگگێ ئەخگگایر ،  کە تەر ئەم خزمەتیگگاریریەرە گگۆیە تکگگییە ئیتیکیرمگگین  گگکە نە تێ گگکەش  کگگیت، ی ەتگگی

 خۆت  کە. یی  ت ی یرمەنن ، تکییە قسە لەتەڵ کهەیە  Refugee Resource ئەیەک . ئەتەر تۆ کیخایری  لە

ئامۆژگتاری و پتت گیری هەیە  ت تایە لە انژانتی  بەت پێویست و  یتتبەلەنگازیتا  کتۆەرەرێ ی  ت پەناهەنتدەیداواکاری پەنابەرییتت  ئەگەر تۆ 

 . پەیوەندیما  پێوە ب ە 4:30بۆ  9:30کارکرد  لە نێوا  

COVID - 19  یەکێتە و مەترسی کاریهۆو  ەیپەرەسەندنداهێت ا لە 

کگگۆنی ۆڵک کن   گگۆ   . گگاکە ۆرر ئۆکسگگوۆرک ەکیخەکە رۆر  گگاکن  ژمگگیرە  ئەک کەتگگینە  تاکشگگ  ڤیی ۆتگگەکە  گگاکن لە 

ملکەچگگ  ئەم تێایسگگیە هەماکمگگین  ەتەکیک   . ەک یکینگگ ۆرتگگ ر ێن اڕێاشگگ تگگناکرکیرک کن اڵک گگاکەنە  ڤیی ۆتگگەکە ک  

 .ەکەنەکیننی  ەتەالمەت   مێنێجک کۆلێ لەمیڵەکە ک لەشەقیم ک شاێن  کیرک قاتی خینە یاینی  ڕێاکشاێنینە  ی  تیکا 

 گگکە ک  تەلەفگگۆن تکگگییە هەبتتوو   Refugee Resourceor  Asylum Welcomeکگگ کن تگگەرکین  ئەتەر تێایسگگی   ە 

 قسەمین لەتەڵ  کە. تکییە تێمین  ڵێ ئەتەر:

 ن اک 19-تاکش  نەخۆش  کۆڤین خینەکیکەکەتتۆ یین هەر کەتێ  لە  •

 کەکۆکیەک یین هەتی   ۆن  لەکەت  کیئە، ه ەرر ت اک ، تلە  تەرمیهەاڵمەت تاکش   ئەتەر •

 :ئێمە  یزینی کە تێایسیە تێ  تەرکینەکەت  نهە ک کڵەڕیککێیە کیەک  ت  ئەتەر هەر نەخۆش •

 :بۆ دیاری کرابینینت  کاتیئەگەر 

 هەمی ە میت   پۆشە •

  ە کیر  ێنەتیککەرەکە  کەت  کیتێ  هیتی  • 

 مەت ێ  کککر  کەکە لە کەتین  ت  -ە پیرێزکککر  خۆت   •

  ەکیر  ێنی  کۆمپیاتەرەکینەکە نیتاین  کیکی  لێبارکن  ە •

 :Asylum Welcome andRefugee Resourceهەیە لە  ینی  لە ئێسییکی ککک  ۆر 

 ئیمۆژتیریکیریین  ) تیرێزەر( لە تەنیەر لەتەڵ ڕیکێ،کیر •

  ە تەلەفۆن، ڤینیۆ یین ئیمەیل ئیمۆژتیریکیریین  ) تیرێزەر(  لەتەڵ ڕیکێ،کیر  ینینەکین •

 :) موعد( ەوادانهەر یەکێک لەم دەسخس نی بۆ 

تەر تێایسگی   ە   ڕیگیر ئەکەنئەک کەتە  کە قسگەت لەتەڵ کەکگیت،  تەڵ، لەئەک کیت ، ەکەتەنیەر تەلەفان  کە  ۆیەکەم 

یگین Asylum Welcomeلە  کیکەیەکگ  . ئەتەر ەتەلەفگۆن  یشگی  کیکە کینگینێکێئەتەر  خاکهە گاک لە تگەنیەر یگی کیکەیەک

Refugee Resource ە ە ێ   هێڵ تەکیک اکن  کیکەکە، ئەک / ک ککی  ئیمیکە  ەەکیت  خۆینی  ۆ کییر  ک ی ئەکی ل . 

. تێایسیە  ەتەکیک   زینی  چەنن کەس لەتەڵگ  لەتەڵ خۆت کێنی کەرتێڕێ   خێزین یینئەتەر  ئیتیکیرمین  کەهەرکەهی 

 .تەنیەرەکینلە ە رکیرکتنا  ێییکەمینکێ  چانکە 

 

بە بۆ پێوەندی کردن  

Asylum Welcome 
 email advice@asylum-welcome.org یان 722082 01865 

 
ێوەندی کردن بەبۆ پ  

Refugee Resource 
 emailinfo@refugeeresource.org یان 403280 01865

mailto:advice@asylum-welcome.org
mailto:info@refugeeresource.org

