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الپەڕەی 1

"سکۆتلەند بەڕاستی دڵی خۆی بەرەو پەنابەران کردووەتەوە.  ئەم بە گەرمی بەرەوپیری 
چوونە زۆر رێزی لێگیراوە و بەپێی ئەوەی کە رادەی پەناخوازیی لە هەمووی جیهاندا 

گەیشتووەتە بەرزترین ئاستی خۆی، گرنگایەتی ئەم بابەتە زیاترە لە رابردوو.
ئەمە دووەمین ستراتێژی سکۆتی نوێیە و داهێنانێکی زۆر بایەخدارە و UNHCR کەیفخۆشە 

بەو راستییەی کە پەنابەران و پەناخوازان لە پێکهێنانی چەمک و جێبەجێ کردنی ئەوەدا 
چاالکانە رۆڵ دەگێڕن.

ئێمە بە جەختەوە روانگە و بەرجەوەندی سکۆتلەند سەبارەت بە تێکەڵکردنی پەناخوازان 
وەکو رەوتێکی دووالیەنە پشتڕاست دەکەینەوە لەبەر ئەوەی کە لە نێوان پەنابەران و کۆمەڵگا 

خانەخوێیەکاندا گۆڕانی ئەرێنی پێکهێناوە و یارمەتی پێکهاتنی کۆمەڵگایەکی دلۆڤانتر و 
جۆراوجۆرتر دەدات."

   گۆنزالۆ ڤارگاس لۆسا،
نوێنەری UNHCR لە بەریتانیا 

ئەم نامیلکەیە پوختەیەکی کورتە لە ستراتێژی تێکەڵکردنی پەنابەرانی سکۆتی نوێ 2018-2022.

www.gov.scot/newscotsstrategy بەڵگەنامەی ستراتێژی تەواو لەم ناونیشانەدا لە بەردەستە
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بەڵگاندن: ئاالنا نابولسی
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"سکۆتی نوێ دەزانێت کە پەنابەران و پەناخوازان تووشیاری هەندێ 
کێشەن کە دەتوانن تێکەڵبوونی ئەوان لە کۆمەڵگای ئێمەدا سنووردار 

بکەنەوە، بەاڵم هەر لەو کاتەدا ئاگادارە کە پەنابەران لەگەڵ خۆیان هێز، 
زانیاریی و شارەزایی دەهێنن. ئەوان سەرمایەن بۆ کۆمەڵگاکانی ئێمە، و 
هەر لەو کاتەدا کە ژیانی خۆیان لێرەدا سەرلەنوێ پێکدەهێنن، یارمەتی 

سکۆتلەند دەدەن کە وەکو گەلێک بەهێزتر، دلۆڤانتر و سەرکەوتووتر 
بێت."  

ئانجێال کانستانس ئەندامی پەرلەمانی سکۆتلەند، وەزیری کابینە بۆ 
کۆمەڵگاکان، مسۆگەریی کۆمەاڵیەتی و بەرابەریی

"کەیفخۆشم بەوەی کە ئەم ستراتێژییە نوێیە بەرزەفڕانەتر لە پێش بووە، چ 
لە گەیشتن بە رەوتی دانوستان و چ لە دیاریکردنی دواهاتە سەرەکییەکان.  

بەپێی بەڵێندارێتی بەردەوامی کۆمەڵگاکان، چ لەالیەن جێبەجێکاران و 
چ سیاسەتدانەران، رێگایەک بۆ جۆراوجۆریی، گەشەسەندن و تۆکمەیی 

 زیاتری سکۆتلەند پێشکەش دەکات."

دکتۆر ئالیسۆن سترانگ، سەرۆکی گروپی سەرەکی سکۆتی نوێ، 
زانکۆی کوین مارگارێت

"رەوشخۆشم کە COSLA توانیویە لەگەڵ شەبەنگێکی بەرباڵو لە 
هاوبەشەکان هاوکاری بکات تاکو ستراتێژییەکی دووەم دانێت کە پشتی 

بەستووە بە کارێ کە تاکو ئەمڕۆ جێبەجێ بووە. 

بەرپرسانی خۆجێیی لە سەرتانسەری سکۆتلەند بەڵێندارن بۆ پشتگیری لە 
پەنابەران و پەناخوازان بۆ پێکهێنانی ژیانێکی نوێ."

کێلی پاررای ئەندامی ئەنجومەن، دەمڕاستی لیژنەی کۆمەڵگا و ساڵمەتی 
COSLA

"ئەنجومەنی پەنابەرانی سکۆتلەند بە توندی بەڵێندارە بۆ راپەڕاندنی 
سکۆتی نوێ و بە هاوبەشیدانانی پسپۆڕایەتی خۆی لە سێ دەیەی رابردوو 
لەگەڵ کۆمەڵگاکان، هەر بەمبۆنەوە بۆ ئەو کەسانەی کە بە دوای پاراستن 

 لەالیەن ئێمەوەن پێشوازی گەرم و ژیانێکی نوێی دابین کردووە."

سابیر زازای، سەرۆکی راپەڕاندن، ئەنجومەنی پەنابەرانی سکۆتلەند
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بەڵگاندن: ئیمان تاجیک
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بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان، پەنابەر ئەو کەسەیە کە:

بە بۆنەی ترسی پاساودار لە ئازار و ئەزیەت بە هۆیەکانی پێوەندیدار بە رەگەز، ئایین، نەتەوایەتی، ئەندامەتی لە گروپێکی کۆمەاڵیەتی تایبەت یان 
هەبوونی باوەڕی سیاسی، لە دەرەوەی واڵتی سەرەکی خۆی دایە و بە هۆی وەها ترسێکەوە ناتوانێت یان نایەوێت لە پاراستنی ئەو واڵتە کەڵک 

وەرگرێت؛ یان کەسێک هاوواڵتی نییە و لە دەرەوەی واڵتی شوێنی نیشتەجێ بوونی پێشوویە کە بەم بۆنەوە، بە هۆی ترس ناتوانێت یان نایەوێت 
بگەڕێتەوە بۆ ئەو واڵتە.

مادەی A(1( کۆنڤەنسیۆنی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە دۆخی پەنابەران ساڵی 1951. 

پەناخواز ئەو کەسەیە کە داوای کردووە کە وەکو پەنابەر بە فەرمی بناسرێت.

هەروەها شێوە جۆراوجۆرەکانی پاراستنی تەواوکەر و مرۆڤدۆستانە هەنکە هەندێ ماف و خاوەن ماف بوون وەکو دۆخی پەنابەریەتی دابین دەکەن.

بەپێی رێکخستنە یاساییەکانی ئێستاکە، پرسەکانی پێوەندیدار بە پەنابەریەتی لە بازنەی دەسەاڵتی دەوڵەتی بەریتانیایە و لەالیەن وەزارەتی ناوخۆوە تاوتوێ 
دەکرێت.  ئەم پرسە بریتییە لە چاالکی سیستەمی پەنابەریەتی، پێشکەشکردنی خانووبەرە و پشتیوانی بۆ پەناخوازان، و بەڕێوەبەرایەتی و بڕیارەکانی پێوەندیدار بە 

بەرنامەکانی دیسان نیشتەجێ کردنەوە لە بەریتانیا.

زۆرێک لەو خزمەتکاریانەی کە بۆ پشتگیری لە پەنابەران و پەناخوازان لەبۆ تێکەڵ بوون لە کۆمەڵگاکانی ئێمەدا پێویستن، لەوانە خزمەتگوزاریی تەندروستی و 
چارەسەریی و فێرکاریی، دەسپێردرێن بە دەوڵەتی سکۆتلەند.
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روانگە

بۆ ئەوەی کە سکۆتلەند ببێت بە شوێنێ کە لە پەنابەران و پەناخوازان پێشوازی بکات تاکو بتوانن تێیدا ژیانی خۆیان هەر لەو رۆژەوە کە دەگەنە بەرەوە 
سەر لە نوێ پێکبهێنن. 

ئێمە بۆ گەیشتن بەم روانگە و بەرجەوەندە، هەوڵ دەدەین تاکو دڵنیا ببینەوە کە سکۆتلەند:
شوێنێکی ئەمن و بێمەترسی بۆ هەمووان بێت و خەڵک بتوانن بە بێ ئازار و ئەزیەت و وەکو ئەندامێکی بایەخداری کۆمەڵگا بژیێن. 	•

هەموو تاکەکان توانا بکات کە ئاواتەکانی خۆیان لە رێگای خوێندن، پیشە، کەلەپوور و چاالکییەکانی کاتی پشوودان بەدواداچوون بکەن. 	•

کۆمەڵگاگەلێکی بەهێز، لەبەرگری هەمووان و نەرمونیانی هەیە کە هەر کەسێک دەتوانێت دەستی بەوپشتیوانی و خزمەتگوزاریانەی بگات کە پێویستی پێیانە و  	•
دەتوانێت مافەکانی خۆی جێبەجێ بکات.

واڵتێکە کە بایەخ دەدات بە جۆراوجۆریی، شوێنێ کە خەڵک دەتوانن لە کەلەپوور، شارەزاییەکان و ئەزموونەکانی خۆیان کەڵک وەرگرن و لە رێگای  	•
پێکهێنانی گرێدراویی و پێوەندییە بەهێزەکانەوە ئەوە لەگەڵ یەکتر بنێنە هاوبەشی.

ستراتێژی سکۆتی نوێ تێکەڵکردن بە رەوتێکی درێژخایەن و دووالیەنە دەزانێت کە پێویستی بە گۆڕانی ئەرێنی هەم تاک و هەم کۆمەڵگا خانەخوێیەکانە کە 
دەبێتە هۆی کۆمەڵگاگەلێکی تۆکمە و جۆراوجۆر.

ئامانجی ستراتێژی سکۆتی نوێ پشتگیری لە پەنابەران و پەناخوازان لە کۆمەڵگاکانی سکۆتلەندە. ئەم ستراتێژییە کەسانێ لەبەر دەگرێت کە دۆخی پەنابەریەتی یان 
دۆخی پاراستنی مرۆڤدۆستانەیان پێ بەخشراوە؛ کەسانێ کە بە دوای پەنابەریەتییەوەن؛ و کەسانێ کە داواکاریی پەنابەریەتییان رەت کراوەتەوە بەاڵم لە سکۆتلەنددا 

دەمێننەوە.
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رێبازی سکۆتی نوێ
پێنج بنەما هەیە کە رێبازی سکۆتی نوێ پێکدەهێنن:

تێکەڵکردن لە رۆژی یەکەمەوە
بنەمای سەرەکی ستراتێژی سکۆتی نوێ ئەوەیە کە پەنابەران و پەناخوازان دەبێت لە رۆژی یەکەمی گەیشتنەوە بۆ تێکەڵ بوون لە کۆمەڵگاکاندا پشتگیری بکرێن 

نەک لە کاتێکەوە کە رێگەی نیشتەجێ بوونیان پێ درا.

رێبازێک لەسەر بنەمای مافەکان
ئامانجی ستراتێژی سکۆتی نوێ بەهێزکردنی خەڵک لە پێوەندی لەگەڵ مافەکانیان و تێگەیشتن لە شێوازی بەکارهێنانی ئەوانەیە. 

ئێمە لە پەنابەران و پەناخوازان پشتگیری دەکەین؛ لەبەر ئەوەی کە ئەم کارە دروستە؛ خەڵک دەبێت بتوانن لە ئاسایش و هێمنایەتیدا بژیێن و مافی مرۆڤی خۆیان 
بەدی بهێنن.

بەشداریی پەنابەران
ستراتێژی سکۆتی نوێ چاالکانە پەنابەران و پەناخوازان هان دەدات کە لە پێکهێنانی ئەم ستراتێژییە و جێبەجێ کردنی ئەوەدا یارمەتی بدەن.

کۆمەڵگاکانی لەبەرگری هەمووان
ستراتێژی سکۆتی نوێ لە پەنابەران، پەناخوازان و کۆمەڵگاکانی ئێمە پشتیوانی دەکات تاکو بۆ لە پێکهێنانی کۆمەڵگاگەلێکی بەهێز و نەرمونیاندا بەشدار بن کە 

دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەموو تاکەکان بتوانن ببن بە هاوواڵتییانێکی چاالک.

بەشداریی و هاوکاریی
ستراتێژی سکۆتی نوێ بە هاوکاری و بۆ هاوئاهەنگ کردنی هەوڵەکانی رێکخراوەکان و گروپە کۆمەاڵیەتییەکان لە سەرتانسەری سکۆتلەند کە خەریکی پشتگیری 

لە پەنابەران و پەناخوازانن پەرەی پێ دراوە.
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سکۆتی نوێ 2018 – 2022
دووەمین ستراتێژی سکۆتی نوێ بناخەی لەسەر ستراتێژی یەکەمە و هەروەها لە دانوستانێ کە لە ماوەی هاوینی 2017 دا لە سەرتانسەری سکۆتلەنددا جێبەجێ 
بوو، کەڵکی وەرگرتووە. ئەم ستراتێژییە لەسەر بنەمای هاوکاری، بەشداریی و دانوستان دانراوە کە بۆ راپەڕاندنی سەرکەوتووانەی ئەوە پێویستە. ئامانجی ئەم 

ستراتێژییە ئەوەیە کە پڕ جموجووڵ بێت تاکو بتوانێت خۆی راهاتوو بکات لەگەڵ بوارەکانی سیاسی، سیاسەتدانان یان نێودەوڵەتی کە لە گۆڕاندان کە لەسەر 
پەنابەران و پەناخوازانێ کە لە سکۆتلەند دەژین کاریگەرن.

دواهاتەکانی گەیشتن بە سکۆتی نوێ:

پەنابەران و پەناخوازان لە کۆمەڵگاگەلێکی دڵنیا، پێشوازیکەر و تۆکمەدا دەژین و دەتوانن گرێدراویی و پێوەندییە جۆراوجۆرەکان پێکبهێنن.  .1

پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و سەربەخۆ   .2
ئەوانە جێبەجێ بکەن.

پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.  .3

سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و ویستەکانی   .4
ئەوان دادەنرێن.
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ێیدا ژیانی خۆیان 
بۆ ئەوەی کە سکۆتلەند ببێت بە شوێنێ کە لە پەنابەران و پەناخوازان پێشوازی بکات تاکو بتوانن ت

بابەتەکانی سکۆتی نوێ

مافەکانی پیشە
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 پێویستییەکانی
پەناخوازان

خانووبەرە
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ساڵمەتی و 
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 کۆمەڵگاکان،
کەلەپوور و پێوەندییە 

کۆمەاڵیەتییەکان 
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پێویستییەکانی پەناخوازان
"هەر کەسێک مافی خۆیەتی کە بۆ هەاڵتن لە دەست ئازار و بەدواکەوتن بە دوای پەنابەریەتی لە واڵتانی تر بێت و لەوە کەڵک وەرگرێت. "

مادەی 14)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ 

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە پێویستییەکانی پەناخوازان دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

لە پەناخوازان پشتگیری دەکرێت تاکو لە هەمووی 
رەوتەکەدا لەسەر سیستەمی پەنابەریەتی و مافەکان، 
بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانە 

ئاگادار ببنەوە و بە شێوەی شیاو بتوانن لەگەڵ 
خزمەتگوزاریی و سیستەمەکان دانوستان بکەن.

تاوتوێ کردن و هەڵسەنگاندنی کارتێکەریی زانیاریی و پشتیوانی، لەوانە پشتیوانی پارێزەری 
یاسایی، دابینکراو بۆ یان پێویستی پەناخوازان.

دیاریکردنی ئەم پرسە کە چۆن دەکرێت خزمەتگوزاریی وەرگێڕانی زارەکی و نووسراوەیی چاکتر 
ببێت تاکو باشتر پێویستییەکانی پەناخوازان چارەسەر بکات.

دڵنیابوونەوە لەوەی کە پەناخوازان لە مافەکانی خۆیان سەبارەت بە دەسڕاگەیشتن بە پشتیوانی 
سەفەر، گەر پێشکەش بکرێت، چاکتر تێدەگەن و لەوانە کەڵک وەردەگرن، و دیاریکردن و گەڕان 

بۆ چارەسەری هەرجۆرە کێشەی تایبەتی پێوەندیدار بە پەناخوازان لەم بوارەدا.



الپەڕەی 11

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

خزمەتگوزاریی پشتیوانی لە پەناخوازان لە بەردەستدایە، 
بە چاکی رێکدەخرێت و وەاڵمدەری پێویستییەکانی 

پەناخوازان بووە و لە تێکەڵکردنی ئەوان لە 
کۆمەڵگاکانی سکۆتلەنددا پشتیوانی دەکات.

پێشکەشکردنی وێنەیەکی بەڕۆژ لە خزمەتگوزاریی و رەوتەکان بە پشت بەستن بە کاری پێشوو لە 
بواری دابینکردنی نەخشەی سەفەری پەنابەریەتی کە لە پەناخوازان پشتیوانی دەکات.

پێکهێنانی تێگەیشتنێکی چاکتر لە پێداویستییەکانی پەناخوازان و ئەو کێشە تایبەتانەی کە 
رووبەڕوویان دەبنەوە لە رێگای دیاریکردن، کۆکردنەوە و بە هاوبەشیدانانی زانیاریی پێوەندیدار 

سەبارەت بە پەنابەریەتی لە سکۆتلەنددا.

هەوڵ و تێکۆشان بۆ چارەسەرکردنی ئەو کەموکۆڕییانەی کە لە پێشکەشکردنی 
خزمەتگوزارییەکان و رەوتەکانی ناردن و ناساندندا دیاریی دەکرێن.

بەپێی پێویستی، چاکترین شێوازی چاالکی لە بواری پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی لە دیکەی 
شوێنەکانی بەریتانیا و دەرەوەی ئەوە بە هاوبەشی دادەنرێت و برەو دەدرێت.
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دواهات: سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و 
ویستەکانی ئەوان دادەنرێن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و 
یاسادانانەکانی پێوەندیدار بە پەناخوازیی بەپێی ئاگاداریی 
لەسەر پێویستییەکان و ویستەکانی پەناخوازان و کۆمەڵگا 

خۆجێییەکان، جێبەجێ دەکرێن..

زانیاریی پێشکەشی رەوتی راوێژکاریی و بەڕێوەچوونی موناقسەی وەزارەتی ناوخۆ سەبارەت بە 
گرێبەستە نوێیەکانی خانووبەرەی پەنابەران و ئامۆژگاریی دەکرێت و لەسەریان کاریگەر دەبێت.

پاش بەخشینی گرێبەستە نوێیەکانی خانووبەرەی پەنابەران و ئامۆژگاریی، هاوکاری پێویست لەگەڵ 
براوەکانی ئەو موناقسانە جێبەجێ دەبێت.

سەبارەت بە پەرەپێدانی بازنەی چاالکی زانیاریی پێشکەشی بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک دەکرێت و 
لەسەریان کاریگەریی دادەنرێت و پسپۆڕایەتی و فێربوونەکان لەگەڵ ئەو بەرپرسە خۆجێییانەی کە 

لەگەڵ بەشداریکردن دان یان تێیدا بەشداریی دەکەن، دەخرێنە هاوبەشییەوە.

دواهاتەکانی یاسای کۆچبەریی 2016 و دیکەی یاساکانی بەریتانیا و سکۆتلەند کە لەسەر پەنابەران 
کاریگەر دەبن تاوتوێ دەکرێن و بە شێوەی گونجاو وەاڵمیان دەدرێتەوە.

لە پیشاندانی دژکردەوە بۆ لێکۆڵینەوەکانی کۆمیتەی مافی مرۆڤ و بەرابەریی پەرلەمانی سکۆتلەند 
سەبارەت بە راپۆرتی هەژاریی پێوەندیدار بە پەناخوازان پشتیوانی دەکرێت.

پشتگیریی لە بەشداریی پەناخوازان لە دانانی سیاسەتەکان و بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و 
پەرەپێدانی خزمەتگوزاریی بۆ ئەوان.
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بەڵگاندن: ئیمان تاجیک
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مافەکانی پیشە و ئاسوودەیی
"هەموو کەسێک مافی هەیە بۆ کارکردن، بۆ ئەوەی کاری خۆی سەربەستانە هەڵبژێرێت، داوای هەلومەرجی دادپەروەرانە و رەزامەندانە بۆ کار بکات و لە 

بەرانبەر بێکاریدا بکەوێتە بەر پشتگیریی."
مادەی 23)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ

"هەر کەسێک وەکو ئەندامی کۆمەڵگا مافی مسۆگەریی کۆمەاڵیەتی هەیە و رێگەپێدراوە لە رێگای هەوڵ و تێکۆشانی نیشتمانی و هاوکاری نێودەوڵەتی، و بەپێی 
پێکهاتە و سامانەکانی هەر واڵت، مافە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کەلەپوورییەکانی خۆی کە بۆ کەرامەت و گەشەی ئازادانەی کەسێتی ئەو پێویستن، بەدی بهێنێت."

مادەی 22 راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ
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ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە مافەکانی پیشە و ئاسوودەیی دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

لە پەنابەران پاڵپشتی دەکرێت کە لە ماوەی 28 رۆژی 
خولی گواستنەوەدا لە پشتگیریی پەنابەریەتی بچنە 
دەرەوە بەو گەڕەنتییەی کە لە کاتی کۆتایی پێهاتنی 
پشتگیریی پەنابەریەتیدا، قازانجەکانیان وەک خۆی 

بمێننەوە.

لە وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی کار و خانەنشینی )DWP( لەبۆ هەڵسەنگاندن و پەرەپێدانی خولی 
تاقیکردنەوەی "28 رۆژەی گواستنەوە" بۆ هاسانکردنەوەی دەسڕاگەیشتنی خێراتر بە قازانجەکانی 

ئاسوودەیی پشتیوانی دەکرێت. 

لەگەڵ رێکخراوە شیاوەکان لە بواری لێکدانەوەی رەوتە هەبووەکان لەبۆ دەسڕاگەیشتن بە 
قازانجەکانی ئاسوودەیی بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە "مۆڵەتی مانەوە"یان پێ بەخشراوە و 16 

ساڵ یان زیاتریان هەیە، و یارمەتیدانی پەنابەران بۆ وەرگرتنی پاڵپشتییەک کە دەکەونە بەریەوە، 
هاوکاری دەکرێت.

لەسەر رەوتەکانی پاش بڕیاردان بۆ ئەو داواکارانەی کە داواکاریی پەنابەریەتی ئەوان قەبووڵ 
کراوە بە زمانی خۆیان زانیاریی پێشکەش دەکرێت.

پەناخوازان چاکتر دەتوانن لە شارەزاییەکان و 
لێهاتووییەکانی خۆیان تێبگەن و دەریببڕن تاکو لە 

گەڕەنتی پیشەی ئەوان پشتگیریی بکرێت.

هەلی دەسڕاگەیشتن بە زانیاریی و راوێژکاریی سەبارەت بە مافەکان، بژاردەکان و هەڵبژاردنە 
هەبووەکان لە پێوەندی لەگەڵ دامەزراندن، ئاسوودەیی و قازانجەکان پێشکەشی هەموو پەنابەرانی 

نوێ دەکرێت.

دەرفەتگەلێک بۆ پەنابەران دابین دەکرێت کە لە رێگای بەشداریی دڵخوازانە یان فێرکارییەوە، 
خەریکی داهێنان و پەرەپێدانی شارەزاییەکانی خۆیان بن.

دانانی رێنوێنی و شێوازی چاالکی دروست لە بواری پەرەپێدانی بەرنامەکانی تێکەڵکردنی 
تاکەکەسی بۆ پەنابەران، بە مەبەستی دیاریکردنی ئامانج و ویستەکان.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران دەتوانن شارەزاییەکانی خۆیان پێکبهێنن، پیشە 
دەستەبەر بکەن و لە باری داراییەوە سەربەخۆ ببن.

پشتگیریی لە دابینکردنی مۆدێلێ بۆ رەوتی بە فەرمی ناسین و متمانە و بڕوا پێدان بۆ دیاریکردنی 
شیاویەتییەکان، شارەزاییەکان و فێربوونەکانی پێشوو و پێکهێنانی رێگاکانی بەدەستهێنانی پیشە بۆ 

کەرتە تایبەتەکان.

چاکترکردنی لەبەردەست بوون و دەسڕاگەیشتن بە پێشکەشکردنی خولەکانی "زمانی ئینگلیزی بۆ 
ئەوانەی بە زمانەکانی تر قسە دەکەن" )ESOL(. پشتگیری لە پێشکەشکارانی خزمەتگوزاریی 

ESOL بۆ چاکترکردنی پێوەندیی لەگەڵ پێشکەشکارانی فێرکاریی پیشەیی.

هاوکاری لەگەڵ پێشکەشکارانی خزمەتگوزاریی پیشە و ئاسوودەیی بۆ چاکترکردنی تێگەیشتنی 
شارەزاییەکانی پەنابەران و پشتگیریی لە بەکارهێنانی باشتری بەڵێندارێتی داواکار.1

پەنابەران دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی 
گەاڵڵەکراو بۆ پشتیوانی لە داهێنانی کار و پێکهێنانی 

بازرگانی.

پەرەپێدانی هەندێ رێگا بۆ پەنابەران بە مەبەستی دەسڕاگەیشتن بە شارەزاییەکان و توانستەکانی 
داهێنانی کار لەبۆ بەکارهێنانی خزمەتگوزرایی پەرەپێدانی بازرگانی بە چاکترین شێواز.

1

بەڵێندارێتی داواکار، ئەوەی دیاریی دەکات کە داواکاران لەسەری رێکەوتوون جێبەجێی بکەن بۆ ئامادەبوون لەبۆ گەڕان بۆ کار یان گەر پیشەیان هەبێت بۆ زێدەکردنی داهات. ئەم بابەتە بەپێی دۆخی تاکەکەسی دەبێت و بەردەوام تاوتوێ و بەڕۆژ دەکرێتەوە.  1 
https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-and-your-claimant-commitment-quick-guide/universal-credit-and-your-claimant-commitment



الپەڕەی 17

دواهات: سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و 
ویستەکانی ئەوان دادەنرێن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و 
یاسادانانەکانی پێوەندیدار بە ئاسوودەیی بەپێی ئاگاداریی 

لەسەر پێداویستییەکان و ویستەکانی پەنابەران و 
پەناخوازان ، جێبەجێ دەکرێن.

کاریگەریی لەسەر تواناییەکانی ئاسوودەیی لە داهاتوودا بۆ چارەسەرکردنی پێویستییەکانی 
پەنابەران و پەناخوازان.
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خانووبەرە
"هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە ئاستی ستانداردی ژیان بۆ ساڵمەتی و ئاسوودەیی خۆی و خێزانەکەی لە باری خواردەمەنی، جلوبەرگ، خانووبەرە و 

چاودێرییە پزیشکییەکان و خزمەتگوزرایی پێویستی کۆمەاڵیەتی مسۆگەر بکات و هەروەها مافی خۆیەتی لە کاتی بێکاری، نەخۆشی، کەمئەندامی، بێوە بوون، 
پیری یان لە هەموو بابەتەکانی تردا کە لە باری هەڵسووڕانی ژیانەوە پەکی کەوتووە، بابەتە ئاماژەپێکراوەکانی بۆ مسۆگەر بکرێت."

مادەی 25)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە خانووبەرە دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە کۆمەڵگاگەلێکی دڵنیا، پێشوازیکەر و تۆکمەدا دەژین و دەتوانن گرێدراویی و پێوەندییە جۆراوجۆرەکان پێکبهێنن.
کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران دەتوانن دەستیان بگات بە پشتیوانی تەواو بۆ 
نیشتەجێ بوون لە نیشتمانی نوێی خۆیاندا و لە ئاکامدا 

دەتوانن سەرکەوتووانە نیشتەجێ و تێکەڵ ببن.

چاکترکردنی دەسڕاگەیشتنی پەنابەران و پەناخوازان بە پشتیوانی، راوێژکاریی و پارێزەری یاسایی 
لەالیەن کەرتی سێهەم و کۆمەڵگا بۆ یارمەتیدان بە نیشتەجێ بوون لە خانووە نوێیەکاندا و ناسیاریی 

لەگەڵ نیشتمان و کۆمەڵگا تازەکانی خۆیاندا.
دڵنیابوونەوە لەوەی کە ئەو تاقمە لە خزمەتگوزارییەکانی خانووبەرە کە لەگەڵ پەنابەران و 

پەناخوازان هاوکاری دەکەن ئاگادارن لەسەر شێوازەکانی راپۆرتدانی دڵنیا و لە راپۆرتدانی تاوانی 
رق و بێز باڵوکردنەوەی کەسی سێهەم کەڵک وەردەگرن تاکو رێژەی کەسانێ کە تاوانی رق و بێز 

باڵوکردنەوە راپۆرت دەکەن، زیاتر ببێت. 
دەسپێکردنی وتووێژ لەگەڵ رێکخراوەکانی هاوڕەگەزخوازانی پیاو و ژن، دووڕەگەزییەکان، 

تراجیندەرەکان و ئینتەرسێکسەکان )LGBTI( سەبارەت بە هەندێ بابەتی تایبەت کە پەنابەران 
و پەناخوازانی LGBTI رووبەڕوویان بوونەتەوە و لە رێگای رەوتی بەشداریی سکۆتی نوێ لە 

پێوەندی لەگەڵ پرسەکانی خانووبەرە و دڵنیایی هێنراونەتە ئاراوە.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

لە سکۆتلەنددا کۆمەڵێک بژاردەی خانووبەرەی شیاو بۆ 
پەنابەران هەیە.

دڵنیابوونەوە لەوەی کە جەمسەرەکانی خانووبەرە لە هەموو ناوچە خۆجێیەکاندا زانیاریی پێوەندیدار 
بە بژاردەکانی خانووبەرە بە هاسانی پێشکەشی پەنابەران و پەناخوازان دەکەن تاکو پەنابەران 

بتوانن لە مافەکان و بژاردەکانی خانووبەرەی خۆیان چاکتر تێبگەن و جێبەجێیان بکەن. 

پشتگیری لە پەنابەرانی نوێ بۆ گواستنەوە لە شوێنی 
نیشتەجێ بوونی پەنابەریەتییەوە بۆ ئەو مااڵنەی کە 
دایمیترن لە ماوەی خولی 28 رۆژەدا، بە هاوکاری 

رێکخراوەکان بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لەوەی کە لەسەر 
بژاردەکانی درێژخایەنی خۆیان ئاگادار بن و نەمێننەوە 

بۆ شوێنیک بۆ ژیان.

درێژەی هاوکاری لەگەڵ خاوەنماڵە کۆمەاڵیەتییەکانی تۆمارکراو )RSL(2 لە گالسگۆ لەوانە هەلی 
گواستنەوەی گرێبەستەکانی کرێچییەتی بۆ رێگەدان بە پەنابەرانی نوێ لەبۆ درێژەی نیشتەجێ بوون 

لە شوێنی نیشتەجێبوونی پەنابەریەتی خۆیاندا.

هاوکاری لەگەڵ بەرپرسانی خۆجێیی و RSL ەکان لە دەرەوەی گالسگۆ بۆ دابینکردنی رێگاکانی 
جێگرەوەی خانووبەرە.

ئامادەکردنی "پێچراوەی دەرکەوتن" بۆ پەنابەرانی نوێ بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لەو بابەتەی کە 
بزانن بۆ بە دەستەوە گرتنی ماڵی نوێی خۆیان چلۆن دەستیان بە خزمەتگوزارییەکان بگات.

2

ئەنجومەنەکانی خانووبەرە یان ئەو هەرەوەزییانەی خانووبەرە کە لە رێکخراوەی چاوەدێریی بە سەر خانووبەرەی سکۆتلەنددا ناونووسییان کردووە.  2
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

لە پەنابەران پشتیوانی دەکرێت بۆ ئاگاداربوونەوە لەسەر 
کۆمەڵەی تەواوی بژاردەکانی خانووبەرەی بەردەستیان 

و لە ئاکامدا دەتوانن چاکترین بژاردە هەڵبژێرن.

بریتی لە زانیاریی سەبارەت بە چاکترین شێوازی چاالکی هاوکاری لەگەڵ پەنابەران و پەناخوازان 
لە نێو ئامرازی فێرکاریی بژاردەکانی خانووبەرە.

برەودانی "رێنوێنی چاالکانی خانووبەرە بۆ تێکەڵکردنی پەنابەران و پەناخوازان"ی ئەنجومەنی 
پەنابەرانی سکۆتلەند لە نێو پێشکەشکارانی خانووبەرەی سکۆتلەنددا.

دەسپێکردنی وتووێژ لەگەڵ رێکخراوەکانی LGBTI سەبارەت بە هەندێ بابەتی تایبەت کە 
پەنابەران و پەناخوازانی LGBTI رووبەڕوویان بوونەتەوە و لە رێگای رەوتی بەشداریی سکۆتی 

نوێ لە پێوەندی لەگەڵ دەسڕاگەیشتن بە خانووبەرە و پشتیوانی شیاو هێنراونەتە ئاراوە.

پەنابەران دەتوانن دەستیان بگات بە پشتیوانی تەواو بۆ 
نیشتەجێ بوون لە نیشتمانی نوێی خۆیاندا و لە ئاکامدا 

دەتوانن سەرکەوتووانە نیشتەجێ و تێکەڵ ببن.

بەهاوبەشیدانانی چاکترین شێوازی چاالکی و پێکهێنانی رێبازەکانی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی 
بە مەبەستی چاکترکردنی دەسڕاگەیشتنی پەنابەران و پەناخوازان بە پشتیوانی کەرتی سێهەم و 

کۆمەڵگا بە مەبەستی یارمەتیدان بۆ نیشتەجێ بوون لە ماڵە نوێیەکان و ناسینی ناوچەکەی خۆیان. 
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بەڵگاندن: مۆرەگ براون
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خوێندن
"هەموو کەسێک مافی خوێندنی هەیە. خوێندن النیکەم تا ئاستێ کە پێوەندی بە قۆناخە سەرەتایی و بنەڕەتییەکانەوە هەیە، دەبێت خۆڕایی بێت. خوێندنی سەرەتایی 
دەبێت بە زۆرەملێ بێت. خوێندنی تەکنیکی و پێوەندیدار بە پیشە دەبێت لە بەردەستی هەمووان بێت و خوێندنی بااڵش دەبێت بۆ هەمووان و بەپێی شیاویەتی ئەوان 

بە شێوەی بەرابەر لە بەردەست بێت."
مادەی 26)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە خوێندن دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین
پەنابەران و پەناخوازانی الو )و دایکوباوک، چاوەدێران 

و سەرپەرشتانی ئەوان( لە بژاردەکانی بەردەستیان بۆ 
فێربوون، هەلی خوێندن و پشتگیریی لە باری داراییەوە 

ئاگادار دەبنەوە.

برەودانی زانیاریی هەبوو سەبارەت بە مافی خوێندن و پشتگیری لە پەنابەران و پەناخوازان درێژە 
دەدرێت.

دیاریکردنی پشتگیریی لە باری داراییەوە بۆ دەسڕاگەیشتن بە خوێندنی تەواوکەر و خوێندنی بااڵ و 
برەودانی ئەم سەرچاوانە بۆ پەنابەران و پەناخوازانی الو و کەسانێ کە لەگەڵیان هاوکاری دەکەن.
 ،CLD تاوتوێ کردن و برەودانی دەسکەوتەکانی بەرینتر و رێگاکانی جێگرەوە لە پێوەندی لەگەڵ

بەشەکانی خوێندنی بااڵ و دیکەی هاوبەشەکان.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.
کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

هەموو فەرمانبەران لە شوێنەکانی خوێندن و فێربووندا 
دەتوانن پێوەندی کاریگەر لەگەڵ پەنابەران و پەناخوازان 

هەڵکەن.

بە هاوبەشیدانانی هەندێ نموونە لە راهاتوویی یان گۆڕانی راگەیاندنی خزمەتگوزاریی بۆ بەدیهێنانی 
چاکتری پێویستییەکانی پەنابەران و پەناخوازان لە رێگای دیاریکردن و بەرزکردنەوەی چاالکییە 
نافەرمییەکان کە یارمەتی زیاتربوونی ئاگایی لەسەر چاکترین شێوازی چاالکی لە کاتی هاوکاری 

لەگەڵ پەنابەران و پەناخوازان دەدات. 
دیاریکردن و برەودانی چاالکییە فەرمییەکان و ئەو بەرنامانەی فێرکاریی کە لە فەرمانبەرانی هێڵی 

پێشەوە لە خزمەتگوزارییە گشتییەکاندا بە مەبەستی هەڵکردنی پێوەندی لەگەڵ کەسانێ کە زمانی 
یەکەمی ئەوان ئینگلیزی نییە، پشتیوانی دەکەن. 

گونجاندنی کۆمەڵێک چاالکی لە بەرنامەکانی خوێندنی هەبوو یان چاالکییەکانی گەشەی پیشەیی بۆ 
دڵنیابوونەوە لەوەی کە زانیاریی ورد سەبارەت بە خوێندن بنرێتە هاوبەشی.

دواهات: سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و 
ویستەکانی ئەوان دادەنرێن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین
بە فەرمی ناسینی بڕوانامەکانی خوێندن، پەنابەران توانا 
دەکات کە پێشکەوتنی زیاتریان لە بواری فێربوون یان 

پیشەدا هەبێت.

پشتگیریی لە دابینکردنی مۆدێلێ بۆ رەوتی بە فەرمی ناسین و متمانە و بڕوا پێدان بۆ دیاریکردنی 
شیاویەتییەکان، شارەزاییەکان و فێربوونەکانی پێشوو و پێکهێنانی رێگاکانی بەدەستهێنانی پیشە بۆ 

کەرتە تایبەتەکان.
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زمان
"]زمان[ رێگای چاکتربوونە لە هەموو کاروباری ژیانی مندا."3

بۆ بەشداریی لە پەرەپێدانی ستراتێژی تێکەڵکردنی پەنابەرانی سکۆتی نوێ، زمان بۆ هەموو بنەماکانی تێکەڵکردن هەرە گرنگە. 

 http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0001/1142/Full_Integration_Report_June_2016.pdf :قسەی پەنابەر  3

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە زمان دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە کۆمەڵگاگەلێکی دڵنیا، پێشوازیکەر و تۆکمەدا دەژین و دەتوانن گرێدراویی و پێوەندییە جۆراوجۆرەکان پێکبهێنن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران ئەو دەرفەتەیان هەیە کە زمان و کەلەپووری 
خۆیان لەگەڵ کۆمەڵگا خۆجێیەکانیاندا بنێنە هاوبەشی.

برەودانی شێوازی چاالکی چاک کە تێیدا زمانی سەرەکی پەنابەران بە شێوازی ئەرێنی بەکار 
دەهێنرێت.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران و پەناخوازان ئەو دەرفەتەیان هەیە کە زاڵیەتی 
زمان و بڕوانامەی زمان کە بۆ پێشکەوتنی زیاتر لە 
بواری خوێندن یان پیشەدا پێویستە، دەستەبەر بکەن.

درێژەی چاوەدێریی بە سەر وەرگرتنی بڕوانامەی ESOL لە ئاستی 2ی چوارچێوەی پەسەندی 
بڕواداریی و بڕوانامەکانی سکۆتلەند )SCQF( تا ئاستی 6ی SCQF لە نێو بەشەکان 

)خوێندنگەکان، زانینگەکان و پێشکەشکارانی خزمەتگوزرایی کۆمەاڵیەتی( لە سکۆتلەنددا.

دیاریکردنی عەیبە شیمانەییەکان لە پێوەندی لەگەڵ ئامادەکردن و ناسیاریی لەگەڵ خوێندنی زانکۆ، 
بە مەبەستی تواناکردنی قوتابییەکان بۆ دەسڕاگەیشتن بە خوێندنی تەواوکەر و خوێندنی بااڵ.

ئامادەکردنی هەندێ بەڵگە لە هەرجۆرە لەمپەڕ و رێگری پێشکەشکردنی بڕوانامەی ESOL و 
دیاریکردنی هەندێ رێگا بۆ زاڵ بوون بە سەر ئەم لەمپەڕانەدا.

تاوتوێ کردنی چۆنیەتی بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای دیجیتاڵ بۆ زیاتربوونی دەسڕاگەیشتن بە 
پێشکەشکردنی ESOL لەبۆ ئەوانەی دەیانەوێت زمان فێر بن لەو ناوچانەیدا کە ئیمکانات 

سنووردارە.

گەورەسااڵن و الوانێ کە تازە هاتوون و پێویستی 
زمان و خوێندەوارییان هەیە لە بژاردەکانی خۆیان بۆ 

فێربوونی زمان ئاگادار دەبنەوە و چاالکی کاریگەر برەو 
دەدرێت و دەنرێتە هاوبەشی.

رەچاوکردنی هەڵسەنگاندنی سەرەتایی بۆ فێربووانی ESOL بە مەبەستی رێنوێنی کردن سەبارەت 
بە شێوازەکانی چاالکی شیاو لەسەر رێبازە جیاوازەکان و دواهاتەکانی پێوەندیدار بۆ نەخوێندەوارانی 

هەڵوەدای خوێندن.

درێژەی برەودانی بڕوانامەی ESOLی رێکخراوی بڕوانامەکانی سکۆتلەند )SQA( لەبۆ 
 چاالکانی هەموو بەشەکان )خوێندنگە، زانینگە و پێشکەشکارانی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی(، 

بۆ زیاتربوونی ئاگایی لەسەر بایەخی بڕوانامەکانی خوێندن بۆ ئەوانەی بە دوای فێربوونەوەن.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

کەسانێ کە خەریکی هاوکارین لەگەڵ پەنابەران و 
پەناخوازان، تێگەیشتنی خۆیان لە سەر لەمپەڕەکانی 

زمان و شێوازی زاڵبوون بەسەر ئەوانەدا چاکتر دەکەن.

دانان، جێبەجێکردنی تاقیکارانە و هەڵسەنگاندنی خولەکانی فێربوونی سەرهێڵ )ئۆنالین( بۆ 
پشتگیری لە قوتابییانی دوو زمانە لە بەشی خوێندنگەدا.

رێککەوتن و تاوتوێ کردنی رێبازەکانی پێشکەشکردنی ESOL کە پێویستییەکانی پەنابەران 
و پەناخوازان رەچاو دەکات، لە رێگای هاوکاری لەگەڵ بەشدارییەکانی ESOLی خۆجێیی بە 

مەبەستی ئامادەکردنی نموونەی کاریگەری چاالکی.

رەچاوکردنی کەڵک وەرگرتن لە ناوەندێکی فێربوونی سەرهێڵ بۆ پێشکەشکردنی دەرفەتەکانی 
فێربوون یان فێرکاریی پێوەندیدار بە زمان.
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بەڵگاندن: رۆدی سکات
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ساڵمەتی و ئاسوودەیی 
"هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە ئاستی ستانداردی ژیان بۆ ساڵمەتی و ئاسوودەیی خۆی و خێزانەکەی لە باری خواردەمەنی، جلوبەرگ، خانووبەرە و 
چاودێرییە پزیشکییەکان و خزمەتگوزرایی پێویستی کۆمەاڵیەتی مسۆگەر بکات و هەروەها مافی خۆیەتی لە کاتی بێکاری، نەخۆشی، کەمئەندامی، بێوە بوون، 

پیری یان لە هەموو بابەتەکانی تردا کە لە باری هەڵسووڕانی ژیانەوە پەکی کەوتووە، بابەتە ئاماژەپێکراوەکانی بۆ مسۆگەر بکرێت."
مادەی 25)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە ساڵمەتی و تەندروستی و ئاسوودەیی دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن لە خۆ چاودێریی بکەن 
و تەندروستی و ئاسوودەییان باشتر بکەن.

هاوکاری لەگەڵ NHS 24 و بەشدارییەکانی چاودێریی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی بە مەبەستی 
چاکترکردنی لە بەردەستدا بوونی زانیاریی هەبوو لەسەر مافەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی 

تاکەکانن و شێوەی دەسڕاگەیشتن بە خزمەتگوزاریی. دڵنیابوونەوە لەوەی کە ئەم کارە پێوەند 
دەدرێت بە "هاسانتر کردن" - گەاڵڵەی کاری خوێندەواری تەندروستی بەڕۆژکراو.

زیاترکردنی بەشداریی پەنابەران و پەناخوازان لە ئەنجومەنەکان و گروپەکانی ستراتێژی 
تەندروستی خۆجێیی و نیشتمانی.

پەرەپێدانی دەرفەتەکان بۆ پەنابەران و پەناخوازان بە مەبەستی کەڵک وەرگرتن لە پشتگیری 
هاوشانەکانیان لەبۆ زیاترکردنی زانیاریی خۆیان لەسەر سیستەمەکانی چاودێریی تەندروستی و 

ستراتێژییەکانی چاکترکردنی ساڵمەتی، لەوانە ئەو بابەتانەی کە کاریگەرییەکی ئەرێنییان لەسەر 
تەندروستی و ساڵمەتی دەروون هەیە. 
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران و پەناخوازانێ کە لە خزمەتگوزاریی 
تەندروستی و چاودێریی کۆمەاڵیەتی کەڵک وەردەگرن، 
ئەزموونگەلێکی ئەرێنییان لەو خزمەتگوزارییانە هەیە و 

پێگەی ئەوان رەچاو دەکرێت.

درێژەی دیاریکردن و باڵوکردنەوەی هەندێ بەڵگە لەسەر پێویستییەکانی تەندروستی پەنابەران و 
پەناخوازان، پشتگیری لە خزمەتگوزارییەکان بۆ جێبەجێکردنی "هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەریی 

نابەرابەرییەکانی ساڵمەتی" و بەدیهێنانی ئەرکەکانی بەرابەری کەرتی گشتی )حکومی(.

دڵنیابوونەوە لەوەی کە شێوازەکانی سکااڵکان لە بەردەستی هەموو پەنابەران و پەناخوازاندا دەبن.

خزمەتگوزارییەکان زیاتر وەاڵمدەری پەنابەران و 
پەناخوازان دەبن.

دڵنیابوونەوە لە پێشکەشکردنی رێنوێنی و فێرکاریی تەواو بۆ فەرمانبەرانی چاودێرییەکانی 
تەندروستی و کۆمەاڵیەتی سەبارەت بە پرسەکانی پێوەندیدار بە پەناخوازان، بەپێی راسپاردەکانی 

راپۆرتی کۆمیتەی بەرابەری و مافی مرۆڤ، "ژیانە شاراوەکان – دەسپێکردنە نوێیەکان".

دڵنیابوونەوە لەوەی کە چاالکی پێوەندیدار بە تروما لە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی و دیکەی 
بابەتەکانی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریدا بگونجێندرێت.

بە هاوبەشیدانانی چاکترین شێوازی چاالکی و رێنوێنی بە چۆنێتی باشەوە بۆ خزمەتگوزاریی 
وەرگێڕانی زارەکی بەکارهێنراو لە چاالکییەکانی چاودێریی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی بە مەبەستی 

چاکتربوونی چاالکی فەرمانبەرانی چاودێریی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی.
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دواهات: سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و 
ویستەکانی ئەوان دادەنرێن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و یاسادانانە 
پێوەندیدارەکان بە ئاگادار بوون لەسەر هۆکارە 

بنەڕەتییەکانی کۆمەاڵیەتی کە لەسەر تەندروستی و 
ساڵمەتی پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن، 

جێبەجێ دەکرێن. 

هەوڵ و تێکۆشان بۆ دیاریکردنی ئەو داتا و زانیاریانەی کە تەندروستی و ساڵمەتی دەروونی 
پەنابەران و پەناخوازان دەخاتە ژێر چاوەدێریی و کاریگەریی ئەوە لەسەر تێکەڵکردن بە مەبەستی 

چاکترکردنی بەکارهێنانی ئەم زانیاریانە و دانانی ستراتێژییە پێوەندیدارەکان بەپێی ئەوانە.

دیاریکردنی پێشترێتییەکانی توێژینەوە بۆ پێشکەشکردنی بەڵگەی زیاتر لەسەر کاریگەریی هۆکارە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر تەندروستی و ساڵمەتی پەنابەران و پەناخوازان.

درێژەی دیاریکردن و باڵوکردنەوەی هەندێ بەڵگە لەسەر پێویستییەکانی تەندروستی پەنابەران 
و پەناخوازان بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەداڕشتنی خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی تەندروستی و 

کۆمەاڵیەتی بەم پێیە.

وەاڵمدانەوەی دەرفەتەکانی راوێژکاریی و بەشداریی بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە سیاسەت و کاری 
پێوەندیدار بە هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکانی بەرباڵوتر بەپێی زانیاریی پێوەندیدار بە پێویستییەکان و 

مافەکانی تەندروستی پەنابەران و پەناخوازان دانرێن. 
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بەڵگاندن: ئەرین و سین لە دەنگی ئێوەدا
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کۆمەڵگاکان، کەلەپوور و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان
"هەموو کەسێک مافی هەیە ئازادانە لە ژیانی کەلەپووریی کۆمەڵگادا بەشداریی بکات، لە حونەرەکان کەڵک وەرگرێت و لە پێشکەوتنی زانستی و قازانجەکانیدا 

بەشدار بێت."
مادەی 27)1( راگەیندراوی جیهانی مافی مرۆڤ

ئامانجەکان و کارەکان
ئەو کارە سەرەتاییانەی خوارەوە کاری پێوەندیدار بە کۆمەڵگاکان، کەلەپوور و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان دیاریی دەکەن کە لە قۆناخی یەکەمدا جێبەجێ دەبن:

دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە کۆمەڵگاگەلێکی دڵنیا، پێشوازیکەر و تۆکمەدا دەژین و دەتوانن گرێدراویی و پێوەندییە جۆراوجۆرەکان پێکبهێنن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

کۆمەڵگاکان لە پێویستییەکانی کۆمەڵگاکانی پەنابەران و 
پەناخوازان ئاگادارن و چاالکانە بە دوای بەشداریدانی 

ئەوان لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدان. 

دابینکردنی نەخشە و هەڵسەنگاندنی گەاڵڵە خۆجێیی و نیشتمانییەکانی هەبوو کە کۆمەڵگا 
خۆجێییەکان کە پەنابەران و پەناخوازان بۆ ئەوێ دەچن ئامادە دەکات، لەوانە بە مەبەستی برەودانی 

تۆکمەیی؛ پێوەندیی ئەرێنی کۆمەاڵیەتی و نێوان ئایینی؛ پەروەردەی تێگەیشتنی پەنابەران و 
پەناخوازان لە خوێندنگەکاندا؛ و بەرەنگاربوونەوەی رەگەزپەرستی.

دانانی گەاڵڵەی نوێ و بە هاوبەشیدانانی چاالکی و لێکۆڵینەوە شیاوەکان لە سەرتانسەری سکۆتلەند 
لەگەڵ رێکخراوە یاسایی، دڵخواز و کۆمەاڵیەتییەکان کە لە تەک پەنابەران و پەناخوازاندا 

سەروکاریان هەیە.

پەڕاوێزکەوتنی کۆمەاڵیەتی کە پەنابەران و پەناخوازان 
ئەزموونی دەکەن، کەم دەبێتەوە لەبەر ئەوەی کە لە 

کۆمەڵگا خۆجێییەکاندا چاالک دەبن.

دابینکردنی نەخشە و هەڵسەنگاندنی گەاڵڵەکانی راوێژکاریی و هەڵسەنگاندنی تاکەکەسی هەبوو کە 
یارمەتی پەنابەران و پەناخوازان دەدات تاکو پێوەندی کۆمەاڵیەتی پێکبهێنن، زانیاریی کەلەپووریی 

پەرە پێ بدەن، و هەلی پەرەپێدانی ئەوە بۆ هەموو پەنابەران و پەناخوازان لە سکۆتلەنددا رەچاو 
بکەن.

هانی راپۆرتدانی ورد لەسەر دۆخی پەنابەران و پەناخوازان لە راگەیەنەکانی سکۆتلەند لە 
رێگای خەاڵتەکانی راگەیەنەی فێستیڤالی پەنابەرانی سکۆتلەند، بە یارمەتی یەکیەتی نیشتمانی 

رۆژنامەوانان.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان لە مافەکان، بەرپرسیارێتییەکان و ئەو بابەتانەی کە مافی خۆیانن تێدەگەن و دەتوانن بۆ بەدواداچوونی ژیانی تەواو و 
سەربەخۆ ئەوانە جێبەجێ بکەن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

پەنابەران و پەناخوازان لە چاالکییە کەلەپوورییەکان، 
میراتی کەلەپووریی و وەرزشدا بەشداریی دەکەن و 

لە کەلەپوور، بەهرەکان و بەشدارییەکانی خۆیان رێز 
دەگرن.

برەودانی تێگەیشتن لە مافە کەلەپوورییەکان بۆ پەنابەران و پەناخوازان.

دابینکردنی دەرفەتگەلێک بۆ پەنابەران و پەناخوازان بە مەبەستی بەرنامەداڕشتن، بەرهەمهێنانی 
کار و بەشداریی لە فێستیڤاڵی پەنابەرانی سکۆتلەند، و هەروەها دیکەی فێستیڤاڵە نیشتمانی و 

خۆجێییەکان.

دیاریکردن و برەودانی پشتگیریی هەبوو لە حونەرمەندەکان و رێبەرانی کەلەپووریی و پیشەیی 
پەنابەر.
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دواهات: پەنابەران و پەناخوازان دەتوانن دەستیان بگات بە خزمەتگوزاریی هاوئاهەنگ کراو کە ماف و پێداویستییەکانی ئەوان بەدی دەهێنێت.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

گروپە کۆمەاڵیەتییە خۆجێییەکان و ئەو رێکخراوانەی کە 
رێبەرایەتی ئەوانە لە ئەستۆی پەنابەران و پەناخوازان 

دایە رۆڵێکی گرنگ لە پشتگیری لە تێکەڵبوونی 
پەنابەران دەگێڕن.

دیاریکردن و بەهاوبەشیدانانی شێوازەکانی چاالکی شیاو سەبارەت بە رێبازەکانی بەشداریی کردن 
لە نێوان رێکخراوە یاساییەکان، دڵخواز و کۆمەاڵیەتی، بە مەبەستی بەرنامەداڕشتن و جێبەجێ 

کردنی هەموو بەرنامەکانی پەنابەریەتی لە سکۆتلەند، لەوانە پشتگیری لە پەناخوازیی، سەرلەنوێ 
نیشتەجێ بوونەوە و کۆمەڵگا.

بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسی نیشتمانی بۆ رێکخراوە کۆمەاڵیەتی و ئایینییەکان و ئەو رێکخراوانەی کە 
لەالیەن پەنابەرانەوە رێبەری دەکرێن بۆ بەهاوبەشیدانانی پسپۆڕایەتی، شێوازی چاالکی و پشتیوانی 

لە پێکهێنانی توانست لەگەڵ هەبوونی روانگەیەک لەسەر پەرەپێدانی رایەڵەیەکی نیشتمانی.

روونکردنەوەی مافەکان، کەمکردنەوەی لەمپەڕەکان و برەودانی شێوازەکانی چاالکی شیاو و 
بەشداریی لە دەرفەتە کەلەپوورییەکان، کاتەکانی پشوو و خافاڵندن، میراتی کەلەپووریی و وەرزش.
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دواهات: سیاسەتدانان، بەرنامەداڕشتنی ستراتێژیک و ئەو یاسایانەی کە لەسەر پەنابەران و پەناخوازان کاریگەر دەبن بەپێی مافەکان، پێداویستییەکان و 
ویستەکانی ئەوان دادەنرێن.

کار: چ کارێک جێبەجێ دەکەینئامانج: دەمانەوێت بە چ شتێک بگەین

دانان و راپەڕاندنی یاساکان و ستراتێژییە نیشتمانییەکانی 
پێوەندیدار بە کۆمەڵگاکان، کەلەپوور و پێوەندییە 

کۆمەاڵیەتییەکان لە رێگای کەڵک وەرگرتن لە 
ئەزموونەکانی پەنابەران و پەناخوازان.

دڵنیابوونەوە لەوەی کە دەنگ و ئەزموونەکانی پەنابەران و پەناخوازان لە ستراتێژی کەلەپووریی 
سکۆتلەند و دیکەی ستراتێژییە نیشتمانییەکانی پێوەندیدار بە کەلەپوور، وەرزش و میراتی 

کەلەپووریدا رەچاو دەکرێن.

پشتیوانی لە رەچاوکردنی تێکەڵکردنی پەنابەران لە راپەڕاندنی یاساکان و سیاسەتە هەبووەکانی 
پێوەندیدار بە کۆمەڵگاکان، وەک پێویستییەکانی یاسای بەهێزکردنی کۆمەاڵیەتی )سکۆتلەند( 

.2015
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بەشداریی لە سکۆتی نوێدا
ستراتێژی سکۆتی نوێ بەپێی مۆدێلێکی هاوکاری بەشدارانە بە رێبەرایەتی حکوومەتی سکۆتلەند، COSLA و ئەنجومەنی پەنابەرانی سکۆتلەند پێکهاتووە. ئەم 
ستراتێژییە هەروەها پشتی بەستووە بە پشتگیریی و پسپۆڕایەتی زۆرێک لە هاوبەشەکان لە بواری خزمەتگوزاریی گشتی، بەرپرسانی خۆجێیی، کەرتی سێهەم، 

کەرتی تایبەت و گروپە کۆمەاڵیەتییەکان کە هەمووان پێکەوە لەبۆ گەیشتن بە ئامانجە بەکۆمەڵەکان هاوکاری دەکەن. 

رەنگە زۆرێک لە رێکخراوەکان و تاکەکان لە سەرتانسەری سکۆتلەند راستەوخۆ لە جێبەجێکردنی ئەم ستراتێژییەدا دەستیان نەبێت، بەاڵم بە پێشوازی و پشتگیری 
لە خەڵک لە کۆمەڵگاکاندا هەر دەتوانن یارمەتی ئەوە بدەن. رێکخراوە و گروپە کۆمەاڵیەتییەکان دەتوانن لە زانیاریی هەبوو لەم ستراتێژییەدا بۆ بەرنامەداڕشتنی 

چاالکییەکان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان کەڵک وەرگرن بە جۆرێ کە پەنابەران و پەناخوازان بەهێز و توانا بکەن بۆ بەشداریی کردن .

هەموو تاکەکان دەتوانن بە پیشاندانی پشتگیری لە پەنابەران و پەناخوازان یارمەتی "سکۆتی نوێ" بدەن. شێوازە ساکارەکانی پیشاندانی پشتیوانی بریتین لە:

پێشوازی لە پەنابەران، پەناخوازان و هەڵبەت هەر کەسێ کە تازە هاتووەتە کۆمەڵگایەکی خۆجێیی. 	•

دەستەبەرکردنی زانیاریی زیاتر لەسەر پەنابەران و پەناخوازان بۆ وێنە لە رێگای بەشداریی کردن لە هەندێ رووداو وەک فێستیڤاڵی پەنابەرانی سکۆتلەند کە  	•
هەموو ساڵێک لە مانگی حوزەیراندا بەڕێوە دەچێت.

•	 بوون بە کەسی دڵخواز. رێکخراوی زۆر لە سەرتانسەری سکۆتلەنددا هەن کە لە کەسانی دڵخواز و خێرخواز پێشوازی دەکەن. تەنانەت ئەگەر دەرفەتە 
خۆجێیەکان راستەوخۆ پێوەندییان بە پەنابەران و پەناخوازانەوە نەبێت، دیسانەوەش دەکرێ یارمەتی هەمووی کۆمەڵگا بدرێت. بۆ دیتنی دەرفەتەکان سەردانی 

"بوون بە کەسی دڵخواز لە سکۆتلەند"دا بکەن.4

 http://www.volunteerscotland.net/  4
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