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بونسى خوێندنى بااڵ – لە خوێندنى بااڵ 
دەخوێنيت؟ پارەوەرگرتنێكى يەك – جارەى 

2000 پاوەندى دەتگرێتەوە، بە گشتى لەماوەى 
خوێندنەكەتدا بە گوژمە )قيست( دەدرێت.

شوێنى نيشتەجێبوون لەكاتى پشووى خوێندندا 
بۆ خوێندنى بااڵ – يان دەبێت شوێنێكت 

بدرێتى تيايدا بژيت يان يارمەتى بۆ دانى كرێى 
شوێنەكەت وەربگريت.

پاڵپشتى بۆ تێچوونەكانى خوێندن، كەوتنە 
سەركار و ڕاهێنان- دەبێت هەموو دەستەاڵتە 
خۆجێيەكان سياسەتێكى داراييان بۆ ئەوانە هەبێت كە 

سەرپەرشتى جێدەهێڵن و پالنى پاثوەيەكەت دەبێت ئەو 
يارمەتييە ديارى بكات كە پێويستتە.

زۆر فاكتەر كاريگەرييان لەسەر دياريكردنى ئەو 
پاڵپشتييە داراييانە هەيە كە دەتوانيت داوايان بكەيت 

و ئەو بڕەش كە وەرى دەگريت. ژمێركارانى 
پاڵپشتييەكان Benefit Calculators ڕێگايەكى باشە بۆ 

دەرهێنان و زانينى ئەوەى چى دەتگرێتەوە )شياوی 
چيت( – ئەوان هەموو كارە گرانەكە دەكەن! تەماشاى 

turn2us.org.uk  و entitledto.co.uk بكە. 

 Job Centre پێويست ناكات بە جۆب سەنتەر
بڵێيت كە سەرپەرشتيت جێهێشتووە، بەاڵم ئەگەر 
كردت، ئەوا دەبێت پشتيوانييەكى سەربارت بكەن.

 Universal لە 2017 دا يونيڤێرسەڵ كرێديت
Credit جێى پاڵپشتييە داراييە تاكەكەسييەكان 

دەگرێتەوە بە يەك پارەدان خۆشنووديى داراييت 
لەبەرچاو دەگرێت.

سێ هەرەباوترين پاڵپشتيى دارايى بۆ كەسانى الوى 
سەڵت ئەمانەن:

بەشە پارەى ئەوانەى بەدواى كاردا دەگەڕێن- 
ئەگەر تەمەنت لەنێوان 18-24 ساڵ بێت، 

خوێندنەكەت بە كاتى تەواو Full-Time نەبێت، 
چاالكانە بۆ كار بگەڕێيت / بۆ كاركردن لەبەر 

دەست بيت يان حەفتانە لە 16 كاتژمێر كەمتر 
كار بكەيت، ئەوا دەتوانيت حەفتانە 57.90 پاوەند 

وەربگريت.* 

پاڵپشتيى داهات – ئەگەر تەمەنت لە نێوان 19-16 
 Full-Time ساڵ بێت و خوێندن بە كاتى تەواو

بخوێنيت و لەگەڵ ئەوەشدا باوك يان دايك بيت، 
لەگەڵ يەكێك لە باوانت نەژيت يان پەنابەربيت، 

دەستەاڵتى خۆجێيت ئەركى سەرشانێتى 
كە بوويتە 18 ساڵ ئەم پاڵپشتييە 

داراييانەى خوارەوەت بۆ فەراهەم 
بكات:

 بەخششى جێهێشتنى سەرپەرشتى 
Leaving Care Grant )بەشە پارەى 

دامەزراندنى ماڵ( – بۆ دانانى ناوماڵت. 
ڕێنماييەكانى حكومەت دەڵێن ئەمە 
دەبێت النى كەم 2000 پاوەند بێت.

بونسى 16-19 – تەمەنت لە نێوان 16-
19 يە؟ خەريكى خوێندنيت؟ دەتوانيت بۆ هەر ساڵێكى 

خوێندن 1200 پاوەند لە كۆلێجەكەت وەربگريت.
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ئەم پەڕاوى ڕاستييانە 
لەبارەى ئەو پشتيوانييە 
داراييەوەيە كە دەشێت 

بتگرێتەوە و ئەو بودجە 
پێدانەيە كە دەتوانيت 

داواكارى بۆ پێشكەش 
بكەيت. بۆ زانيارى 

زياتر يان ئامۆژگارى، 
بە ژمارە تەلەفۆنى 020 

7017 8901 پەيوەندى 
بە هێڵى ئامۆژگارى 

سەرپەرشتيارانەوە بكە 
)ڕۆژانى حەفتە، 10:30 

بەيانيان – 3 پاش نيوەڕۆ( 
advice@ يان ئيمەيڵ بۆ

 thewhocarestrust.org.uk
بكە.

پشتيوانى لە دەستەاڵتى خۆجێيتەوە

Benefits بڕە پارەى دەستگيرۆی

ALL ABOUT 
 THE MONEY 

KURDISH 
TRANSLATION

❍

ئەوا دەتوانيت 57.90 پاوەند وەربگريت 
)73.10 ئەگەر خاوەن منداڵ بيت(.** ئەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە دەتوانن تا تەمەنى 
21 ساڵى بەردەوام بن لە وەرگرتنى پاڵپشتيى 

داهات، ئەويش ئەگەر پێش ئەوەى ببيتە 19 ساڵ 
داوات كردبێت و هێشتا خەريكى خوێندنيش بيت.

پاڵپشتيى دارايى خانوونشينى- ئەگەر دوور لە 
خێزانت بژيت، داهاتت كەم بێت و پاشەكەوتی 

لە 16000 پاوەن کەمترت هەبێت، ئەوا دەتوانيت 
يارمەتى بۆ دانى كرێ خانووەكەت وەربگريت. 

ئەو كەسانەى كە ناتوانن داواى ئەمە بكەن، 
هاوواڵتيانى يەكێتى ئەوروپا و ئەو پەناخوازانەن 

كە مافی مانەوە Leave to Remain’‘ يان نيە و 
ئەوانەن كە بەكاتى تەواو دەخوێنن )مەگەر منداڵت 
هەبێت، ئەوكات دەيانگرێتەوە(. بڕە جياوازەكانى 
ئەو پاڵپشتييە لەسەر ئەو شوێنە ڕادەوەستن كە لێى 
دەژيت. ئەوانەى سەرپەرشتييان جێهێشتووە و 
پاڵپشتيى دارايى بۆ خانوونشينى دەيانگرێتەوە 
دەبێت تا تەمەنى 22 ساڵى بڕە پارەى پاڵپشتيى 

تەواوى يەك-ژوورى-نووستنى بيانگرێتەوە.

ئەگەر پاڵپشتيى دارايى وەربگريت و هێشتا 
پێويستت بە يارمەتيى سەربار هەبێت، ئەوا 

دەتوانيت داواكارى بۆ وەرگرتنى قەرزى بوجە 
كردن Budgeting loan پێشكەش بكەيت. ئەم 
قەرزە سوودى لەسەر نيە، بەاڵم دانەوەى لە 

پاڵپشتييە داراييەكانت دەبڕدرێن. بۆ زانياريى 
 زياتر بڕوانە:

 https://www.gov.uk/budgeting-loans

❍

❍

هەمووى لەبابەت 
پارەوەيە، پارە، پارە

❍

Financial entitlements for care leavers
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هەندێك ڕێكخراو بە بەخشينى بەخشش 
يارمەتى ئەو كەسە الوانە و ئەوانەى 
سەرپەرشتيان جێهێشتووە دەدەن كە 

پێويستيى داراييان هەيە. پێش ئەوەى 
داواكارى پێشكەش بكەيت ماڵپەڕەكان 

بە وردى و وريايى بخوێنەرەوە بۆ 
وردەكاريى تەواوى مەرجەكان بۆ 

زانينى ئەوەى دەتگرێتەوە يان نا – بە 
گشتى بەخشش تەنها كاتێك دەدرێت كە 
هەوڵى هەموو بژاردەكانى ترت دابێت.

دامەزراوەى جێهێڵەرانى سەرپەرشتى 
 The Care Leavers’ Foundation

بەخششى تا 400 پاوەن دەبەخشێت بەو 
كەسانەى سەرپەرشتييان جێهێشتووە 
كە لە تەمەنى نێوان 29-18 ساڵدان 

بەمەبەستى كڕينى شتى وەك كەل و 
پەلى ناوماڵ، خەرجى ناكاوى بژێوى، 

تێچوونى خوێندن، پێويستى پزيشکی 
 ڕاهێنان و چوونە سەركار.

 www.thecareleaversfoundation.org

گروپى كاپستۆن بۆ جێهێڵەرانى 
 Capstone Care سەرپەرشتى

Leavers Trust بەخشش بە بڕى 
نێوان 300 و 2000 پاوەندا دەبەخشێت بەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە و تەمەنيان لە نێوان 17-25 
ساڵدايە، ئەويش بۆ كۆرسى خوێندن و تفاقى خوێندن 

)بە گەشتيشەوە(، وانە / تاقيكردنەوەى شۆفێرى و كەل 
 و پەلى ناوماڵ.

 www.capstonecareleaverstrust.org

بەتڵ Buttle UK بەخششى تا 2000 پاوەند بە 
كەسانى الوى تەريك كەوتوو و دوورەدەست دەدات كە 
تەمەنيان لە نێوان 20-16 ساڵە بۆ پشتيوانى كردنيان لە 
خوێندن و كەوتنە سەر كار و ڕاهێنان و دامەزراندنى 
ماڵ و باشتركردنى تەندروستى سۆزدارى و تەنيان. 

داواكاييەكان دەبێت لەاليەن ڕێكخراوە خۆبەخشييەکان 
يان بەياسا دامەزراوەكانەوە بە ناوى كەسە الوەكەوە 

 پێشكەش بكرێن.
 www.buttleUK.org

 The Spark Foundation دامەزراوەى سپارك
بەخششى تا 600 پاوەند دەبەخشێت ئەوانەى 

سەرپەرشتييان جێهێشتووە و تەمەنيان تا 25 ساڵە، 
بۆ ئەوەى ماڵى پێ دابنێن، بۆ خوێندن / كاركردن، 

 كارامەييەكان و بايەخ پێدانەكان.
  sparkfoundation.org.uk

 Lawrence دامەزراوەى خێرخوازى لۆرانس ئەتوێڵ
Atwell’s Charity بەخششى بە بڕى نێوان 100 

و 1500 پاوەند دەبەخشێتە كەسانى الوى تەمەن 
نێوان 26-16 ساڵ بۆ يارمەتيدانيان بە دياريكراوى لە 

كۆرسى ڕاهێناندا، بە كڕينى تفاق و خەرجييەكانى 
بژێويشەوە لەكاتى كۆرسەكە و پارەى نرخى 

 كۆرسەكان يان ناونووسين يان تاقيكردنەوەكان.
www.theskinnerscompany.org.uk/grants-and-

 /trusts/lawrence-atwells-charity
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* ئەمە بۆ ساڵى دارايى 
17/2016 ڕاستە – بۆ زانينى 
تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا 

بڕوانە:
https://www.gov.uk/ 

jobseekers-allowance/
 what-youll-get

** ئەمە بۆ ساڵى دارايى 
17/2016 ڕاستە – بۆ زانينى 
تەواوى ئايا دەتكەوێت يان نا 

بڕوانە:
https://www.gov.uk/

 income-support/overview

بەخششەكان

گروپى پرينس The Prince’s Trust بەخشش دەداتە 
كەسانى الوى تەمەن نێوان 25-17 ساڵ كە لە 16 

كاتژمێر كەمتر كار دەكەن، يان خەريكى خوێندنن 
بۆ ماوەى كەمتر لە 14 كاتژمێر لە حەفتەيەكدا، بۆ 

ئەوەى يارمەتييان بدات لە چوونە سەر كار، خوێندن 
يان ڕاهێنان؛ هەروەها قەرزيش پێشكەش دەكەن بۆ 

يارمەتىدان  لە دامەزراندنى كار و بزنسى خۆت.
 www.princes-trust.org.uk

Turn2Us ئامێرێكى گەڕان بۆ بەخششى لەسەر 
ئينتەرنێت هەيە. پۆست كۆدەكەت بنووسە بۆ 

بەدەستهێنانى زانيارى لەسەر ئەو بەخششانەى 
 www.turn2us.org.uk  .دەتوانيت داوايان بكەيت

بۆ دانى پارەى خزمەتگوزارييەكانت تووشى 
تەنگى بوويت؟ هەندێك لە فەراهەمكارە گەورەكان 

بوجەى قەرز سڕينەوەيان هەيە. لێرەدا تەماشا 
بكە بزانە كام كۆمپانيا بەشدارە و چۆن دەتوانيت 

 داواكارى پێشكەش بكەيت
www.charisgrants.com/

 /application-forms

*تكايە تێبينى بكە: ئەم 
زانيارييە دەبێت وەك 
ڕێنمايى بەکار بێت 
و لەگەڵ ياسادانانى 

ئينگليزى دا هاودەنگە.
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