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 جیاکردنەوە -خۆ
 هاوکاریی دارایی

 جیاکردنەوە -پارەپێدان بۆ هاوکاریی خۆ

پێت  NHSئەگەر تۆ لەسەر داهاتی کەم بیت و نەتوانیت کار بکەیت لەبەرئەوەی لەالیەن خزمەتگوزاریی پشکنین و سۆراخ کردنی 

وەربگریت وەك بەشێك لە بەرنامەی  پاوەند 500بڕە پارەی ووتراوە کە دەبێ خۆت جیابکەیتەوە، ئەوا ڕەنگە تۆ مافت هەبێت 

 پارەپێدانی هاوکاریی پشکنین و سۆراخ کردنی حکومەت.

 
 

 بۆ ئەوەی شیاو بیت بۆ پارە وەرگرتنەکە تۆ دەبێ:

وە ژمارە ڕیفرەنسێکی کارپێکراوت پێدرابێت لەبەرئەوەی  ەوەتەیابکیج تۆخ ێبەد ەک بێتووترا تێپ NHS یکردن راخۆو س نیپشکن ییتگوزارەخزم نیەالەل . 1

 وەپۆزەتیڤ بوو یان بەرکەوتن و پەیوەندی نزیکت هەبوو لەگەڵ کەسێکی تووشبوو؛  19-ئەنجامی پشکنینت بۆ ڤایرۆسی کۆڤید

  وە. کاربکەیت یان کاری سەبەخۆ بکەیت؛ 2

  وە. نەتوانیت لە ماڵەوە کاربکەیت و داهاتت لەکیس دەچێ لە ئەنجامی ئەوە؛ 3

 Housing ، هاوکاریی دارایی کرێ خانوو Universal Credit. تۆ یان هاوسەرەکەت مافی وەرگرتنی بەنەفێتێکتان هەبێت، بۆ نموونە یونیڤێرساڵ کرێدیت 4
Benefit 

 

 تۆ ڕەنگە مافی وەرگرتنی پارەپێدانی تەقدیری لەجیاتی ئەوە ئەگەر: 

 وەلە مەرجەکانی سەرەوەت تێدابێت؛  3بۆ  1تۆ  . 1

  وە. ئێستا تۆ مافی وەرگرتنی هیچ بەنەفێتێکت نەبێت؛ 2

ند بۆ ژن و مێردێك یان خێزانێکی دایكێك یان باوکێکی بە پاوە 37,400پاوەند کەمتر بێت وەك کەسێکی بە تەنیا یان سااڵنە  19,200. کۆی دەستکەوتی سااڵنەت لە 3

  وەتەنها؛ 

  پاوەند کەمتربێت 3000. پاشەکەوتی خێزانێك لە 4

 

 دەکەیت یچۆن داوا
اونسڵی بۆ داواکردنی هاوکاریی دارایی خۆ جیاکردنەوە، تکایە فۆرمی داواکارییەکەی بە ئۆنالین پڕبکەوە لە ماڵپەڕی ئەنجومەنی شارەوانی واتا ک

 تێدا دەدەیت(.  Council Taxناوچەکەت )ئەوەی کە پارەی باجی شارەوانی 

 ڕۆژ پێشکەش بکرێن دوای یەکەم ڕۆژی ماوەی خۆ جیاکردنەوەکە. 28اواکارییەکان دەبێ لەماوەی د

 .2021ی مارچی  31بەرنامەکە ئێستا کراوەیە تاکو ڕێکەوتی 

 ئایا چی بەڵگەیەکم پێویستە کاتێك کە داواکارێیەك پێشکەش دەکەم؟

ژمارەی ناسنامەی بێ هاوتای کە داوا بکات تۆ دەبێ خۆت جیابکەیتەوە )ئەمە  NHSئاگادارینامەیەك لە خزمەتگوزاریی پشکنین و سۆراخ کردنی 

 وەنامەی بانك کە ناو و ناونیشانی تۆی لەسەر بێت؛  وەتێدایە(؛

، self-assessment، ئەگەر تۆ کاری سەربەخۆ بکەیت، بەڵگەی گەڕاندنەوەی فۆرمی هەڵسەنگاندنی خۆت یانبەڵگەی کارکردن/ دەستکەوتەکان، 

 بدەیت بەبێ پەیوەندیکردنی کۆمەاڵیەتی داهاتی بازرگانی و بەڵگەی ئەوەی کە بزنسەکەت خزمەتگوزاری دەگەیەنێت کە ناتوانیت ئەنجامی

 دانەکە ئەنجام دەدرێت؟پێئایا چۆن پارە

ەی بانکەکەت پارەپێدانەکە بە ڕێگای گواستنەوەی بانکی واتا تەحویل ئەنجام دەدرێت بۆ ناو حسابی بانکی تۆ کە هەمان وردەکاری ئەو بانکە بێت کە نام

 داوە وەك بەشێك لە بەڵگەکانی شیاوێتی و مافی ورگرتنت.
 زیاتر بەردەستەیارمەتی 

یان ماڵەکەت، تەلەفۆن بکە بۆ خزمەتگوزاری ئامۆژگاری و  کارەکەت و ئەگەر تۆ نیگەران بیت سەبارەت بە پارەدانی پسووڵەکانی خزمەتگوزارییەکان،

 ی ئێوارە 5 –ی بەیانی 9لە ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی لە کاتژمێر  3131 068 0800بە ژمارە  بەخۆڕاییهاوکاریی سەفۆك 

Kurdish (Sorani) 


