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Kurdish (Sorani) 

   ئایا دەتوانم پشکنین بۆ خۆم بکەم ئەگەر هیچ نیشانەکانم لەسەر دەرنەکەوتبێت؟

 کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووبن هیچ نیشانەیەکیان لەسەر دەرناکەوێتلەوانەی کەس  3 لە  1
 ڤایرۆسەکە بۆ کەسانی تر.بە ڕێگای پشکنین ئێمە دەتوانین ڕێگری بکەین لە باڵوبوونەوەی 

 covid-www.suffolk.gov.uk/coronavirus-یان کەرستەی پشکنین لە ماڵەوە لە بڕۆ بۆ ئۆنالین بۆ حیجز کردنی پشکنین
test/-a-19/getting   وەرگێڕ بەردەستە و هەیە(6144 772 0333یان تەلەفۆن بکە بۆ(  

 

، 19-ڤیدکۆ یرۆسیڤادژی هەیە بۆ کوتان  فمئایا ما
 ؟یرۆسەکەڤا یپشکنینو چاودێری 

مۆڵەتی مانەوە، وە  بەبێ گوێدانە باری مافی پەنابەری، لەوانەش هەر کەسێك کە لەناو بەریتانیا دەژی بەبێ

 هیچ کەس پارەی لێ وەرناگیرێت بۆ: 
-)هەتا ئەگەر پشکنینەکە پێشان بدات کە ئەوان تووشی ڤایرۆسی کۆڤید 19-بۆ ڤایرۆسی کۆڤید پشکنین •

 نەبوون( 19

 ، یان ناتەواوی هەوکردنی فرە سیستەمی لە مندااڵن19-بۆ ڤایرۆسی کۆڤید چارەسەرکردن •

 19-ڤایرۆسی کۆڤید دژیلە کوتان •

 هیچ پشکنینی مافی پەنابەری دەکرێت؟ئایا 
ڤایرۆسی تۆ تەنها پشکنین، و چارەسەر یان کوتانت لەدژی  پێویست نیە ئەگەر هیچ پشکنینی مافی پەنابەری

 بۆ کرا. 19-کۆڤید

 زانیاریی زیاتر  بە زۆر لە زمانەکان، هەیە لەم ڕێنماییەی تەندروستیی کۆچبەران:

https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z 

 ؟GPتۆمار نەکردبێت لەالی پزیشکی گشتی  ئایا چی دەبێت ئەگەر خۆم

وە خزمەتگوزاریی چاودێریی سەرەتایی  GP یگشت یشکیپز بنکەی تەندروستی یالەلهەمووکەسێك مافی خۆتۆمارکردنی هەیە 

بەڵگەی ناونیشان یان ناسنامەت هەبێت یان ژمارەی  ناکاتبەخۆڕایی وەربگرن بەبێ گوێدانە باری مافی پەنابەری. تۆ پێویست 

NHS. 
 بدۆزەوە GPی ناوچەکەی خۆت یان پزیشکێکی گشتی  GPبۆ خۆتۆمارکردن تەلەفۆن بکە بۆ بنکەی تەندروستی پزیشکی گشتی 

  www.nhs.uk/registerلە:
 

 ؟19-دۆڤیک یسۆریاڤ یدژەلئایا لەکوێ دەستم دەگات بە ئامۆژگاریی سەربەخۆ دەربارەی کوتان 

دکتۆرەکانی جیهان، بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی خاچی سووری بەریتانی، ڕێنمایی وەرگێڕدراو 

 ـیان بەرهەم هێناوەبۆ کۆچبەران و کۆمەڵگەکانی تر: 19-لەدژی ڤایرۆسی کۆڤیددەربارەی کوتان 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

تووشی کەسانی تر بکەیت یان بۆیان  19-جا ئایا کوتانت وەرگرتوە یان نا، تۆ ڕەنگە ڤایرۆسی کۆڤید

 بگوازیتەوە، لەبەرئەوە ئەوەت لەبیر نەچێت'دەستەکان. دەموچاو. بۆشایی':

 چرکە 20دەستەکانت بە بەردەوامی بشۆ بۆ ماوەی  –دەستەکان 

 بە داپۆشەری دەموچاو لووت و دەمت داپۆشە لە شوێنە داخراوەکان –دەموچاو 

 لەگەڵیان ناژیمەتر دووربە لەو کەسانەی کە  2چەند بتوانرێت  دووری  –بۆشایی 

خزمەتگوزاریی ئامۆژگاری و هاوکاریی ئەگەەر ترس و نیگەرانیت هەیە دەربارەی پارەی پسوڵەی خزمەتگوزاریەکان، کارەکەت، ماڵەکەت، تەلەفۆن بکە بۆ 

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

 6926 876 0800بۆ ژمارە  بەخۆڕایی Home, But Not Aloneوە، تەلەفۆن بکە بۆ هێڵی یارمەتی ئەگەر تۆ خۆت جیاکردۆتە

 ی ئێوارە 5 –ی بەیانی  9لە ڕۆژانی دووشەمە بۆ هەینی لە کاتژمێر 

http://www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/
http://www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/

