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 کانییە س ەینج ەرپێش وێستگەی - کیە نۆرینگەی

 شۆخ ەن یاریزان ەیلکینام

بەیەکەوە   ،ەوێئ  بۆ ئەوانەی نزیکن لەو    ەوێ ئ  ۆب  کاتەد  نیداب  کێتەرف ەد  کانیەس  ەینجەرپێ ش  یەێستگ و  -  کیە  نۆرینگەی

 . بۆتان رەسەچارین و باشترین جۆری گونجاوترکردنی چاوڕە ۆب کردنتان،یرێچاود ەل  شدارە ب یرستارانەو پ شکیپز ەڵگەل

 کردنەکەت رەسەچار سەبارەت بە کانەارڕیب

  .تێبکر رەسەچار اوازیج یوازێش نیندەچ ەب تێتوانرەد ەک تێبەد کانییەس ەینجەرپ ێش یتووش کێسەک رجار،ۆز

 :بە تێبکر رەس ەچار تێتوانرەجار د کێندەه کانییەس ەینجەرپێش ،ەنمون ۆب

 ان؛ ی ،ەنجەرپێش یالبردن ۆب یرەرگەشتەن •

 ەنجەرپێش  یناوبردنەل ۆب کاتەد کانییەس ەیئاراست ەک  تێنێهەکاردەب ەوەشکدان یت  یکانەریت ەک یتراپیۆادڕ •

 تەکیەشکیپز   ەمیت  ەنگ یگر  ،ۆیەتر. ب  یک ێرەسەچار  ەل  ییەباشتر ن  رۆز  کێرەسەچار  ەک  جار حاڵەت هەیەرۆز  هەرەوەها  

 . تەیبگ ێت کێرەسەچار رەه یکانەاوازیج ەانیو سوود و ز اوازیج  یر ەسەچار ەبدات ل  تیتەارمی

 

کرا  زوو  کانییەس  ەینجەرپێش  کێکات  ن،ڵێیب  ەک  ەگرنگ  رۆز و   یرەرگەشتەنچارەسەری    ردووەه  ئەوا  ،دەستنیشان 

 .رزەب رۆز یوتنەرکەس ەیژڕێ بە  ندەب رەگیکار رۆ ز یتراپیۆادڕ

 ە کەنگیرۆن ەل ستەبەم

ب   وونڕ  یاریزان  تێ وەمانەد  ەمێ ئ  ،ەکەنگ یرۆن  ە ل  ەم ێئالی  ەل  ئامادەبوونت  یکات  ەل ئاسانت  بە   نەیبک   نیداب  ۆو   سەبارەت 

 . ینیانەگونجاوتر تۆ ۆب رەسەکام چار نەیبد ارڕیب ەوەک ێپ ەیوەئ  ۆبیەکانت رەسەچار یکانەبژارد

  ەی وەئ  ۆب   نەیکدە  تیر یپشتگ   ەوەئ  یاتیج  ەل  مەاڵب  ،وەرینەگریتوەربگریت یان    ەرەسەکام چار  نڵێیب  ەک  ییەن   ەمێئ   ۆب  ەوەئ

  ها ەروەه.گفتوگۆ کردنۆب  بێتەه  رۆز  یاریزان  ڕەنگە  ،لەم بارەیەوە  ئەوەی یارمەتیت بدەین  ۆ. بنەیبد  ۆب   استتڕ  یارڕیب

 . بکەیت اوازیج یک ێرستارەو پ شکیپز ندەچچاوپێکەوتن لەگەڵ  ەیەوانەل

  ی ژڕۆ  ە ل  ەتر ک  یکەیەوەکردنیتاق  ند ەچ  ەڵ گەل  ،ەداو  نجامتەئ  شترێپ  ەک  ەیاوازانیج  ەوەکردنیتاق  وەئ  مووەه  یکانەنجامەئ

 رەسەل  ۆیگفتوگ  ەوێئ  ەڵگەو ل  تێکرە د  ۆب  ەیوەداچوونێپ  ەوەمانەکەمیت  نیەال  ەل  ت،ێبەد  واوەت   کردنت بۆ نۆرینگەکە  یردانەس

 . تێکرەد

 

  ی ەچکێگو  کێجووتهەروەها    دا،ەکەژڕۆ  ەل  تکردن  یریپشتگ  ۆب  ە نێبه  خۆت  ەڵ گەل  کڕێیەهاو   انی  زانێخ  یکێندامەئ  یەتکا

 ! ەرەدیتەارمی ەشیمەه ەادیز

 تیمەکە مان

 : تینی بب مانەکەمیت ەیوەخوار یندامانەئ ە ل کێندەه ەیەوانەل ە ک داەژڕۆ وەئ ەیماو ەل

 . کانییەس ەل  ەنجەرپێش یالبردن ۆبانی نەشتەرگەری د نجامەئ کە هەڵدەستێت بە ە ک ۆڕێپسپ سنگ: یرەرگەشتەن •

ڕێگەی    کانییەس  ەینجەرپێش  یرکردنەسەچار  ەل  ەک ۆڕێپسپ  :ی کین یکل  ەینجەرپێ ش  یرۆدکت •  یتراپیۆادڕبە 

 .)چارەسەری تیشکی(
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  ی و دوا   یرەرگەشتە ن  یکات  ەو ل  شێپدەکات    کانەشۆ خەن  یرێچاود    ەک ۆڕێ پسپ  :دکتۆری بێ هۆشکردن)بەنج کردن( •

 . یرەرگەشتەن

 ی.کانییەرەسەو چار  کانییەس  ەینجەرپێش  یشۆخەن   یکانەبوار  مووەه  ەل  ەک ۆڕێ پسپ  :کانییەس  ەینجەرپێش  یرۆدکت •

  نەکەد ەنجەرپێش یکانەشۆخەن یارمەتی پسپۆرەکان ەرستارەپ :النیماکمدەزگای  انسنگ ی یرستارەپ •

 کێشان.ەرە جگ  لە وەستاندنیان لە  نەدەد کانەشۆخەن یتەارمی کانۆڕەپسپ ەل کێ میت  :چارەسەرکردن یمیت •

شێرپەنجەمیت • چارەسەری  بۆ  ئامادەکردن    ی رەسەچار  ۆب  داتەد  کانەشۆخەن  یتەارمی  ەک  نانێاهڕ  پسپۆری  :ی 

 .ەنجەرپێش

شیرپەنجەشکیپز •  مووەه  یباشترکردن  ۆب  کاتەد  ەنجەرپێش  یکانەشۆخەن  یریپشتگ   ەک  ۆڕپسپ  یکێشکیپز  :ی 

 . انییندروستەت یکانەبوار

بۆباشکردنی    ئامراز  ەل  کۆمەڵێك  ەک  کێ میت   :یس)ماڵی دابینکردنی چاودێری( سپۆهئان  سێنت    ە' لۆتبە  'بوون    یمیت •

 . کردنت یریپشتگ ۆبدەکەن  بەردەست تەندروستی

•  

 ەکنۆرینگە ەل داتەوود ڕ یچ

 ی انەیب ی8: ەنگی رۆن یکردنێستپەد یکات

  تەیبک  ەوەئ  ین یشبێپ  دەکرێت.  تێب ەد  ڵرقاەس  ەکەت  ژڕۆ  یر ێکاتژم  مەکیە  ئامادە بە چونکە  یان ەیب  ی8  رێکاتژم  ۆب  یەتکا

  ژتر ێدرماوەیەکی  جار    کێندەه  ،ەکیەانەیب  مووەه  جار  ەیربۆ)ز  ەکەنگیرۆن  ەل  کێرێکاتژم  ندەچ  ۆب  تیب  مانەڵگەل  ەک

 (.تێب ستیوێپ رەگەئ

 ەنگاندنەسەڵو ه ەوەکردنی تاق مووەو ه چاویان پێت دەکەوێت  شتنتداەیگ یکات ەل یرستارەپ یندەکارم شتنتدا،ەیگ یکات ەل

 . ەبک رەبەل تەژانڕۆ  یوێاڵو شل و پ ڕەحەت یجل یەتکا .نەکەد واوەت ستیو ێپکانی 

 ە داو  نجامتەئ  ەک  ەیوەکردنیتاق   وەئ   رەس ەل  کردنۆ و گفتوگ  ەوە داچوونێپ   ۆب  ەوەبنەدۆک  ەوەک ێپ  کانت ەرستارەو پ  شکیدواتر، پز

 نۆرینگەکەمان. ەتیشتەیجار گ مەکیە  ۆب کێو کات تەکۆییەناوخ ەشخانۆخەن ەل

ت  مانەه   ەل   ەی نجەرپێش  یرەسەچار  ەیربارەد  تەیبک   یاریزان  یۆیدڤی  ک ەڵێمۆک  یرەیس  ەک  تێبەد  تە وەئ  یلە ه  ۆکاتدا، 

  ستە یوداێپ  ێک کە پەیوەندی هەیە بە  میهە ر تبینینی  . هە روه ها  ەرانەسەچار  م ەئ  ۆب  کردنەئاماد  ۆخ  یتیەنۆو چ  کانییەس

 .هۆسپیس ئان نتەیس خۆڕایی لە یكێرمانسازەد انی شانێک ەرەجگ وەستاندنی  یمیت یرۆوه كوو پسپ ،كانت

و    نەبک   ێتاوتو  تەکەرەسەچار  یکانەبژارد  ،ببیەوەۆک  کانەاوازیج  ەشک یپز  ەڵگەل  ەک  تێ بەد  تەوەئ  یچانس  دا،ییتاۆک  ەل

 . تەکەرەسەچار ەیربارەد اردانڕیب ۆب کردن بکەیت یریپشتگ ەب ستەهەوە دێئومەب

بگریت  ەیوەئ  ۆب  ەیەه  رۆز  یاریزان ل  وەریان   رەه  یارکردنیپرس  ۆب  تێکرەد  ێل  تیریپشتگ  ەوەمێئ  ۆڕیپسپ  نیەالەو 

 .  ەکەژڕۆ ییژاێدر ەب  کێاریپرس

 .(ن یپشکن یستی)لەکەدا ژڕۆ ەل  تینێهیب ێبەد ەک ەیشتان وەئ

 ک ڕێیەهاو انی کێ• خزم

 (کانەنیمژەڵو ه کانیەرزەد  کان،ەرمانەد ،حەبەکان مووە)ه ستاتێئ یکانەرمانەد مووە• ه

 . ستیو ێپ کەو ڕۆشتن  یدەرەکانیاری / ستنیب یدەرەکانی اری ،ەلک ی• چاو

 کانەیڵەمیئ  یشانیو ناون یسەک یندەوەیپ ەی• ژمار
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 .کانەاری& پرس یاریزان ینینوس  ۆب کێزەو کاغ کێمەڵە• ق

  ستیو ێپ کەو یەتکا ،ەیەه تتانەبی تا یراکۆخ یستیداوێپ رە گەئ مەاڵب ن،ەیکەد نیداب چیو ساندو تیسکو یب ،ەقاو/یچا ەمێ• ئ

 .ە نێبه  ژەمی سووکو ەوەخواردن

 بچیتەوە  ەانیاریزانبۆ ئەوەی بە ناو ئەم  تر    یک ێجار  ەیوەئ  ۆ ب  ەکەژڕۆ   شێپ  کاتەد  ۆب  نتۆف ەلەت  یرستارەپ  یمیت  یکێندامەئ

و ب  ەیک ەردانەس  ەب  تەبارەس  ەوەن ەبد  کێاریپرس  رەه  یمەاڵو   ەینجەرپێش  وێستگەی  -  ک یە  ینۆرینگە  ۆداهاتووت 

 . ەیەه کانییەس

 

 چۆن نۆرینگەکە دەدۆزیتەوە 

 نۆرینگەکە دەکەوێتە:

The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, Manchester, 

M23 9LT 

 

 

 م؟ەپارک بک ێکو ەل

  یگشت  یلێمبۆتۆ ئ  یک ێپارک  .یتیەکایدا  ەیکیە  کینز  ەل  Wythenshawe  ەیشخانۆخەپشت ن  ەتێوەکەد Neil Cliffe   یرەنتەس

  ی ش ەب  یاستڕ   یال  ۆب  بڕۆ  ،ە وێوە. ل یتیەکایدا  یشەب  م ەردەب  ە ل  ،بێیتە ژوورەو(Floats Road)   ەیگ ڕێ  ەل  دەتوانرێت  ،ەیەه

 .تی نیبەد Neil Cliffe یرەنتەس ەیروازەو د یتیەکایدا

 :  Wythenshawe ەی شخانۆخەن ەیخشەن
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 :یەداێیت یەکەنگ یرۆن ەک Neil Cliffe  یرەنتەس کیەیەنێو ەمەئ

 

 

 ارتیپرس  ر ەگە. ئنەیخدە  کڕێ   ۆب  تەمەئ  ەمێئ  مان،ەکەنگ یرۆن  ۆ ب  تەکەردانەس  ۆب  ەیە ه  ەو ەگواستن  ەب  ستتیوێپ  ۆت  رەگەئ

 :ەوەخوار یانەیکارەورد بەم ەبک   ەوێپ مانیند ەوەیپ یەتکا ،ەوەیەبار مەل  ەیەه

 

 

 . ۆت ینی نیب  ۆب نیشۆرەپەب ەمێئ

 ی س ەینجەرپێش وێستگەی کیە نۆرینگەی یمیت

 

 

 

 

 

 :رە سە ل ەبک ەوێ پ  مانی ندەوەی پ   یەتکا ەیەه کتێ اری پرس چی هرەگەئ 

 :نۆف ەلەت 

 :ەیڵمی ئ 



وێستگەی                                                                                 – کیە نۆرینگەی  

کانییەس ەینجەرپێش   

 

 NHS  لە مانشستەری گەورە

  رستارانەو پ  شکیپز  ۆب  ژداڕۆ  ەل  انی  شترێپ  ەیەوانەل  ەک  یک ێ اریپرس  رەه  ینینووس  ۆب  ەنێه کاربەب  ەوەخوار  بۆشایی  یەتکا

 ت. ێبەه ەکەنگیرۆن ەل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


