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بۆ خاوەن ماڵ، 
؟  ئایا دۆزینەوەی یارمەتی یان پشتیوانی بۆ تۆ ئەستەمە

لە سەردەمی گشتگیر بوونی ڤایرۆسی کرۆنادا، شارەوانیی شاری لیدز بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی خۆبەخشەکانی 
لیدز و ڕێکخراوە خۆجێیەکان، خەریکی پەرەپێدان بە یارمەتی و هاریکاریی زیاترە بۆ ئەوەی کە هەموو الیەک 

دڵنیا بکاتەوە کە دەتوان ێسەرجەم  یارمەتی و پشتیوانیەکی پێویستیان بۆ دابین بکات. 

سەرەڕای ئەوەش ئێمە ڕێچاری تایبەتمان بۆ -
ئەو کەسانە کە ناتوانن لە پێناو یارمەتی و 

پشتیوانیەکە پارە بدەن گرتووەتە بەر. 

     چ جۆرە خزمەتگوزاریەک پێشکەش دەکرێت؟ 
لەوانەیە ئێوە پێشتر یارمەتیتان لە ئەو 
دراوسێیانەتان وەرگرتبێ کە دەیانناسن و متمانەتان 
پێیانە یان ئەو ڕێکخراوەگەلە کە لە دەورووبەرتان 
هەیە و توانایی دابین کردنی پێوستیەکانی ئێوەیان 

هەبووە. 
ئەگەر ئەوەتان بۆ نەلواوە، ئەوا شارەوانیی لیدز 
لەگەڵ هاوکار و جووتەی خۆی، واتا ڕێکخراوی 
خۆبەخشی لیدز کاری کردووە تا هەندێک ڕێکخستنی 
خۆبەخشانە جێ بە جێ بکات کە بتوانن یارمەتیدەر 

بن.

-

-

-

کێ دەتوانێ یارمەتی وەربگرێ؟ 
تۆ دەتوانی یارمەتی و پشتیوانی لە ئێمە وەربگری بەو 
مەرجەی کە هیچ بنەماڵە و هاوڕێیەکت نەبێ کە بتوانن 

یارمەتیت بدەن و.. 
ئەگەر تاک یان بنەماڵەیەکی کە بەهۆی ئەوەی کە 
تاکێکی بنەماڵەکە یان خودی خۆت هەست بە نەخۆشی 
دەکەی و خۆت تەریک کردووەتەوە )تایەکی زۆرت هەیە 

یان بەودواییانە زۆر دەکۆخی(. 
یان پێت گوتراوە و ڕاسپێردراوی کە  بەپێی ڕێنماییە 

نەتەوەییەکان لە ماڵەوە بمێنیەوە. 
ئەگەر لە تواناتدا هەیە کە بۆ ئەو شتە بنەماییانەت 

پارە بدەی ئەوا دەبێ بیدەی.
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ی ارمەتیەکە لەالیەن شارەوانیی شاری لیدزەوە دەدرێ و 
بە هاوکاریی کۆمەڵەی چاوەدێریی خۆبەخش کە تێیدا 

کۆمێڵەک کەسی خۆبەخش پێکەوە بە خۆبەخشانە کار 
دەکەن کە ل ەڕێکخراوە خۆبەخشەکانی شار پێکهاتوون. 

خ ۆبەخشەکانی ئێمە لەالیەن ئێمەوە تۆمار دەکرێن، 
هەموویان کارتی پێناسە و باجی شارەوانیی لیدزیان پێ 
یە و بەو شێوەیە دەناسرێنەوە و جیا لەوەش ن امەیەکی

شارەوانیی لیدزیان پێیە و ژومارەیەکیش لەبەر دەستە 
کە ئێوە دەتوانن لە ڕێگای ئەم ژومارەیەوە بە 

تەلەیفوون ئاگادار بکرێنەوە کە ئایا ئەو کەسە  کەسی 
خۆبەخشە یان نا و پرسیاری لەسەر بکەن.  تک ایە بۆ 

پاراستنی سڵامەتیی ئەوان و خۆتان و خ ۆبەخشەکان و 
ئەندامانی گرووپی LCC بەپێی ڕ ێنماییە 

اڵیەتی  نەتەوەییەکان، ڕێنماییەکانی مەودای ک ۆمە
لەبەر چاو بگرن و ستانداردەکانی تەندرووستی بە 

باشی ڕەچاو بکەن. 

-

-

هەندێک لەو شتانەی کە خۆبەخشەکانی ئێمە دەتوانن 
تێیدا یارمەتیتان بدەن بریتین لە: 

هێنانەوەی خواردەمەنی، خۆراک، شتە بنەڕەتیەکان و 
دەرمان بۆ خەڵکانی کۆمەڵگاکەمان. 

کۆنترۆڵ کردنی دۆخی ئێوە و چات کردن لەگەڵتان لەسەر 

-

-

-

مۆبایل. 
دانانی تەنەکە بۆ زبڵ و زاڵ
پیاسە پێکردن بە سەگەکان 

پۆست کردنی نامەکانتان

چۆن اوچۆن دەتوانم یارمەتیەکە وەرگرم؟ 
ڕامەوەستە هەتا ئەو کاتەی کە پێویستیەکانت وەدرەنگی 
دەکەو ن، ئاوا ئێمەش دەتوانین پالن دابنێن بۆ سەردان و 

پێڕاگەیشتنی کۆمەڵگەی خێرخوازەکانمان بۆ التان. 
مە، 

 
بۆ وەرگرتنی پشتیوانی و یارمەتی لە خۆبەخشەکانی ئێ

تکایە پەیوەندی بەم ژومارەوە بکەن: 1877 378 0113 
ئەگەریش واتان بۆ باشترە، دەتوانن بە کەسێکی تریش ب ڵێن 

لەالیەن ئێوەوە پەیوەندیمان پێوە بکات. 
ئەگەر پێشتر پەیوەندیتان بەم ژومارەیەوە کردووە و 
یارمەتیتان وەرگرتووە پێویست ناکا سەرلەنوێوە پەیوەندی 

بکەنەوە. 

دواتر چ ڕوو دەدا؟ 
کاتێک کە ئێوە پەیوەندیتان گرت، شارەوانیی شاری لیدز، زانیاریەکانی ئێوە دەدا بە گرووپی خۆبەخشی ناوچەکەی 

ئێوە. ئەوان پەیوەندیتان پێوە دەکەن و هەوڵی کۆمڵەگەی خۆبەخش بۆ یارمەتی دران بە ئێوە دەکەوێت ەگەڕ. ئەگەر 
ب ەنیاز بم ببم بە ئەندامی کۆمڵەگای چاوەدێریی خۆبەخشانە چ بکەم؟ 

ناوی خۆتان لە ڕێکخراوی خۆبەخشیی لیدز تۆمار بکەن 
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