
k ۆبەخێر بێن ب                            

نی پەنابەرێتی  و پەنابەرانرایازپێشوازی لە داخواناوەندی ، هاوڕێانی              ئێمە                          

لە زاڵ بوون بەسەر ئەو پرۆسە قورسەی ان بدات رمەتیدەر و بەسۆزی ئێمە  یارمەتیتهیوادارین کە هەڵوێستی یا

سەقامگیری لە سەندەرالند ن بدات لە هەست کردن بە یچەشتن و یارمەتیتاکە ئە  

کە هەموو ڕۆژانی   یەکەیپێشوازناوەندی کۆبونەوەی  بۆ ئامادەبوون لە بەخێرهاتنی هەموو کەسێك دەکەین

ی ئێوارە لە ٤ – ١٢چوارشەممە دەبەسترێت لە کاتژمێر   

                                           

 نی پەنابەرێتی  و پەنابەران راداخوازیا ژینگەیەکی سەالمەت و دوستانە دابین دەکات بۆ  ەکەیپێشوازیناوەندی   

هێنانی ئینتەرنێت وە بزانن چی وە بەکار  وەیە ی لە ڕووی کۆمەاڵیەتی چاویان بەیەکتر بکەوێت ەبۆ ئەو

ڕوودەدات لە سەندەرالند وە بزانن دەربارەی خزمەتگوزاری تر کە لەوانەیە یارمەتیان بدات وەك وانەکانی 

کارمەندی               چاوتان بکەوێت بە  خاچی سوور. دەتوانن زمانی ئینگلیزی  وە   

مان لە بەیانیانی هەینی لە کاتی دەوامی زانکۆ وە قوتابخانە ڕای ئەوەش، گروپێكی تایبەت هەیە تەنها بە خانسەرە

ی ئێوارە لە  ١٢:٣٠بۆ  ١٠لە کاتژمێر    

چاودێری دەبن لە شوێنێكی دۆستانە. ی  وانەی چێشت لێنان  و وەرزش ەدەکەن وە ئامادخانمەکان کاری هونەری 

وە تێچووی گەشتکردن دابین کراوە منداڵەکان   

ڕێکخراوێكی خێرخوازی تۆمارکراوە وە هیچ پەیوەندیەکی ئاینی نییە.              

پەنابەران دەکرێتنی پەنابەرێتی  و راپێشوازی لە سەرجەم داخوازیا  

بە ژمارەی تەلەفۆن                ئەگەر ئارەزوو بکەیت کە خۆبەخشێك سەردانت بکات، تکایە پەیوەندی بکە بە 

  دەکەوێتە               نووسینگەی. ٠٧٥٢٥٨٥٣٩١٣

 

 تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیس بووك 

اسان کردنی ژیانتت هەبوو بە مەبەستی ئتکایە ئاگادارمان بکەرەوە ئەگەر هەر پێشنیارێک         

 سەبارەت بە 

        دەکەوێتە سەر ڕووباری ری ڕۆژهەاڵتی ئینگلتەرا. لە باکو اواری سەندەرالند دەکەوێتە سەر کەنارش

 بەندەرێکی گەشەکردووی هەیە وە کەناری دەریای لێیە لە

ری وکوامیل دوورە لە ب ١٢وە                                       میل دوورە لە باشوری ڕۆژهەالتی  ١٠

. شوێنی پێشتری پیشەسازی درووستکردنی پاپۆڕ و دەرهێنانی کانزا بوو، بەاڵم                      ڕۆژهەاڵتی

یانە لەوێ نەماون هیتر. پیشەسازی سەرەکی ئێستا درووستکردنی سەیارەی نیسانە  وە ناوەندی یئەو پێشەساز

فۆنی هەیە لەوێ وە زانکۆیەکی گەورە.گەورەی پەیوەندی تەلە  

زۆربەی بەشەکانی بەاڵم بەداخەوە وەك  کی دۆستانە و پێشوازیکەرەباکووری ڕۆژهەالتی ئەم شارە ناوچەیە

راپ بوویت، تکایە ئاگاداری تووشی هەر مامەڵەیەکی خبەریتانیا ترس لە بێگانە و ڕەگەزپەرستی هەیە. ئەگەر 

١٠١بکەرەوە بە ژمارەی تەلەفۆن  پۆلیس  

 

 

Trinity Church, Stockton Road, SR2 7AQ 

Friends of the Drop-In Sunderland 

 

ەی سەرەتای نوێئابوون  

KURDISH       Sunderland 

FODI 

St Mary’s Parish Centre, 28- 29 Bridge Street 

Sunderland, SR1 1TQ,  بەرامبەر نووسینگەی
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Unit 10, Bridge House, Bridge Street  

Sunderland SR1 1TE 
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Wear 

Roker, Seaburn, Whitburn and Hendon 

Newcastle upon Tyne 

Durham 
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KURDISHهاتووی نوێ  

 

ناوەندی بەخش بۆ ئەندامانی هاوڕێیانی  زانیاری سوود

 پێشوازی

 

 

 

 

 

 ئێف ئۆ دی ئای ڕێکخراوێكی خێرخوازی تۆمارکراوە .

١١٧٦٥٢٤ژمارە:   

 

 

Trinity Church, Stockton Road, SR2 7AQ 

ەی سەرەتای نوێئابوون  

 

ئێف ئۆ دی ئایگروپی خانمانی   

بۆ  ١٠. ڕۆژانی هەینی لە کاتژمێر دابینکراوەتەنها خانمان. پێشوازی لە مندااڵن دەکرێت  وە دایەنگا  

تێچووی گەشتکردن دابینکراوە                        .                                         ی ئێوارە ١٢:٣٠

  

 وانەی زمانی ئینگلیزی 

 زمانی کردار

 ی ئێوارە ١٢بۆ  ١٠ڕۆژانی هەینی لە کاتژمێر وانەی هەمەجۆر بۆ ئاستە جیاوازەکان. ناو تۆمارکردن لە 

بێ بەرامبەرە .                                                                                     ،         

٦٧٠٧٨٦٤٦٤٦٦                          کاری کۆمەڵگای یەگرتوو -یو سی ئەی  

ی ئێوارە  وە هەینی لە کاتژمێر  ٥بۆ  ١٢:٣٠ی پێنج شەممە لەکاتژمێر نوانەی زمانی ئینگلیزی لە ڕۆژا

(١٢:٣٠ڕۆژانی پێنج شەممە لە کاتژمێر ی ئێوارە ) ناو تۆمارکردن لە  ٥بۆ  ١٢:٣٠  

 

پەناگەوانەی گفتوگۆی   

ی ئێوارە، پاشان یانەی فلیمی پەنابەران ٥بۆ  ٣ڕۆژانی هەینی لە کاتژمێر   

 

. بێ بەرامبەرە                       

 

 

Sunderland Bangladesh Centre 30 Tatham St, SR1 2QD 

 

SR6 0AN 

 

FODI Action Foundation 0191 5670222 90 Coronation Street, SR1 2HE 

Sarah Ahmadi 

Interfaith Chaplaincy Centre, Charles Street, St Peter Campus, University of Sunderland 

 



 

 وەرزش و چاالکی کۆمەاڵیەتی

Sunderland Aquatic Centre  

هەموو ڕۆژێك کراوەیە، کاتەکان                  .                                   

بەسەردا دێتگۆرانکاریان   

 ماڵپەڕ:

بهێنرێتەکردن هۆڵی لەش جوانی  لێرە بکاردەتوانرێت پسولەی ئێف ئۆ دی ئای بۆ  مەل  

بۆ مەبەستی ناو تۆمارکردن                                          قسە بکە لەگەڵ   

 

پەناگەوەرزشی داخراوی   

ی ئێوارە، هۆڵی ٤بۆ  ٢ڕۆژانی  سێ شەممە لە کاتژمێر   

. بێ بەرامبەرە                                                                             

 تۆپی پێ و لەش جوانی و مەشقردنی ئێف ئۆ دی ئای

ی ئێوارە ٦بۆ  ٤ڕۆژانی  پێنج شەممە لە کاتژمێر   

، 

 بلیتی تۆپی پێ

یەکانی گەڕانەوەی سەندەرالند.یهەندێ جار بەردەستە بۆ یار  

 قسە بکە لەگەڵ 

 

 خواردن و یاری گلەوب کافێ

  ی ئێوارە، ٩:٣٠بۆ  ٧ڕۆژانی  پێنج شەممە لە کاتژمێر 

. بێ بەرامبەرە    

 

 

ۆ دی ئایپێشوازی ئێف ئناوەندی   
،  لە ئێوارە  ی٤بۆ  ١٢ڕۆژانی چوارشەممە لە کاتژمێر   

زانیاری و پارێزەر لەگەڵ وەڕگێڕان ئەگەر  ئامۆژگاری و یارمەتی وچا و قاوە و سووکە ژەم ئامادەیە. 

کرانندابی  

 

ۆ دی ئایکاتژێرەکانی دەوامی ئێف ئ  
،ی ئێوارە ٤بۆ  ١٠ممە لە کاتژمێر وو شەممە بۆ چوارشەد  

٠٧٥٢٥٨٥٣٩١٣وون بۆ نووسینگە: پێش چ                       پەیوەندی بکە بە    

 

 دەزگاکانی ئامۆژگاری:

بەڕەنگاڕیپێشوازی ناوەندی   

،ی ئێوارە ٢بۆ  ١٠مێر وو شەممە و پێنج شەممە لە کاتژدڕۆژانی   

برێت لە الیەنە. بەڕێوەد٠١٩١٥٦٥٢٧٠٧مارەی تەلەفۆن ژ                                             

  

 

 خزمەتگوزاری پەنابەرانی باکووری ئینگلتەرا

، هەینی لە ١٢:٠٠بۆ  ٩:٣٠چوارشەممە لە کاتژمێر ی ئێوارە،  ١بۆ  ٩:٣٠وو شەممە  لە کاتژمێر د 

ی ئێوارە. ١بۆ   ٩:٣٠کاتژمێر  

 

 ٠١٩١٥١١١٤١٠بە ژمارەی تەلەفۆن                 ژووان ئەنجام دەدرێت لە ڕێگای پەیوەندی کردن بە 

٠٧٧٩١٩٥١٥٣٢یان   

ئامادەیە ئێوارەی  ١٢کە هەموو چوارشەممەیەك لە کاتژمێر ادەم هەروەها لە ناوەندی پێشوازییەئ  

 

 خاچی سوور

ی ئێوارە،   ٥بۆ  ٩وو شەممە بۆ هەینی لە کاتژمێر د  

٠٧٧١٠٧٣٣٢٠٦ بە ژمارەی تەلەفۆن                لەگەڵ تەنها لە ڕێگای ژووانەوە ئەنجام دەدرێت   

ی ئێوارە ١:٣٠کە هەموو چوارشەممەیەك لە کاتژمێر ناوەندی پێشوازییەلەیال هەروەها ئامادەیە لە    

ئەمبریا پۆلیسی نۆرث  
 

لە هەر دۆخێکی تر ١٠١رێکی لە ناکاو وە الە کاتی ب ٩٩٩پەیوەندی بکە بە ژمارەی تەلەفۆن   

St Mary’s Parish Hall, Bridge Street, SR1 1TQ 

201 High St East, SR1 2AX 

Suite 12, Eagle Building, 201 High St East, SR1 2AX 

Unit 10, Bridge House, SR1 1TE. 

Office, Unit 7, 24 Waterloo Place, SR1 3HT 

www.everyoneactive.com/centre/sunderland-aquatic-centre 

Sunderland University, Chester Road, SR1 3SD 

Adam 

Stadium Park, Sunderland SR5 1SU 

 Jane, Zeinab or Kathleen 

Cityspace Sports 

Sans Street Youth and Community Centre, SR1 

2TJ 

 بێ بەرامبەرە

 

Tolosa 

Bede Tower, Burdon Road SR2 7EA 

Sandra 

  Eagle Building 

Diana Lambton 

Suite 8-9, Eagle Building, 201 High St East, SR1 2AX 

Layla Egal 


