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لە دەرەوەی واڵتەوە هاتوویت بۆ
کارکردن لە بەریتانیا؟
تەندروستیت ،سهالمهتیت لە سەر کار

Kurdish

سەرەتا
n
n
n
n

یاسای تەندروستی و سەالمەتی شانشینی یەکگرتوو تۆ دەپارێزێت ئیرت لێرە بەشێوەی.
یاسایی کار بکەیت یان نایاسایی.
خاوەنکارەکەت دەبێت تەندروستی ،سهالمهتی و خۆشگوزەرانیت بپارێزێت.
تۆ مافی ئەوەت هەیە کە بزانیت کێ خاوەنکاری تۆیە .ئەگەر نازانیت ،بپرسە.
هەندێك شت هەیە کە پێویستە تۆ بەگوێرەی یاسای تەندروستی و سەالمەتی شانشینی یەکگرتوو ئەنجامیان
بدەیت.

خاوەنکارەکەت دەبێت چ شتێك ئەنجام بدات
گشتی
n
n

لە هەر مەترسییەكی تەندروستی و سەالمەتی پەیوەندیدار بە کارەکەت ئاگادارت بکاتەوە.
بڕوانامەیەك هەڵبواسێت کە ئەوە نیشان بدات دڵنیایی تەوزیمی بەرپرسیارێتی یاسایی خاوەنکاریان هەیە.

زانیاری و ڕاهێنان
n
n
n

ئەو زانیاری ،ڕێنوێنی و ڕاهێنانەت بۆ دابین بکات کە پێویستیت پێیان دەبێت بۆئەوەی بە
سەالمەتی کار بکەیت وە لەوە دڵنیا بێتەوەکە لێیان تێگەیشتوویت.
لەوە دڵنیا بێتەوە کە لە هەموو ئەو هێامیانەی سهالمهتی تێگەیشتوویت کە لە شوێنی
کارەکەتن.
لەوە دڵنیا بێتەوە کە هەموو کاتێك بتوانیت لەگەڵ چاودێرێکی شارەزا قسە بکەیت وە
ئەوەش کە تۆ و چاودێرەکە بتوانن لەیەك بگەن.

هۆکار و پۆشاك
n
n
n

ڕێگات پێ نەدات کە هیچ مەکینەیەك لێبخوڕیت یان کاریان پێ بکەیت ،بە تراکتۆریشەوە،
تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە بە ڕێکوپێکی ڕاهێنانت پێ کرابێت.
لەوە دڵنیا بێتەوە کە هەر هۆکارێك تۆ پێویستیت بە بەکارهێنانێتی گونجاوە و
بەرێکوپێکی چاودێری کراوە.
ئەگەر پێویست بێت ،هۆکاری خۆپاراسنت یان پۆشاکی پارێزەری (خۆڕایی) ـت بداتێ ،کە
دەبێت گەرم بێت وە/یان ئاو دانەدات ئەگەر پێویست بێت لە دەرەوە کار بکەیت.

خۆشگوزەرانیت
n
n
n

لەوە دڵنیا بێتەوە کە تەوالێت هۆکاری خۆشتنی گونجاو دەستەبەر کرا بێت کە تۆ
بتوانیت بەکاریان بهێنیت ،لەگەڵ ئاوی خواردنەوەی پاك.
لەوە دڵنیا بێتەوە کە تۆ دەتوانیت دەستت بە فریاکەوتنی سەرەتایی کوتوپڕی دەگات.
بکە ) .(HSEهەر زامداربوون ،نەخۆشی یان کارەساتێکی ترسناك ڕویدا لەالی خۆت تۆماری بکە وە ڕاپۆرتی
بۆ بنکەی پەیوەندی کارەساتی ڕاپەڕێنەری تەندروستی و سەالمەتی
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ژنان و گەنجان
n
n

ئەگەری هەر مەترسییەك ڕەچاو بکات بۆ ئەو ژنانەی کە لە تەمەنی دووگیانبووندان ،بەتایبەتی
ئەگەر دووگیان بن یان شیری خۆیان بدەن بە مناڵ.
ڕەچاوی پێداویستییەکانی ئەو کرێکارانە بکات کە تەمەنیان لە  18ساڵ کەمرتە.

چ شتێك پێویستە لەسەر تۆ کە بیکەی
n
n
n
n

لەوە دڵنیا بەرەوە کە ئەو شتانەی لەسەر کار دەیان کەیت خۆت یان خەڵكانی تر ناخەنە
مەترسییەوە.
یارمەتی خاوەنکارەکەت بدە بۆ کەمکردنەوەی مەترسییەکانی تەندروستی و سەالمەتی لە
شوێنی کاردا.
هەموو هۆکارەکانی کار بەگوێرەی ئەو ڕاهێنانەی کە پێتکراوە بەکار بهێنە.
هەر شتێك کە بۆ مەبەستی تەندروستی و سەالمەتی خۆت دابین کراوە بە ڕێکوپێکی
بەکاریان بهێنە.

ئەگەر دووگیان بیت ،شیری خۆت بدەیت بە مناڵ یان لەماوەی شەش مانگی ڕابوردوودا مناڵت
بووبێت دەبێت (بە نووسین) خاوەنکارەکەت لەوە ئاگادار بکەیتەوە.
دەبێت چی بکەیت ئەگەر سەبارەت بە تەندروستی و سەالمەتی خۆت نیگەران بوویت
n
n

لەالی خاوەنکار ،کارگێڕ (مەنیجەر) یان چاودێرەکەت باسی ئەوە بکە.
ئەگەر نوێنەری سەالمەتیت هەبوو پێی بڵێ.

ئئەگەر هێشتا هەر لەو باوەڕەدا بوویت کە خۆت یان هەر کرێکارێکی تر لە مەترسیدایە ،پەیوەندی بکە بە HSE
ـەوە .تۆ دەتوانیت بە نهێنی پەیوەندی بە  HSEـەوە بکەیت بەبێ ئەوەی کە ناوی خۆتیان پێ بڵێیت .بڕوانە

زانیاری زیاتر› بۆ وردەکارییەکانی پەیوەندی›

ڕێنامیی دیکە
بەگوێرەی یاسای شانشینی یەکگرتوو ،تۆ مافی بنەڕەتی دیکەت هەیە وەك سنووری ئەوەی کە دەبێت بۆ ماوەی
چەندە کار بکەیت ،کاتی پشوو ،حەوانەوە و پشووی سااڵنە بە کرێوە .بۆ زانیاری
سەبارەت بە مەرج و بنەماکانی کارەکەت ،پەیوەندی بکە بە:
n

خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری ،ئاشتکردنەوە و داوەری ) (ACASهێڵی یارمەتی نیشتامنی بە ژمارە
: 08457 747474یان بە ئیمەیڵ لەڕێگای ماڵپەڕەکەیانەوە

:www.acas.org.uk
n
n

فەرمانگەی ڕێنامیی هاواڵتیانی ناوچەکەی خۆت (بڕوانە ڕێنامی تەلەفوون) یان ماڵپەڕەکەیان بەکار بهێنە

:www.adviceguide.org.uk

ڕەوتی سەندیکای کرێکاران .تەلەفوون بکە بۆ هێڵی یارمەتی مافەکانی خۆت بزانە لە سەندیکای کرێکاران بە
ژمارە  4882 600 0870یان ئیمەیڵ لەڕێگای ماڵپەڕەکەیانەوە

:www.tuc.org.uk

زانیاری زیاتر
بۆ زانیاری سەبارت بە تەندروستی و سەالمەتی سەردانی ماڵپەڕی کرێکارانی کۆچبەری  HSEبکە لە

www.hse.gov.uk/migrantworkers

ئەم باڵڤۆكە لەالیەن ڕاپەڕێنەری تەندروستی و سەالمەتییەوە دەرچووە .ڕێنامیی لەخۆ گرتووە
سەبارەت بە شێوازی پابەندبوون بە یاساوە.
© مافی چاپی شاهانە ئەم باڵوکراوەیە دەکرێت بە خۆڕایی چاپ بکرێتەوە ،تەنها بۆ مەبەستی ڕیکاڵم ،مەرجی
.ڕێککەوتنامە و بازرگانی نەبێت .یەکەمجار لە  13/02دا باڵو کراوەتەوە .تکایە ئاماژە بە  HSEبکە وەك سەرچاوە .
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