ئاگاداربوونی هاوڕێ یان خزم و کەسوکار کاتێک کە لە نەخۆشخانە دەردەچن
لێرە ڕێنمایی بەسوود دەبینیتەوە بۆ خزم و کەسوکار و هاوڕێیانی ئەو کەسانەی کە پێویستییان بە
سەرپەرشتی یان پشتگیری بەردەوام هەیە لە ژیانی ڕۆژانەیاندا .ئەم زانیاریانە لە ڕێنمایی حکومەتەوە
دەرهێنراون و دەکرێت بەسوود بن بۆ ئەو کەسانەی کە تووشی دێمێنشیا بوون و هەروەها
خێزانەکانیان کە پشتگیرییان دەکەن.
یارمەتی و پشتگیری دەکرێت لە ماڵە کانیاندا ئەنجام بدرێت یان لەڕێگەی تەلەفونەوە یاخود لەسەر
ئینتەرنێت وەک لەڕێگەی بەکارهێنانی زووم یان سکایپەوە .پشتگیرییەکە دەکرێت ئەمانە بگرێتەوە:
•
•
•
•
•

پشتگیری سۆزداری وەک یارمەتیدانی کەسێک بۆ کۆنترۆڵ کردن بەسەر دڵەڕاوکە یان کێشەی
دیکەی تەندروستی دەروونیدا
کاری ماڵەوە وەک خواردن درووستکردن ،پاککردنەوە ،یان ئەرکی دیکە
پشتگیری کەسیی وەک یارمەتیدان بۆ ئەمالوئەوال کردن ،خۆشتن ،خۆراک خواردن ،یان
جلوبەرگ لەبەرکردن
یارمەتیدانی بۆ بەدەستهێنانی شتومەکە بنەڕەتییەکان وەک دەرمان یان خۆراک
یارمەتیدانی بۆ کۆنترۆڵکردن بەسەر پارە ،سەرپەرشتییەک کە پارەی بۆ بدرێت یان
خزمەتگوزاری دیکە

دەبێت چ شتێک ڕەچاو بکەیت ئەگەر سەرپەرشتی کەسێک بکەیت
 .1یارمەتی لە کەسانی دیکە بەدەست بهێنە بۆ سەرپەرشتی و ئەرکی ڕۆژانە
•

•

•

هەوڵ بدە خۆت هەموو شتێک ئەنجام نەدەیت .لەگەڵ هاوڕێ و خزم و کەسوکار قسە بکە
سەبارەت بەوەی کە ئەو کەسە پێویستی بە چ پشتگیرییەکە و کەسانی دیکە دەتوانن چ شتێک
ئەنجام بدەن بۆ یارمەتیدانی .ئایا ئەوان دەتوانن هیچ ئەرکێک بگرنە ئەستۆ؟
بچۆرە سەر ماڵپەڕەکانی سەرپەرشتیاران لە شانشینی یەکگرتوو ( )Carers UKو متمانەی
سەرپەرشتیاران ( )Carers Trustبۆ زانیاری دەربارەی ئەو پشتگیریانەی کە بەردەستن.
سەرپەرشتیاران لە شانشینی یەکگرتوو مەکۆیەکی سەرهێڵیان هەیە کە لەوێ دەتوانیت لەگەڵ
سەرپەرشتیارانی دیکە قسە بکەیت لەگەڵ هێڵێکی یارمەتی بێ بەرامبەر ،کە دووشەممە بۆ
هەینی کراوەیە 9 ،ی بەیانی بۆ  6ی ئێوارە بە ژمارە .0808 808 777
ئەگەر تۆ کار دەکەیت ،لەگەڵ خاوەنکارەکەت قسە بکە سەبارەت بە ڕێکخستنی کارکردن
لەکاتێکدا کە سەرپەرشتی کەسێک دەکەیت .لەوانەیە تۆ بتوانیت کارکردنێکی گونجێنراو ساز
بکەیت و ژمارەیەکی زۆر خاوەنکار ڕێگەی دیکە پێشنیاز دەکەن لەپێناوی ئاسانکاریدا.
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•

•

•

•

•

•

•

ئەگەر تۆ لەناو 'گرووپێکی تێکەاڵوبوونی هاوپشتی' دایت کە کەسێک لەخۆ دەگرێت لەگەڵ
دێمێنشیا ژیان بەسەر دەبات تۆ هێشتا دەتوانیت دوای  2020-09-14سەردانیان بکەیت
تەنانەت ئەگەر زیاتر لە شەش کەسیش لەخۆ بگرێت.
ئەگەر تۆ لە خوێندنگە ،کۆلێج یان زانکۆیت ،با ئەوان بزانن کە تۆ سەرپەرشتی کەسێک
دەکەیت بۆئەوەی بتوانن یارمەتیت بدەن کۆنترۆڵ بەسەر خوێندنەکەتدا بکەیت .ترەستی
سەرپەرشتیاران ( )Carers Trustگەلێک ڕێنمایی بەسوودیان هەیە بۆ ئەو گەنجانەی کە
سەرپەرشتی ئەندامانی خێزان یان هاوڕێکانیان دەکەن.
بزانە ئەنجومەنی شارەوانی یان دەسەاڵتی خۆجێی ناوچەکەی خۆت چ شتێک پێشنیاز دەکەن.
ماڵپەڕەکەیان بدۆزەرەوە لەڕێگەی بەکارهێنانی ئامڕازی پۆست کۆدی سەرهێڵ ( online
 )postcode toolـەوە .خزمەتگوزارییەکان لەوانەیە لەماوەی پەتای سەرتاسەری جیهانیدا
گۆڕانکارییان بەسەردا هاتبێت.
ڕێنمایی تایبەتمەند سەبارەت بە سەرپەرشتیکردن بەدەست بهێنە لەو ڕێکخراوانەوە کە
پەیوەندیدارن بە حاڵەتی تایبەتەوە وەک کۆمەڵەی ئەلزایمەر ،دێمێنشیا لە شانشینی یەکگرتوو،
ئەیج یو کەی MIND ،و هی دیکە .زۆریان پشتگیری بۆ سەرپەرشتیاران پێشنیاز دەکەن.
سەیرێکی ماڵپەڕی دامەزراوەی یەکسانی نەژادەکان بکە کە زانیاری لەسەرە بۆ ئەو خزم و
کەسوکار و هاوڕێیانەی کە سەرپەرشتی کەسانێک دەکەن کە دێمێنشیایانە وەرگێڕراوە بۆ
چەندەها زمانی جیاواز
تۆ هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بە ڕێکخراوە خۆجێییەکانی ڕەش و کەمینە نەژادییەکانەوە
بکەیت کە هاوکاری کەسانێک دەکەن کە دێمێنشیایانە یان هاوکاری کەسانی بەسااڵچوو
دەکەن.
ئەوەت لە بیر بێت کە گرووپەکانی پشتگیری ڕووبەڕوو بۆ ئەو کەسانەی کە تووشی دێمێنشیا
بوون (بە سەرپەرشتیارانی خێزانیشەوە) هێشتا دوای  2020-09-14ڕێگەیان پێ دەدرێت،
تەنانەت ئەگەر ئەوە زیاتر لە شەش کەسیش لەخۆ بگرێت .لەوانەیە تۆ بتوانیت لەڕێگەی
یەکێک لەو ڕێکخراوانەوە کە لەسەرەوە باس کران گرووپێکی پشتگیری لە ناوچەکەتدا
بدۆزیتەوە.

 .2ئاگاداری تەندروستی خۆت و هەروەها ئەو کەسەش بە کە پشتگیری دەکەیت
زۆر گرنگە کە ئاگاداری خۆت بیت بۆئەوەی بەتەندروستییەکی باشەوە بمێنیتەوە و خۆت لە ماندوویی
و شەکەتبوون دوورەپەرێز بگریت .ژەمە خۆراکی هاوسەنگ بخۆ ،بەباشی بخەوە و هەوڵ بدە هەموو
ڕۆژێک کاتێک بۆ چاالکی جەستەیی تەرخان بکەیت .تۆ لەوانەیە بتوانیت لەگەڵ ئەو کەسەی کە
سەرپەرشتی دەکەیت هەندێک شت ئەنجام بدەن بۆئەوەی ئاگاداری تەندروستی خۆتان بن .سەیرێکی
باڵڤۆکی یارمەتیدانی کەسێک کە لەگەڵ دێمێنشیا ژیان بەسەر دەبات بۆئەوەی بە تەندروستی باش
بمێنێتەوە بکە.
ئەگەر هەموو ڕۆژێک کات تەرخان بکەیت بۆ خۆت بۆ وەرزشکردن یان بۆئەوەی هەناسەیەک
هەڵبمژیت دەکرێت گوشاری دەروونی بڕەوێنێتەوە و یارمەتیت بدات بۆئەوەی بتوانیت هەڵ بکەیت.
بڕوانە ماڵپەڕی  ’NHS ‘Every Mind Mattersبۆ سەرەداوی زیاتر .ئەگەر تەندروستی خۆت
یان تەندروستی ئەو کەسەی کە پشتگیری دەکەیت خراپتر بوو ،بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا یان
نەخۆشییەکی ترەوە ،لەگەڵ پزیشکی گشتی (جی پی) خۆت قسە بکە یان تەلەفون بکە بۆ NHS
.111
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 .3پالن بۆ داهاتوو دابنێ بۆئەوەی بتوانرێت سەرپەرشتییەکە بەردەوام بەڕێوە ببرێت ئەگەر
هەلومەرجەکە گۆڕانکاری بەسەردا هات
لە پالنێکدا ئەوە بنووسە کە ئەو کەسە چ جۆرە سەرپەرشتییەکی پێویستە و کەسانی دیکە دەبێت چی
بکەن ئەگەر تۆ نەتوانیت لەسەر فەراهەمکردنی سەرپەرشتی بەردەوام بیت لەبەر هەر هۆیەک بێت.
زۆر گرنگە کە کەسانی دیکە بتوانن بە ئاسانی پالنەکەت بدۆزنەوە و بە خێرایی لەوە تێ بگەن کە
دەبێت چ کارێک ئەنجام بدرێت ئەگەر تۆ لەوێ نەبیت .سەرپەرشتیاران لە شانشینی یەکگرتوو
( )Carers UKلەسەر ماڵپەڕەکەیان ڕێنماییان هەیە سەبارەت بە چۆنێتی دانانی پالنەکەت.
 .4ڕێنوێنی بۆ سەرپەرشتیارانی بێ بەرامبەر
ڕێنوێنی حکومەت ڕێنمایی تێروتەسەلی تێدایە سەبارەت بە سەرپەرشتیکردنی هاوڕێ یان خزم و
کەسوکار لەماوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا ئەوە لەسەر  GOV.UKبەردەستە.
هەروەها لەوانەیە بۆ تۆ بەسوود بێت کە سەیرێکی زانیاری و سەرچاوەکان بکەیت بۆئەوەی
بەشێوازێکی باشتر پشتگیری ئەو کەسە ڕەش و کەمینە نەژادیانە بکەیت کە دێمێنشیایانە و هەروەها
پشتگیری خێزانەکانیشیان بکەیت
 .5سەرچاوەی دیکەی زانیاری
هێڵی پشتگیری پەیوەستبوونی دێمێنشیا لە کۆمەڵەی ئەلزایمەر  0333 150 3456سیلڤەر الین
 0800 4 70 80 90بۆ ڕێنمایی تەندروستی ئێن ئێچ ئێس  NHSتەلەفون بکە بۆ ( 111یان
سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە )www.111.nhs.uk
ئەگەر دەچیتە سەر ئینتەرنێت ،تۆ هەروەها دەتوانیت دەستت بە زانیاری بەسوودی زۆر زیاتر ڕابگات
لە ماڵپەڕە جێگەی متمانەکانەوە:
•

•
•
•
•

کۆمەڵەی ئەلزایمەر  www.alzheimers.org.ukئەیج یو کەی Age UK
 www.ageuk.org.uk / Age Cymru www.ageuk.org.uk/cymruئێن ئێچ
ئێس The NHS www.nhs.uk
بی بی سی  The BBC www.bbc.co.ukحکومەت / www.gov.uk
www.gov.wales
Public Health England www.gov.uk/government/organisations/
public-health-england
ئەنجومەنی شارەوانی ناوچەکەی خۆت https://www.gov.uk/find-local-council
دامەزراوەی یەکسانی نەژادەکان Race Equality Foundation
www.raceequalityfoundation.org.uk/blog/better-support-for-bamepeople-living-with-dementia Covid Mutual Aid UK
www.covidmutualaid.org
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