گرنگ :ڕاوێژكارى لەبارەى گۆڕینى ناوى شەقام
،
/ /
بۆ

گۆڕینى ناوى

من ئەم نامەیە دەنووسم بۆ تۆ لەبارەى پرۆپۆزەلى گۆڕینى ناوى شەقامەكەت .ڕاوێژى پێشوومان  -كە پرسیارى كرد ئایا
یان پێباشترە  -ئەوەى نیشاندا كە دانیشتووان
یان
دانیشتووان
یان پێباشتربوو.
ە یان

ئێستا ئێمە دەچینە ه ەنگاوى داهاتووى ڕاوێژكارى كە ئایا ناوى شەقامەكە وەكو خۆى بمێنێتەوە كە
.
بگۆڕدرێت بۆ

ڕاوێژكاریەكە ئەنجامدەدرێت وەكو بەشێكى فراوانترى پێداچوونەوەى پەیكەرەكان ،باڵەخانەن شوێن و ناوى شەقامەكان لە
 .ئەمە كارێكى گرینگە كە بەهۆیەوە ئێمە سەیرى چاند كارێكى داهێنەرانە دەكەین بۆ شانازیكردن بە كەلتور و
هەمەڕەنگى كە ئێمە زۆر شانازى پێوەدەكەین لە ناوچەكەماندا .ئێمە دەزانین كە چەند بیرۆکە و ڕێگایەك هەیە كە دەتوانین ئەمە
ئەنجامبدەین ،وە ئەم ڕاوێژكاریە دەرفەتێكە بۆ گوێگرتن لە بیروبۆچوونەكانت و فیدباكت لەبارەى پڕۆپۆزەڵى تایبەت لەبارەى
 ،دانیشتوویەكى
بە یادى
ناوی بگۆڕدرێت وەكو
ئەوەى كە ئایا
 ،باڵوكەرەوە ،ووتارنووس و شاعیر.
پێشووى
ڕاوێژكاریەكە كراوەیە لە

/

/

تاوەكو

/

/

 .لەم ماوەیەدان دەتوانیت ڕاپرسیە ئۆنالینەكە پڕبكەیتەوە لە
 ,نامە بنووسە بۆ

یان ئیمەیڵ بنێرە بۆ كاونسڵ لە ڕێگەى
بۆ نیشاندانى بەرهەڵستیت یان پاڵپشتیت بۆ بڕیارى پێشنیاركراو.
ڕەچاوكردنى كە ئایا ناوى شەقامێك بگۆڕدرێت پڕۆسەیەكى فەرمیە .بۆیە ئەم هەنگاوە باڵوكردنەوەى "ئاگادارى بۆ بایەخدانمان"
 ،وە ڕاوێژت پێبكەین لەبارەى
بۆ
دەگرێتەوە بۆ دەرچوواندنى بڕیارێك بۆ گۆڕینى ناوى
تێڕوانینت كە ئایا ناوى شەقامەكە بگۆڕین یان نا .ئەنجامەكانى ڕاوێژكاریەكە بەشێك دەبێت لە پڕۆسەى بڕیاردان بۆ ئەوەى كە
ئایا بەردەوامبین لە گۆڕانكاریەكە یان نا .كۆپیەكى ئاگاداریەكەمان هاوپێچكراوە لەگەڵ ئەم نووسراوە .ئەمە داواكاریەكە لەژێر
.
بەشى بەشى ى یاساكانى باڵەخانەكانى لەندەن (هەمواركراو) یاساى
بەدرێژایى ڕاوێژكاریەكان تاوەكو ئەمڕۆ فیدباكى تۆمان بەهەند وەرگرتووە و لەوانەیە هێشتا هەندێك لە ئێوە تێبینیتان هەبێت .ئێمە
بەردەوام دەبین لە گوێگرتنى لە بیروڕاى هەموو دانیشتووانمان لەم بابەتە گرنگە و داواتان لێدەكەین وەاڵمتان هەبێت بۆ ئەم
ڕاوێژكاریە.
پشتگیرى بۆ تۆ لە كاونسڵەوە
دەمانەوێت دڵنیاتبكەینەوە ،كە ئەگەر گۆڕانکاری لە ناوەكە بەردەوامبوو:
زۆرترین ڕێکخراو ئاگاداردەكاتەوە بەناوى تۆوە
• كاونسڵى
• پۆست كۆد و ژمارەى ماڵەكەت ناگۆڕێت
• بڕیارێكى فەرمى ناو و ژمارەى شەقامەكە وەردەگریت
• كاونسڵ هاریكارى و پشتگیرى پڕاكتیكى پێشكەشدەكان لە ماوەى پڕۆسەى ناو گۆڕینەكە
• گۆڕانكاریەك لە ناوى شەقامەكە هیچ كاریگەریەكى نابێت لەسەر دۆخى كۆچى دانیشتوون
• خێزان  /ڕێكخراوەكان "پارەیەكى خۆبەخشانە"یان پێدەدرێت بۆ ناڕەحەتبوونیان
ى دەكەین بۆ هەر خێزانێك  /ڕێکخراوێك بۆ هەر ناڕەحەتیەك كە ناو
ئێمە ڕەچاوی پارەدانێكى خۆبەخشانەى بە نزیكەیى
گۆڕینەكە ببێتە هۆكارى .ئێمە چاوەڕوانى ئەوە دەكەین كە كاتى هاوتا و تێچووى بەخشین بۆ زۆرینەى ،ئەگەر بۆ هەموو نەبێ،
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خێزانەكان  /ڕێكخراوەكان زۆر لەمە كەمتر دەبێت .ئەگەر هەر تێبینیەكت هەیە لەبارەى ئەم پارەدانە یان هاریكاریەكیترت
پێویستبوو ،تكایە ئەم كۆمێنتانە لە وەاڵمى ڕاوێژكاریەكەت بنووسە.
بۆچى ناوى

بگۆڕدرێت؟

باوەڕى وایە كە ناوى پەیکەرەكانمان ،باڵەخانەكانمان ،شوێن و شەقامەكانمان پێویستە بەگوێرەى بەها و
كاونسڵى
ئێستا
هەمەڕەنگى بن كە ئێ/ە هەموو شانازیان پێوەدەكەین .ماناكان بەگوێرەى كات دەگۆڕێن ،وە ووشەى
بەزۆرى بەكاردێت بۆ ناوى پیاوێك كە لە ئەفریقاوە هاتبێت و كەسێكى ئاست نزمبێت .ڕاستیەكە ئەوەیە ،ئەگەر ئێستا ناومان لەو
مان لێنەدەنا ،سەرەڕاى هۆكارى مێژوویى ناولێنانى ئەم شەقامە بەر لە یەك
شەقامە بنابا ،ئەوە ناوى شەقامى
سەدەن وەكو كۆمەڵگە پێویستە پرسیارى ئەوە لەخۆمان بكەین كە لە ئێستادا ئەوە ناوێكى گونجاوە یان نا.
كاونسڵ كاردەكات بە ئاراستەى چارەسەركردنى كێشەى نایەكسانى و هەمەڕەنگكردنى كەلتورى دەوڵەمەندمان .ئێمە ئەوەمان
لەبەرچاوە كە لەوانەیە تووشى هەندێك ناڕەحەتى بن لە گۆڕینى ناوى ئەم شەقامەن پێویستە ئەمە هاوتا بكرێت بەرامبەر ئەو
كەسانەى كە داوایان لە كاونسڵمان كردووە پێداچوونەوە بەو ناوە بكرێت.
لەكاتێكدا ئێمە ئەوەمان لەبەرچاوە كە ئێستا كاتێكى قورسە بۆ هەموو الیەكن وە وەاڵامدانەوەى ڕاوێژكارى لەم شێوەیە لەكاتێكى
ئاوادا زۆر قورسترە ،ئێستا باوەڕمان وایە كە دەبێت لە هەموو كاتێك زیاتر پەیامى خۆمان بە ڕوونى بنێرین لە بارەى
هەمەڕەنگیەوە.
لەگەڵ ڕێزدا،

ڕۆب كرزیسۆكى
یاریدەدەرى بەڕێوەبەر ،پالندانان ،ستاندەرەكانى بنیاتنان &درێژەپێدان
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وەاڵمى ڕاوێژكاریەكە بدەرەوە یان پەیوەندیمان پێوەبكە
وێبسایت
ئیمەیل:
تەلەفۆن
پۆست
.

زەرفێكى پۆستى خۆڕایى هاوپێچكراوە ئەگەر پێویستت پێبوو.
کۆبوونەوەى ئۆنالین

ى بەیانى

بەهۆى مەرجى مەوداى كۆمەاڵیەتىن كۆبوونەوەیەكى ئۆنالین ڕێكدەخرێت لە
 .ئەمە ڕێگە بە
لە ڕێگەى
ڕۆژى شەممەى / /
دانیشتووان/ڕێکخراوەكان دەددات كە پرسیارەكانیان لە فەرمانبەرى كاونسڵ بكەن .ئەوانەی
حەزدەكەن بەشدارى كۆبوونەوەكە بكەن پێویستە ئیمەیڵ بنێرن بۆ
بۆ خۆتۆماركردن و بەشداربوون.

www.haringey.gov.uk

ئەو پرسیارانەى كە زۆر دەكرێن
پرسیار :جۆن ال ڕۆس كێیە؟
پێشنیاركراوە بگۆڕێت بۆ ‘
وەاڵم:

’ بەناوى جۆن ال ڕۆس بكرێت.

جۆن اڵ ڕۆس باڵوكەرەوەن شاعیر و ووتارنووس بوو .ئەو دامەزرێنەرى جزاڵنەوەى هونەرمەندانى كاریبیانى و كۆمپانییەك بوو
 ،جوواڵنەوەى دایبابى ڕەشى دامەزراند كە لەو
بەناوى نیو بیكۆن بووكس كە فرۆشگایەكى كتێبى هەیە لە ستراود گرین .لە
كە تێیدا كوڕێكى ڕەشى
دایبابانە پێكهاتبوو كە بەشداربوون لە ڕووداوى
گەنج لێیدرا لە دەرەوەى قوتابخانە لەالیەن پۆلیس لە هارینگەى.
.

ژیاننامەى بە ووردەكاریەوە بەردەستە لە وێبسایتى ئێمە

پرسیار :چی ڕوودەدات لە هەنگاوى داهاتوو؟
وەاڵم :كاتێك ڕاوێژكاریەكان تەواودەبن ،ئێمە بە ووردى وەاڵمەكان شیدەكەینەوە و ڕاپۆرتێك پێشكەش بە كۆمیتەى هەماهەنگى
كاونسڵ دەكرێت كە ئەوان بڕیاردەدەن كە گۆڕانكاریەكە ئەنجامبدرێت یان نا .ئەگەر ڕەزامەندیدرا لەسەر گۆڕانكارى ناوەكە،
ئێمە دانیشتووان و ڕێکخراوەكان ئاگاداردەكەینەوە و زانیارى زیاتریان پێدەدەین لەگەڵ هاریكارى گۆڕانکاریەكان ،بەر لەوەى
 .كاونسڵ لەسەریەتى هاریكارى دانیشتووان و ڕێکخراوەكان بكات ئەگەر ئەم
گۆڕانكاریەكە دەستپێبكات لە كاتى دواترى
گۆڕانکاریە ڕەزامەندى لەسەردرا.
پرسیار :ئایا پۆست كۆد و ژمارەى ماڵەكەم دەگۆڕێت؟
وەاڵم :نەخێر .هەروەها ژمارەى بێهاوتاى ڕیفرێنسى شەقام (
لەالیەن زۆرێك لە ڕێكخراوەكان.

)ى شەقامەكەش وەكو خۆى دەمێنێتەوە كە بەكاردێت

ئایا پێویستە ئاگادارى ڕۆیاڵ مەیڵ بكەمەوە لەبارەى گۆڕانكارى ناوى شەقامەكە؟
وەاڵم :نەخێر .كاونسڵ ئاگادارى ڕۆیاڵ مەیڵ دەكاتەوە لەبارەى گۆڕانكارى ناونیشانەكە .لەبەرئەوەى پۆست كۆدەكەت
ناگۆڕێت ،گۆڕانكارى لە ناوى شە قامەكە نابێت كاریگەرى هەبێت لەسەر هەر نامەیەك یان كارتۆنێك كە دەنێردرێت لەالیەن
ڕۆیاڵ مەیڵەوە .كۆمپانیاكانى خزمەتگوزارى و ئەوانیتر لیستى ئەدرێسەكان لە ڕۆیاڵ مەیڵ دەكڕن.
پرسیار :چ الیەنێك پێویستە ئاگادارى بكەمەوە لەبارەى گۆڕانكارى ناونیشانەكەم؟ چۆن كاونسڵ یارمەتیدەرم دەبێت؟
وەاڵم :كاونسڵ زۆرینەى الیەنەكان ئاگاداردەكاتەوە لەجیاتى دانیشتووانەكانمانەوە و هاریكارى پڕاكتیكى و یاریدەدەر
پێشكەشدەكەین ،ئەگەر گۆڕانكاریەكە ڕەزامەندى لەسەر درا ،لەگەڵ ناردنى دۆكیومێنتى پێویست بۆ الیەنى پەیوەندیدار.
هەروەها دانیش توان كەسێك دەبێت پەیوەندی پێوەبكەن ئەگەر ڕووبەڕووى هەر گرفتێك بوونەوە یان هەر هاریكاریەكیان پێویست
بوو.
زۆربەى الیەنەكان داتابەیسى ناونیشانى نیشتیمانی بەكاردەهێنن و داتاى تۆ بەشێوەیەكى خودكارى نوێدەبێتەوە ئەگەر ئەوان دوایین
زانیارى بەكاربهێنن .هەموو الیەنە حكومیەكان ئێستا پێویستە لەسەریان ئەدرێس بەیس بەكاربهێنن (كۆمیسۆنى جیوسپاشیەڵ-
بەشێك لە ئۆفیسى كابینە) كە كاونسڵ دڵنیایی دەدات لە نوێكردنەوەى بەشێوەیەكى خودكارانە.
هەرچۆنێک بێت پێویستە خۆت كۆمەڵێك الیەن ئاگاداربكەیتەوە.
ئێمە كۆپى بڕیارى گۆڕانكاریە فەرمیەكەت پێدەدەین ،كە دەبێتە بەڵگەى گۆڕانكارى ناوەكە .ئێمە بەردەوامدەبین لە كۆكردنەوەى
لیستى الیەنەكان بەاڵم ئەو الیەنە سەرەكیانى كە كاونسڵ پەیوەندیان پێوەدەكات بەناوى تۆوە:
•
•
•

ئەو ناونیشانانەى كە بەستراون بە هەژمارى بازاڕى ئۆنالین و هیتر
كۆمپانیاى خزمەتگوزارى وەكو ئینتەرنێت ،تەلەفۆن ،كارەبا ،غاز ،ئاو
باجى كاونسڵ

www.haringey.gov.uk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قوتابخانە  /پەروەردە
خزمەتگوزاریەكانى هەڵبژاردن
كار و دامەزراندن  /بەنەفیت
حیسابەكانى بانقى
بارمتەی خانووبەرە
بیمە :خانوو ،ناوەرۆکەکان ،ئۆتۆمۆبیل ،هیتر
ئێن ئێچ ئێس  /جى پى  /نەخۆشخانە  /زانیارى دەرمانخانە
)
تۆمارى زەوى خاون شكۆ (
)
داهات و گومرگی شاهانەیی (
)
ئاژانسى شوفێرى و ئۆتۆمبێل (
گرێبەستى بەکرێگرتن ،گرێبەستى پێشەكى و هتد
وەسیەتنامە ،تۆمارەكان و دۆكومێنتیترى یاسایی
هۆم ئۆفیس  /ئۆفیسى پاسەپۆرتى ئێچ ئێم  /بەنابەرى  /دۆكومێنتى ڤیزە
زانیارى خزم وکەسى داهاتوو
ڕێکخراوەكان  /بزنس  /خوود فەرمانبەرى  -ماڵى كۆمپانیاكانن وێبسایتەكان ،پەڕاوگە ،ئەكاونتەكانى بزنس ،ئینڤۆیسەكان،
گرێبەستەكان

پرسیار :ئایا كاونسڵ پارەى ئەو تێچوانەم دەداتەوە كە خەرجیان دەكەم لە گۆڕینى زانیاریەكانم لەگەڵ ڕێکخراوەكان؟
ى دەكەین بۆ هەر خێزانێك  /ڕێکخراوێك بۆ هەر ناڕەحەتیەك
وەاڵم :ئێمە ڕەچاوی پارەدانێكى خۆبەخشانەى بە نزیكەیى
كە ناو گۆڕینەكە ببێتە هۆكارى .ئێمە چاوەڕوانى ئەوە دەكەین كە كاتى هاوتا و تێچووى بەخشین بۆ زۆرینەى ،ئەگەر بۆ هەموو
نەبێ ،خێزانەكان  /ڕێكخراوەكان زۆر لەمە كەمتر دەبێت.
ئەگەر هەر تێبینیەكت هەیە لەبارەى ئەم پارەدانە یان هاریكاریەكیترت پێویستبوو ،تكایە ئەم كۆمێنتانە لە وەاڵمى ڕاوێژكاریەكەت
بنووسە.
پرسیار :ئایا پلێتى نوێی ناوى شەقام دادەندرێت؟
وەاڵم :بەڵێ ،كاونسڵ پلێتى نوێی ناوى شەقامەكە دابیندەكات ،كە ناوە نوێكەى لەسەر ئەگەر ڕەزامەندى لەسەر ناوگۆڕینەكەدرا.
هەروەها كاونسڵ هاتووچۆى لەندەن ئاگاداردەكاتەوە لەبارەى ئەو گۆڕانكاریە و ئەوان بەرپرس دەبن لە نوێكردنەوەى هەموو
زانیاریەكانیان ،بە شوێنەكانى ڕەوەستانى پاسەكانیشەوە.
پرسیار :ئایا ئەمە كاریگەرى دەبێت لەسەر ئیقامە ،كۆچبەرى یان ڤیزەى شانشینە یەکگرتووەکانی بەریتانیا؟
وەاڵم :لەكاتێكدا هەر گۆڕانكاریەك ئەنجامدەدرێت لە ناوى شەقامەكە ،ئەگەر تۆ لەپێشتر داواكاریت پێشكەشكردبێت یان لە
پڕۆسەى پێشكەشكردنیت بۆ ڤیزەى شانشینە یەکگرتووەکانی بەریتانیا ،ئەوە لەوانەیە پێویست بكات ناونیشانەكەت نوێبكەیتەوە وەكو
بەشێك لە پێشكەشكردنى داواكارى .كاونسڵى هارینگەى هەڵدەستێت بە دابینكردن بڕیارێكى ناونانى شەقام و ژمارەدانان وەكو
بەڵگەیەكى فەرمى گۆڕانكارى بۆ نوێكردنەوەى زانیاریەكانت و یان هەر هەریكاریەكیتر لەوبارەیەوە .دەتواندرێت ئەمە بە
ئۆنالین ئەنجامبدرێت و هیچ تێچوویەكى نیە.
پرسیار :تۆ بۆ ڕاوێژكاریەكیتر دەكەیت؟
كە بەشێوەیەكى سەرەتایى هەڵبژاردن بكەن لەنێوان
وەاڵم :ڕاوێژكارى پێشوو پرسیاریكرد لە دانیشتووانى
یان
 .لەبەرئەوەى دانیشتووان
دوو ناوى شەقام -
هەڵبژارد ،ئەوە ئەو ناوەبوو هەڵبژێردرا بۆ دەستپێكردنى هەنگاوى داهاتوو.
ئەمە داواكاریەكە لەژێر بەشى بەشى ى یاساكانى باڵەخانەكانى لەندەن (هەمواركراو) یاساى
بۆ
ناڕەزایەتى یان ڕەزامەندى نیشانبدەن بۆ پڕۆپۆزەڵى گۆڕینى ناوى
ئەوانەى بەدەست بگات بەر لەوەى بڕیار بدات لەبارەى گۆڕانكارى لە ناوى شەقامەكە.

و دانیشتوان دەتوانن
 .كاونسڵ پێویستە
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ئەمە داواكاریەكە لەژێر بەشى

بەشى

بەشى ى یاساكانى باڵەخانەكانى لەندەن (هەمواركراو) یاساى
.

بەشى ى یاساكانى باڵەخانەكانى لەندەن (هەمواركراو) یاساى
ناونانى شەقام

ئاگاداریدراوە كە لەندەن بۆڕۆوى هارینگەى ("كاونسڵ") ،بەگوێرەى یاساى باڵەخانەكانى لەندەن (هەمواركراو) یایاى
هەروەكو
بۆ
بەشى بەشى  ،دەیەوێت بڕیارێك دەربكات بۆ گۆڕینى ناوى
دیاریكاروە خوارەوە.
هەركەسێك گلەیى هەیە لەم بڕیارە دەتوانێت نامە بنێرێت بۆ كاونسڵ تاوەكو

یان ئیمەیڵ بنێرێت بۆ كاونسڵ لەڕگەى
بەروار

/

/

/

لەڕێگەى

بۆ ناڕەزایەتى دەربڕین.

/

 :لەنێوان شەقامەكانى
باسکردن & حاڵەتى شەقام:
ڕیفرێنس و ڕەنگ لەسەر نەخشە :ڕەنگى سووركراو لەسەر نەخشە
ناوی پێشنیارکراو:

www.haringey.gov.uk
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