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 ەل یکانیەتەڕەبن ەماف یكانیەاستڕ ىەڕەپ
 کبوون یدا

 

  .تێ بەد تڵو مندا تیان یدووگ ەیکات وەل تۆخ ۆڤیمر یکانەماف ەیربارەد داتەدێپ تیاریزان Birthrights ەڕەیپ
  ەل ەیەه یزینگلی ئ یزمان ەترمان ب ەیک ید ەڕەی.پەوەکاتەد وونڕ یتیەکایدا ییرێچاود ەل کانتیەتەڕەبن ەماف ەڕەیەپ مەئ

  www.birthrights.org.uk  :مانەکەڕەپڵما رەس

 

 

 .تێبكر ەڵگەل تەڵەمام ەوەزڕێو  ۆشک ەب ەیەه تەوەئ یماف  .1
  .نەبک  ەڵ گەل  تەڵەمام  ەو ەزڕێو  ۆشک  ەب ەستیوێپ ەشخان ۆخەن کەو یکانیەحکوم  زگاەواتا د ۆڤمر یکانەماف یاسای

  .بن زدارڕێو  وشتەڕەب رتەرامبەب ەستی و ێ( پکانەو مامان کانەشک ی)پز ی ندروستەت ییرێچاود یانۆڕپسپ

 .تەکییەرێچاود ەیربارەد  اردانڕیب ەل نەبک  تی وانیپشت  ەستی وێپ

 .نێدابن ەستتیوێپ ییەیرێچاود وەئ انی  تۆخ ەیربارەد ەمانیگر تێ ناب
 ارڕیب تیتا بتوان  تێ ب  ێیپ تی ستیوێپ رەگەئ ەیەه کتێڕێرگ ەو ەبن ک اینڵد تیندروستەت ییر ێچاود یانۆڕپسپ ەستی وێپ
  .تەی بد تۆخ ییرێچاود ەیربارەد
  تۆخ یریش کێکات انی بوونڵمندا ەیماوەل ەنموون ۆب ،یتێیەپ  تیست یوێپ ەیکات وەل تێ بەه تۆخ ییندەتمەبیتا ەستی وێپ
  .تەبک  یزێهێب انی یالواز ەب ستەه نەوابک   تێو ناب ت،ەیدەد تەکڵەمندا ەب
  وکاتەئ ت،ی نی بب تە ئافر ییندروستەت ییرێچاود یانۆڕ پسپ نهاەت تێوەتەد ،ەنموون ۆب ،ەیەه تتەبی تا ییست یوێپ رەگەئ
 بوونڵمندا ەیماو ەل تەوەرەمنک ێه یرمانەد ،ەنموون ۆب - تێ . ناشتێبش رەگەئ تێ ریبگ  ێل یزڕێ شەمەئ ەستی وێپ
  یچ ەیوەئ رەس  ەل  اردانڕیب ۆب  تێبدر ێپ تییەاریزان وەئ ەستیوێپ وکاتەئ - ستنەردەب  اویپ  یشک یپز  نهاەت ەو ب تێوەد

 .تەیبک 
  ەوەئ یاینڵد تیندروستەت ییرێچاود یانۆڕپسپ  ەستیوێ پ ،ەیەه نتیەژخاێدر ندروستىە ت یخۆد انی یندامەمئەک رەگەئ

  یرێچاود ەک تێب یەواتا وەب ەنگ ڕە ەمە. ئتێی ناکر شەبێو ب ەیەه ەکییەرێچاود ۆب کسانتیە یشتنەیستگ ەد ەک ەوەبکات
 یرئاوەس ەب شتنەیستگ ەد ،ەنموون  ۆ)ب ەستتیوێپ ەک تێ درەد ێپ تییەوان یپشت وەئ انی ت، ێدرەد ێپ اترتیز انی اوازیج
 یک ێ نێشو ەتا ل کێ پالن یبوونەه  انی بوون،ڵمندا یدوا ەل اتریز ییوان یپشت  یبوونەه ت،ە بیتا ییست یداوێپ نەخاو یسانەک

 .(کاتە د تیزارێب یتووش ژاوەهاتوو ژاو رەگەئ تیئارام ب

 

 .رێخەن تڵێیب ەیەه تەوەئ یماف  كێگشت كات ۆت  .2
 یکانەکات ەل ەیوەئ ەیوێهاوش ت،ۆخ ەیستەج ەیربارەد تێبەه تۆخ یارڕیب ەك ەیەه تەوەئ یماف  تیانیدووگ کێکات
 .ەتەه داەک ید
 ەستی وێپ ،ەنموون ۆنا. ب ان ی تیازڕ یشكیپز یک ێرەسەچار رەه ەب ایئا نەبک  ێل ارتیپرس ندروستىەت یانۆڕپسپ ەستی وێپ
 .یەاسای ەمە. ئنەبد ێپ  نتێئازارشک  ەیوەئ شێبگرن و پ نتێخو یستانەپ ەیوەئ شێ پ انیبپرسن،  تێل نیپشکن  شێپ

  .تیبەن یازڕ ێیپ تۆخ واە ک نەبد ێپ تیشک یپز یرەسەچار رەگەئ یەاسای ەیوانەچێپ ەمەئ

 .یندەزامڕە ەیوەتکردنڕە تێوترەد ێیپ ەمە. ئرێ خەن تڵێی ب ییەئاسا  کێكات  گشت

  .یندەزامڕە یدانێپ  تێوترەد ێیپ ەمەئ ،ەڵێب تەڵێیو د تێ وەد رتەسەچار گومانێب رەگەئ

 .کات بوو ەب  تیستیوێپ رەگەئ تەی بد تۆخ یارڕیب ەیوەئ ۆب تەی بک  اتریز یکات یداوا تیتوانەد

 .تۆڕیبگ  تۆ خ یارڕیب  تیتوانەد ت،ەیبد شتۆخ یندەزامڕە رەگەئ تەنانەت
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  ەل زڕێ ەستیوێپ ت،ۆخ ەی ستەج ەیربارەد بنەن یازڕ تەکەار ڕیب ەب شیندروستەت یانۆڕپسپ رەگەئ تەنانەت
  .بگرن کانتەارڕیب
 ەل یارڕیتا ب تەیبگ  ەکە رەسەچار ەل یباشەب ۆت ەستی وێپ ەوات ەمە. ئتێب ەاشکاوانڕ تەکییە ندەزامڕە ەستیو ێپ اسا،ی ێیپەب

  ەیربارەد یاریزان ەڵگەو ل ت،ەیبگ  ێیت  تیتوانەد ەک تێبدر ێپ  تیاریزان کێواز ێش ەب ەستیو ێ. پتەی بد ەوەبار
 .گرنگن ەوۆت یال ەب ەک شیکان ەو سوود کانیەترسەم

 ۆب نەناچارت بک  انی رە س ەنەفشارت بخ یندروستەت ییرێچاود یانۆڕپسپ انی تەکەزانێ خ اندایناوەل ك،ێسەك چیه تێ ناب
 وەئ ۆیهەب نهاەت ت ێیبکر كانییەتیەەاڵمۆک ییەتگوزارەخزم ەیاستڕئا تێ. ناکررە سەچار یرگرتنەو ەب بوونیازڕ
 .ەداوت تەکەبوونڵمندا ەیربارەد ەیارڕیب
  رتەسەچار تێناکر بوون ڵو مندا تیانیدووگ یکات ەواتا ل ەمە. ئتێبەن کیدا ەتا ل ییەن  یک ێماف چیه ەرپۆک اسا،ی ێیپەب
 ەبکات ک ستەوا ه یندروستەت ییرێچاود ۆڕی پسپ رەگەئ تەنانەت ت،یب یازڕ ێیپ تۆخ رەگەم تێبدر ێپ

  .کانییەشكیپز ییەژگارۆئام ەب رەرامبەب کانتەبژارد ەل تیئازاد ۆ. تەستیو ێپ ەکەبووەن کیداەل  ڵەمندا ۆب ەکەرەسەچار
 رۆز ەمە. ئتێبەن  اردانڕیب ۆب تڵیقەع یتوانا رە گەئ ەیەوەئ نەبد ۆب ارتڕیب تواننەتر د یک ەڵخ ەک کێکات  نهاەت
  یاسای یکانەشک یپز ەسۆ پر یوەیڕەپ ەستیو ێ( پکانتەشک یپز ،ەنموون ۆتر )ب یسانەک دات،ەوودڕ ەمەئ کێ. کاتەنەگمەد

 .ۆت ی"کانییەندەوەرژەب نی"باشتر ەل اردانڕیب ۆب نەبک  (Mental Capacity Act) ڵی قەع یتوانا
 

 

  وەئ نهاەو ت نەبک ێپ ستە' دەڵێ'ب ەل یتیەکایدا یكانیەتگوزارەخزم ەستیوێپ ت،ەیکەد یر ێچاود یداوا کێکات .3
 . تێبەه انیگونجاو  یکار ۆه رەگەئ رێخەن نەڵێد ەکات

  ەڵێب ە'ل کبوونیداەل یتگوزارەخزم یرەنک یداب ەستیوێ پ  ت،ێبەه کییەتگوزارەخزم ۆب  شتنتەیستگ ەد تێوەتەد رەگەئ
  .ننێب یدەب تەکییەداواكار ەیوەئ ۆب نە بد انۆیخ ڵیوەه ەڕیوپەئ ەستیو ێبکات.' پ  ێپ ستەد
  تەوەئ یماف ،ەنموون ۆ. بەدروست تۆخ ۆب ەک تیرێبژەڵه ەشت وەئ ەك ەیەه تەوەئ یماف ت،ەکییەرێچاود ىەماو ەل
  یک ێندەناو ە ل انی ەوڵەما ەل  ،ەشخانۆخەن ەل تیرێ بژەڵه ەوەئ تیتوان ە. دتیرێبژەڵه ەکەبوونڵمندا ینێشو ەك ەیەه
  تیبتوان  ەستیوێ(. پتێبر ەد ەوەڕێب ەوەمامان کەڵێمۆن کیەال ە ل ەک بوونڵمندا یکەیەکیە)  تێبب تڵمندا کبوونیداەل
 .تێوەبت رەگەئ ت ێبەه تیرەسەیق  یرەرگەشتەن
  کیدا یکانەندە ناو ەنگ ڕە ،ەنموون ۆ. بەیەه کراویارید ەیبژارد کێندەه ۆب کانتەماف رە س ە ل یجار سنووردار كێندەه

  کانەشخانۆخەن ەنگڕە انی نن،ێب یکارەب تواننەد ە ک کاتەد یارید ەسانەک وەئ ەک  تێبەه انیساڕێ کێندەبوون ه
  .نین  ییاسای یساڕێ ەمە. ئتێبب ڵیدائاو من ناوەل ێکرەد ێک ەک  تێبەه ەوەئ ەیربارەد انیساڕێ
 ۆت ەک نەبک  ەشت وەئ  نەبد انۆیخ ڵیوەه ەستی وێپ ت،ەیکەد شەشک ێپ بوونڵمندا یتگوزارەخزم یکییەداواكار کێکات
 .تێوەتەد ەک نەبک  شەشک ێپ تییەرێچاود وەئ تواننەن رەگە' ئرێخە'ن نڵێب ەکات وەئ  نهاەت ەستیو ێ. پتێوەتەد

  .ە وەنەبک  وونڕ ۆب  شتیکان ەکارۆو ه نەبد  کێارڕیب ۆت ییسەک یخۆبارود یماەبن ر ەس ەل ەستی وێپ

 .تڵێوا نا انیساکانڕێ انی تەاسیس ەک نڵێب نهاەت ەب ناتوانن
 سەک چیه ت،ێ بب تڵمندا  ەوڵەما ەل تێوەتەد رەگەئ ،ەنموون ۆ. بتەیانک یب  كێگشت كات تی توانەد ە ک نەه ەبژارد کێندەه

 .تێبب  تڵمندا شکیپز انیمامان  یتەارمی ێب ییەاسای  یک ێکار هاەروە. هتیبچ ەشخانۆخەن ۆناچارت بکات ب  تێناتوان 
 یکۆرەس  ەڵگ ەل ەقس تەیبک  ەوەئ یداوا تیتوانەد ت،ێریگەن ێل انیزڕێ کانتەبژارد انی ت،ێریگەن ێل تێگو رەگەئ
 ەب یندەوەی پ تیتوان ەد هاەروە.هتەی( بک کانەمامان یرپرسە)ب (Head of Midwifery) یمامان یشەب

Birthrights  ەوەیڵەمیئەیگ ڕێ ەل ژێ اوڕ ۆب تەیبک: advice@birthrights.org.uk. 

 

 

   .نێنرێبه یدەب کانتیەتەڕەبن ییەستیوێگشت پ ەك ەیەه تەوەئ یماف  .4
خواردن،   ەنموون ۆب ،ەستت یو ێپ ەبگات ک ەانیتەڕەبن ەشت  وەگشت ئ ەب ستتەد تیبتوان ەست ی وێپ ت،ەیشخانۆخەن ە ل رەگەئ

 .رئاوەس ۆچوون ب یوانی ئازار و پشت  ەیوەرەورکێئاو، ه

 .تەیکەد یرێچاود انی یتەارمی یداوا کێ کات  تێریربگ ەو یجددەو ب تێ ریبگ  ێل تێ گو ەستی وێپ
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 یشک یپز یدروست یک ێکار ۆه رەگەم تێبدر تێ پ ەستیوێ پ  ت،ەیئازار بک  ەیوەرەورکێه  یداوا بوونڵمندا یکات ە ل رەگەئ
و   ەوەبکات وونڕ ۆب تە کەکارۆ ه تەکەمامان انی شکیپز ەستیوێپ ت،ێبەه کارۆه رەگە. ئ ەوەبکات تڕە ەمەئ ەک تێبەه

 .بکات مارۆت  تەکۆگفتوگ

 .تەیبک  ەکەقاوش یشک یپز انی کانەمامان یرپرسەب ەڵگەل ەقس تەیبک  ەوەئ یداوا تیتوانەد ت،ێریگەن ێل تێگو رەگەئ

 

 

 .بن ەوەکەیەب کێزانێخ کەو و تێیبکر ی وانیپشت ەك ەیەه تەوەئ یماف  .5
  .تێب تداەڵگەل شێو ک بوون،ڵمندا یتیەن ۆو چ نێشو ۆب نەدەدێپ بژاردنتەڵه یماف ۆڤمر یکانەماف

  ەل یکانەندەو ناو کانەشخانۆخەن ەنگ ڕە. تێبەد تەڵگەل  ەک ەبوونڵمندا ىەماو ەل ەک تیرێبژەڵه ەسەک وەئ تیبتوان  ەستی وێپ
 ڵمندا ەیوەمان ەب ە گ ڕێ ییئاسا یکەیەوێشەو ب ت،ێب  داەڵگەل ستەک ندەچ تەڵێد تێپ ەک  تێبەه انیتەاسیس کبوونیدا
  انی تەیبک  تەکەمامان ەڵگەل ەقس تیتوانە. دنین ییاسای یساڕێ مەاڵب ن ەه کانەشخانۆخەن یتەاسی. ستەڵگەل نەناد

 .تیب رانەگ ی ن رەگەئ تەیبک  اڵبا یمامان ەڵگەل  کردنەقس  یداوا

 .ت ێنی بب ۆت ەکەبوونڵمندا ی دوا انی بوونڵمندا یکات ەل ت ێوەنات ەک تێبەه کێسەک رەگە ئ تڵێیب تەکەمامان ەب  تیتوانەد

 

 

 .ەیەه کردنتاڵسکا یماف  .6
 .تێبكر ەڵگ ەل تەڵەمام ەوەزڕێو  ۆشک  ەب تەکییەرێچاود یکانەگشت کات ە ل ەیەه تەوەئ یماف

 انی ت،ەکەشک یپز انی مامان  ەڵگەل ەقس تیتوانەد ت،ی رانەگ ین  تیانیدوو گ ىەماو ەل تەکییەرێچاود ەیربارەد رەگەئ
 .ۆت (Trust) ەیمتمان ێیپ ەب تەی( بک اڵ با  ی)مامان (Head of Midwifery) یمامان یشەب یکۆرەس
 تی توانەد ،ەکراوەن  ەڵ گەل تەڵەمام  ەوەزڕێو  ۆشک  ەب تەیکەد ستەه  رەگەئ انی ت،یبەن یازڕ کێمەاڵو ەب رەگەئ

  یک ێهات شت رتەسەب ەیوەئ تەیبک  ستەه رەگەئ تە نانەت تەی بک  مارۆ ت اڵسکا ییەئاسا یک ێشت. تەیبک  مارۆ ت اڵسکا
 .ەبووەن یرچاوەب یک ێ انیز چیه انی ەبچووک

 The Patient Advice and Liaison Service (PALS)) شۆخەن ییندەوەیو پ  ژێاوڕ ییتگوزارەخزم یمیت

team) بدات تیتەارم ی اڵسکا  یمارکردنۆت ەل تێتوانەد تەکەشخانۆخەن ەل.  

 .تەیبب (Ombudsman) یوانی ناوبژ  ۆب  تەکاڵسکا  تیتوانەد ت،یبەن یازڕ ەکەمەاڵو ەب رەگەئ

Birthrights  ەل تیتوان ە.دکاتەد شە شک ێپ  اڵسکا یمارکردنۆو ت کانتەماف ەیربارەد ییاۆڕخەب یژێاوڕ هاەروە ه 
   .advice@birthrights.org.uk :تەیبک   Birthrightsەب یندە وەیپ ەوەیڵەمیئ ەیگ ڕێ

 

 

 .ەیەه تیرێچاود یرگرتن ە و یماف  كێگشت كات .7
 یشتمانین ییندروستەت یزگاەد ییرێچاود یرگرتن ەو یماف ایتانیرە ب ە'ن لییئاسا یشتووی'دان ەک ەیسانەک وەئ

(NHS)تەی بد تەکییەرێچاود ەیبکات پار  ستیو ێپ ەنگ ڕە'، تین  ییئاسا یشتووی'دان رەگە . ئەیەه ییاۆڕخەب  انیـ. 
  بوونتڵمندا یرێچاود ەستیو ێپ  شتاێه ت،ەی دیب  تیو ناتوان تەی بد تەکییەرێچاود ەیبکات پار  شیستیوێپ رەگەئ تەنانەت
 .تیب وانەڕ چاو تەیدەد ەپار ەیوکاتەتا ئ ت ێبوتر تێ پ تێ . ناکرتێبدر ێپ

 ەیربارەد تیرانەگین رەگە.ئەزڵۆئا رۆز کانەچووێ ت یوازێبدات، و ش ەپار ەستیوێ پ ێک ەیوەئ ەیربارەد ساکانڕێ
  تێتوانەد Maternity Action یرخوازێخ یکخراوڕێ ت،ەیبوون بد ڵمندا یرێ چاود ەیپار ەستیوێ پ ایئا ەیوەئ
  یژێاوڕ یتگوزارەخزمو  ەیڵمیئ یژێاوڕ یتگوزارەخزم هاەروە.هنەکەد شەشک ێپ انی نی نالۆئ یاریبدات.زان  تیتەارمی
 .تێگرەد ۆخەل شینۆفەلەت یانێڕرگەو ەکەیەه انییاۆڕخەب ینۆفەلەت
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کاتی ئەم  دەست لێ هەڵگرتن.پەرەی ڕاستیەکەمان زانیاری پەیوەست بە یاسا لە شانشینی یەکگرتوو فەراهەم دەکات. ئەم زانیاریانە ڕاستن لە  
(. ئەو یاسایەی لەم ناوچەیە پەیرەودەکرێت قابیلی گۆڕانە. مافەکانی لە دایک بوون بەرپرسیارەتی هەڵناگرێت ئەگەر هاتوو  2021  نووسینە ) مایس

بەرپرسیارەتیەک هەڵناگرێت سەبارەت لە  ئەو گۆڕانکاریانەی بەسەر یاساکە دا دێن لەم باڵوکراوەیە بەسەرچوون. مافەکانی لە دایک بوون هیچ  
بۆ  دەستدان کە لەوانەیە سەرهەڵبدات لە دەرەنجامی پشت بەستن بەو زانیاریانەی لە وپەرەی  ڕاستیەکە هەن. مافەکانی لە دایک بوون بەستەری  

بوون بەرپرس نین لە ناوەرۆکی ماڵپەری  ماڵپەری الیەنی سێیەم فەراهەم کردووە کە زانیاری زیاتری پەیوەست دابین دەکات. مافەکانی لە دایک  
 بەستراو، و ئەم بەستەرانە نابێت وەک قەبوول کردن هەژمار بکرێن. 

 

 

 


