دۆسیەکانی دەرمالەی فیرخوازان

رینماییەکان بۆ فیرخوازان ،دایکان و باوکان وە هەروەها بەخیوکەران

٢١/٢٠٢٠

ناوەرۆک
برگەی ١

ئەو فیرخوازانەی تەمەنیان لە نیوان  ١٨- ١٦لە  ٢٠/٨/٣١وە هەروەها  ٢٣-١٩کە لەسەر پالنی
چاودیری خویندن و تەندروستین

برگەی ٢

زانیاری بۆ دایکان و باوکان و بەخیوکەران

برگەی ٣

ئەو خویندکارانەی کە تەمەنیان  ١٩بەرەو سەرە کاتیک کە پرۆسەی خویندنیان دەست پیدەکەن

برگەی ٤

قەرزی فیرخوازی خویندنی پیشکەوتوو

برگەی ٥

چۆنیەتی دەست پیکردن بە مەعامەلە

برگەی ٦

زانیاریە بەسوودەکانی دیکە

برگەی ٧

چۆن پەیوەندی بە ئیمەوە بکەیت

ئەو فیرخوازانەی تەمەنیان لە نیوان  ١٨- ١٦لە  ٢٠/٨/٣١وە هەروەها  ٢٣-١٩کە لەسەر پالنی
چاودیری خویندن و تەندروستین

برگەی ١

گواستنەوە
دەتوانیت داوای یارمەتی بکەی بۆ گواستنەوە ئەگەر:
•
•
•

لە دووری  ١.٥میل لە سەنتەری کۆلیجەکەوە بژیت کە خویندنەکەت یان کۆرسەکەتی تیدا دەکەیت.
وە هەروەها
لە خیزانیکەوە هاتبیت کە داهاتی لە ژیر /یاخوود هەتا بری  ٢٥٠٠٠پاوەند بیت.
یاخوود
یاخوود یارمەتی پرۆگریس وەردەگری
پیویستە تیبینی بکەی
 )1دەبیت ناوت تۆمار کردبیت بۆ پرۆگرامی خویندنی فوول بۆ ئەوەی ئەم یارمەتیە وەربگریت.
 )2بۆ ئەوەی ئەم پاسسە وەربگریت داوات لیدەکریت کە  ٢٠پاوەند بدەیت لە دەستپیکی هەموو
تیرمیکدا.
 )3ئەگەر ئەم پاسسەت لە دەست چوو ،داوات لیدەکریت کە  ٤٥پاوەند بدەیت بۆ ئەوەی یەکیکی ترت
بۆ بکریت.
 )4پاسسی تیرمەکان تازە دەکریتەوە تەنها ئەگەر ریژەی ئامادەبوونت بگاتە . ٩٠٪
 )5بۆ ئەوەی یارمتی بتگریتەوە ،دەبیت خۆت وە کۆرسەکەش دەرمالەی حکومەت بتانگریتەوە.

یارمەتی پرۆگریس
بۆ ئەوەی بۆ ئەوەی ئەم یارمەتیە بتگریتەوە دەبیت ئەم مەرجانەی خوارەوەت هەمووی تیدا بیت
•

تەمەنت لە نیوان  ١٨-١٦لە کاتی دەستپیکت کۆرسەکەدا

هەروەها
•

دەبیت پرۆگرامیکی خویندنی فوول بکەیت

هەروەها
•

چاودیر کەر بیت یاخوود چاودیریت بکریت

یاخوود
•

دەبیت ئینکەم سەپپۆرت یان یونیڤەرسەل کریدیت وەربگریت لەحالەتی ئینکەم سەپۆرتدا لەبەر ئەوەی کە تۆ
خۆت مەسرەفی دارایی خۆت دەکەیت وە هەروەها هەر کەسیک کە لە تۆ بەرپرسە یاخوود لەگەل تۆ دەژی بۆ
نمونە وەکو مندال یاخوود هاوژین

یاخوود
•

لە حالەتی وەرگرتنی دەرمالەی یارمەتی و کار کردن یاخوود یونیڤیرسەل کریدیت لە جیاتی  ESAوە
دەرمالەی یارمەتی کەم ئەندامیتی /دەرمالەی پشت بە خۆ بەستن بە ناوی خۆتەوە

یاخوود
•

یارمەتی داواکەری پەنابەری گەنج لە یەکیک لەو گروپانەی سەرەوە

یاخوود
•

چاودیرکەری گەنج

ووردەکاری بری پارەی کە وەردەگیریت
•
•

 ٣٠پاوەند هەفتەی بۆ ماوەی  ٣٦هەفتە لە سالیکدا کە ئەمەش پەیوەستە بە  ٨٠٪ئامادەبوونی هەفتانە.
بە راستەوخۆیی بخریتە سەر هەژماری بانکەکەت لە ریگای .BACS

دەرمالەی فیرخواز
•
•
•

داهاتی خیزانەکە دەبیت کەمتر بیت لە  ٢٥٠٠٠پاوەند لە سالیکدا بۆ ئەوەی مەعامەلەکەت وەربگیریت
(بەلگەکانی پەیوەست بەمە دەبیت دەستەبەر بکریت).
دەبیت خۆت وە هەروەها کۆرسەکەشت دەرمالەی حکۆمی بتانگریتەوە.
دەبیت هەژماری بانکی خۆتت هەبیت وە بتوانیت هەموو ووردەکاریەکان و زانیاریەکانی سەبارەت بە خۆت
دەستەبەر بکەیت بۆ ئەوەی برە پارەکەت لە دەرمالەکە وەربگریت.

تیبینی:
ئەم برە دەرمالەیە تەنها بەردەستە بۆ ئەو فیرخوازانەی کە داهاتی خیزانیان کەمترە لە  ٢٥٠٠٠پاوەند وە بۆ ئەو
فیرخوازانەی کە یارمەتی کۆلیج واتا کۆلیج بیرسەری نایانگریتەوە.
برە پارەی کە دەبیت وەبگیریت دابەش دەکریت بۆ دوو بەش .نیوەی یەکەمی لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم ،وە
نیوەی دووەم لە کۆتایی مانگی کانونی دووەم ( .لەوانەیە بگۆریت بە پیی بەرواری دەستپیکردن)
ژەمی خۆرایی FE
•
•

ئەگەر تۆ ئەکیک لەم یارمەتی و بینەفیتانەی الی خوارەوە وەردەگریت ،ئەوا مندالەکانت وەرگرتنی ژەمی
خۆرایی بە بەرامبەری  FEدەیانگریتەوە ئەگەر تەمەنیان لە نیوان  ١٨-١٦بیت لە .٢٠/٨/٣١
ئەگەرئەگەرتەمەنت لە نیوان  ١٨-١٦دایە لە  ٢٠/٨/٣١وە یەکیک لەم یارمەتی بینەفیتانە وەردەگریت بە
ناوی خۆتەوە ،ئەوا لەوانەیە کە وەرگرتنی ژەمی بی بەرامبەری  FEبتگریتەوە.

یارمەتی داهات (ئینکەم سەپۆرت)
یارمەتی  -پەیوەست بە جۆب سەنتەر
یارمەتی – پەیوەست بە کار کردن و هاریکاری کردن
یارمەتی لە ژیر بەشی  VIلە یاساک انی کۆچ کردن و داواکردنی پەنابەری سالی ( ١٩٩٩یارمەتی )ASS
بەشی گەرەنتی کریدیتی خانەنیشینیی
کریدیتی باجی مندال واتا تاکس کریدیت ( کە دەبیت ئەوە نیش ان بدات کە تۆ کریدیتی باجی کارکردن ناتگریتەوە) وە
هەروەها داهاتی ساالنەت لە  ١٦١٩٠پاوەند تیپەر ناکات ،کاتیک کە هەلسەنگاندنی بۆ دەکریت لە الیەن HMRC
کریدیتی باجی کارکردن – دەدریت بۆ ماوەی  ٤هەفتە لە دوای وەستانی ئەوەی کە کریدیتی باجی کارکردن دەیگرتیەوە

یو نیڤیرسەل کریدیت لەگەل پووختەی داهات کە تیپەر نەکات یاخوود یەکسان بیت بە  ٧٤٠٠لە سالیکدا
•
•

ئەگەر تەمەنت لە نیوان  ١٩وە  ٢٥دایە وە پالنی چاودیری خویندن و تەندروستی ) (EHCPئەوا لەوانەیە کە
ژەمی بی بەرامبەری  FEبتگریتەوە.
لەوانەیە کە یەک ژەم لە رۆژیکدا بتگریتەوە لە یەک سەنتەری کۆلیج هەتا بری تیچووی  ٣پاوەند لە رۆژیکدا
'مییل دییل'.

ئەگەر ژەمی بی بەرامبەر ی  FEبتگریتەوە ،ئەوا تۆ یارمەتی کۆلیج واتا کۆلیج بیرسەریش دەتگریتەوە و
دەتوانی بری  ١٥پاوەند هەفتانە وەربگریت ،کە ئەمەش پەیوەستە بە ریژەی ئامادە بوونت وە هەموو
داواکاریەکانی دیکەی کۆرسەکەت.
چاودیری مندال
ئەگەر تۆ دایک یان باوکی وە تەمەنت لە ژیر  ٢٠سالی دایە لە  ٢٠٢٠/٨/٣١وە هەروەها بینەفتی مندال واتا
چایەلد بینەفت وەردەگری بۆ مندالەکەت ،دەتوانی داوای دەرمالەی چاودیری مندال بکەیت راستەوخۆ لە
حکومەتەوە.
ئەمە دەکریت لە ریگەی چاودیری بۆ خویندن لە مالپەری https://www.gov.uk/care-to-learn

برگەی ٢

زانیاری بۆ دایکان و باوکان و چاودیرکەران

دەستپیکردنی کۆلیج کاتیکی زۆر خۆشە بۆ هەموو فیرخوازیک.
لە سیتی لیڤەرپوول کۆلیج ئیمە رۆلی گرنگی دایکان و باوکان  ،خزمان و چاودیر کەران کە لەم قۆناغەی ئەم
پرۆسەیەدا دەیگیرن زۆر بەرز دەنرخینین و پیی دەزانین.
هیوادارین کە دەرفەتت بووبیت تاوەکە برگەی  ١ت خویندبیتەوە تا بتوانیت هەموو یارمەتیە داراییە جۆراو جۆرەکانی
کە هەیە ببینیت کە لەوانەیە دەستەبەر بیت بۆ ک چەکەت یان کورەکەت ،وە لەم برگەیەدا زیانیاری و رینمایی و
روونکردنەوەی زیاتر دەستەبەر دەکریت کە ئیمە هیواخوازین سوودیان لی ببینیت.

سیستەمی داواکردنی مە عامەلەکە
کۆلیجەکەمان سیستەمی ئۆن الینی هەیە بۆ داواکردنی مە ع امەلەی یارمەتی دارایی کە پیی دەووتریت پەی مای
ستودینت .ئەمە دەتوانریت لەسەر هەموو جۆرە ئامیرەکان بەکاربهیندریت وەک کۆمپویتەر ،الپتۆپ ،تابلیت ەر
هەروەها تەلەفۆنی مۆبایل.
کچەکەت یان کورەکەت زانیاری زیاتری بەدەست دەگات لە بارەی ئەم بە شەوە لە کاتی بەدەست گەیشتنی نامەی بەخیر
هاتن.
چوونە ژوورەوە بۆ پەی مای ستیودینت تەنها بەردەستە بۆ کچەکەت یان کورەکەت لە دوای ئەوەی کە تۆمار بوون لە
کۆلیجەکە.
یارمەتی و پشتگیری بەردەست دەبیت لە کاتی ئەم پرۆسەیەدا لە دوای ئەوەی کە کچەکەت یان کورەکەت تۆمار بوون
لە کۆلیجەکە.

پەیوەندی کردنەکان
بەهۆی داواکاریەکانی داتا و زانیاری پاراستن ،ئیمە دەتوانین گفتوو گۆ لەسەر یارمەتی دارایی راستەوخۆتەنها لەگەل
کچەکەت یان کورەکەت دا بکەین.
ئەگەر تۆ وەک نوینەری یاسایی کچەکەت یان کورەکەت کار دەکەیت لەبەر ئەوەی ئەوان ناتوانن بۆ خۆیان باری
دارایی خۆیان بەریوە بەرن ،تکایە بەلگە بەردەستە بکە بۆ ئەوەی ئەمەت بۆ بکریت وە بتوانین ئەم زانیاریە زیاد بکەین
بۆ تۆماری پەی مای ستیودینت.
هەر پەیام گۆرینەوەیەک لەگەل کچەکەت یان کورەکەت لە ریگەی ئیمەیل دەبیت لە هەژماری ئیمەیلی کۆلیجەکەی.
ئەگەر کچەکەت یان کورەکەت پرسیاری هەیە سەبارەت بە مەع امەلەی داواکردنی دەرمالە ،دەتوانن ئیمەیل بکەن بۆ
StudentFinance@liv-coll.ac.uk

پیدانی دەرمالەکان
بۆ ئەوەی بتوانیت پارەی کۆلیج وەربگریت ،کچەکەت یان کورەکەت دەبیت هەژماری بانکیان هەبیت بە ناوی
خۆیانەوە .ئیمە ناتوانین پارەکە بخەینە سەر هەژماری بانکی کەسیکی دیکە.

پارەی دروای هەفتانەی کۆلیج دەدریت لە کاتی تیرمەکاندا .هیچ برە پارەیەک نادریت لە کاتی پشووی کریسمیسدا،
یاخوود پشووی ئیستەر یاخوود پشووی هەفتەییەکانی مانگی تشرینی یەکەم و مانگی شوبات و مانگی مایس.
کچەکەت یان کورەکەت دەتوانیت بەدوا چوون بکات بۆ برە پارەکەی کە دەیدریتی  /وە ریژەی ئامادەبوونی بە
شیوەیەکی راستەوخۆ لە هەژماری پەی مای ستیودینت.
بۆ یەکەم  ٥هەفتەی هەر تیرمیک  ،پارە دانەکە دەدریت بە پی لیپیچینەوەی ریژەی ئامادەبوونی فیرخوازەکە بۆ
وانەکەنی.
لە هەفتەی  ٦بەدواوە پارەدانەکە هەفتانە دەبیت وە پەیوەست دەبیت بە ریژەی ئامدەبوونی داواکراوی  . ٩٠٪هەر
گرفتیک کە پەیوەندی هەبیت بە تۆمارکردنی ئامادەبوون دەبیت گفتوگۆ لەگەل رابەری بەرەو پیش چوون لە هەمان
کاتتدا.

پشتگیری کردنی مەعامەلەی دەرمالە
بۆ گرتنەوەت بە یارمەتی دارایی دەبیت هەلسەنگاندنت بۆ بکریت بە گویرەی ئەو بەلگانەی کە پیشکە شت کردوون
سەبارەت بە داهاتی خیزانەکە ،یاخوود بە وەرگرتنی چەند جۆرە بینەفتیکی دیاریکراو.
سیستەمی پشتگیری کردنی مەعامەلەی دەرمالە ی ئۆن الینەکەمان لە پەی مای ستیودینت لیستەی هەموو ئەو بەلگە
داواکراوانە بۆ هەر پرسیاریک داندراوە.
زۆ گرینگە کە ئیمە کۆپیەکی فوولی نامەی بینەفتی داراییمان لە بەردەست بیت کە تییدا هەموو بینەفتەکانی کە
دەتگریتەوە ئاماژە پیکراوە.
ئیمە بە جیا رینماییەکانمان د رووست کردووە بۆ پەی مای ستیودینت ،کە تییدا نموونەی ئەو بەلگە داواکراوانەی تیدا
خراوەتە روو.

فیرخوازی تەمەن  ١٩بۆ سەرەوە کاتیک کە دەست دەکەن بە خویندنی ئامانجەکەیان

برگەی ٣

گواستنەوە
دەتوانیت مەع امەلەی داواکردنی یارمەتی بۆ گواستەنەوە بکەیت ئەگەر لە دووری  ١.٥میل بژیت لە سەنتەری
کۆلیجەکە کە خویندنەکەی تیدا دەکەیت  /خوولەکەی تیدا دەکەیت.
خالەکانی تیبینی
•

دەبیت ناوت تۆمار کرابیت بۆ کۆرسیک کە بەالنی کەم  ٦کاتژمیر بیت لە هەفتەیەکدا بۆ ئەوەی بتوانیت ئەم
یارمەتیە وەربگریت.
دەبیت داهاتی خیزانەکە هەتا بری /یاخوود کەمتر لە بری  ٢٥٠٠٠بیت.
دەبیت بری  ٢٠پاوەند بدەیت لە دەستپیکی هەموو تیرمیکدا بۆ ئەوەی ئەم پاسسە وەربگریت.
لەکاتی بزربوونی پاسسەکەت  ،پیویستە تۆ بری  ٤٥پاوەند بدەیت بۆ ئەوەی یەکیکی دیکەت بۆ دەربیتەوە.
ئ ەم پاسسە هەموو تیرمیک تازە دەکریتەوە بە مەرجیک کە ریژەی ئامادەبوونت  ٩٠٪بیت.

•

بۆ ئەوەی ئەم یارمەتیە بتگریتەوە  ،دەبیت تۆ وە کۆرسەکەت کە دەیخوینی دەرمالی حکومەت بتانگریتەوە.

•
•
•
•

لیخۆش بوون لە پسوولە خەملیندراوەکان
لیخۆش بوون لە تیچ ووەکانت بۆ دەکریت بە مەرجیک ئەو خاالنەی داندراوە هەمووی بتگریتەوە ،وە لەدوای ئەوەی کە
کەمکردنەوەی دیاریکراو ئەنجام درا ،دەبیت داهاتی خیزانی  ٢٥٠٠٠پاوەند بیت یاخوود کەمتر.
تیبینی :ئەمە ئەو فیرخوازانە ناگریتەوە کە تەمەنیان لە سەرو  ٢٤سالیەوەیە و وە لەسەر خویندنی پرۆگرامی لیڤیل
 ٣و  HE( ٤نەبیت)  ،یاخوود ئەو خویندکارانەی کە تەمەنیان لەسەروو  ١٩سالیەوەیە وە دووەم خویندنی
پرۆگرامی لیڤیلی  ٣و  HE( ٤نەبیت) دەکەن.
ئەم یارمەتیە بەردەستە نیە بۆ ئەو فیرخوازانەی تەمەنیان  ٢٣-١٩سالە و بروانامەی لیڤلی  ١یان  ٢ی فوولیان نیە
لە ئیستادا بەالم ئارەزوو دەکەن بەوەی کە ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ سەر خویندنی کۆرسیک کە لە ئاستی لیڤلی
 ١یان  ٢ی فوول دا نیە.
دەرمالەی فیرخواز
•
•
•
•

•

داهاتی خیزانەکە دەبیت کەمتر بیت لە  ٢٥٠٠٠پاوەند لە سالیکدا بۆ ئەوەی مەعامەلەکەت وەربگیریت
(بەلگەکانی پەیوەست بەمە دەبیت دەستەبەر بکریت).
دەبیت خۆت وە هەروەها کۆرسەکەشت دەرمالەی حکۆمی بتانگریتەوە.
دەبیت هەژماری بانکی خۆتت هەبیت وە بتوانیت هەموو ووردەکاریەکان و زانیاریەکانی سەبارەت بە خۆت
دەستەبەر بکەیت بۆ ئەوەی برە پارەکەت لە دەرمالەکە وەربگریت.
پارەدانەکە بە دوو بە شی جیا دەبیت .نیوەی ئەکەم لە کۆتایی مانگی تشرینی ئەکەم دەدریت ،وە نیوەی دووەم
لە کۆتایی مانگی کانوونی دووەم دەدریت ( .لەوانەیە ئەم بەروارانە گۆرانکاری بەسەردا بیت بە پیی دەست
پیکردنی هەر کۆرسیک).
ئیمە ناتوانین کە یارمەتی بە شیوەی کا ش بدەین بۆ کەسی داواکەری پەنابەری بالق بوو.

ژەمی FE
ئەگەر داهاتی خیزانەکە تاوەکو بری  /یاخوود کەمتر لە بری  ٢٥٠٠٠پاوەند لە سالیکدا .ئەوا یەک ژەم لە رۆژیکدا
دەتگریتەوە لە یەک سەنتەری کۆلیج تا بری  ٣پاوەند لە رۆژیکدا 'مییل دییل'.
چاودیری مندال
چۆن دەتگریتەوە
•

دەبیت تەمەنت  ٢٠سال یان زیاتر بیت.

•

دەبیت خویندی کۆرسیک دەست پی بکەیت لە سیتی ئۆف لیڤەرپوول کۆلیج.

•

دەبیت دایک یان باوک ی سەرەکی یاخوود بەخیوکەری مندال یان (مندالەکان) بیت.

•

دەبیت داهاتی خیزانی بری  ٢٥٠٠٠پاوەند یاخوود کەمتر لەو برە بیت لە هەر سالیکدا.

•

دەبیت خۆت وە هەروەها کۆرسەکەشت دەرمالەی حکۆمی بتانگریتەوە.

قەرزی فیرخوازانی خویندنی پیشکەوتوو

برگەی ٤

تکایە تیبینی ئەوە بکە کە ئەم یارمەتیە بەردەستە نابیت هەتا ئەو کاتەی قەرزی فیرخوازی خویندنی
پیشکەوتووەکەت رەزامەندی لەسەر نەکریت.
گواستنەوە
دەتوانیت مەع امەلەی داواکردنی یارمەتی بۆ گواستەنەوە بکەیت ئەگەر لە دووری  ١.٥میل بژیت لە سەنتەری
کۆلیجەکە کە خویندنەکەی تیدا دەکەیت  /خوولەکەی تیدا دەکەیت.
خالەکانی تیبینی
•
•
•
•
•
•

بۆ ئەوەی ئەم یارمەتیە بتگریتەوە  ،دەبیت تۆ وە کۆرسەکەت کە دەیخوینی قەرزی فیرخوازانی خویندنی
پیشکەوتوو بتانگریتەوە.
دەبیت ناوت تۆمار کرابیت بۆ کۆرسیک کە بەالنی کەم  ٦کاتژمیر بیت لە هەفتەیەکدا بۆ ئەوەی بتوانیت ئەم
یارمەتیە وەربگریت.
دەبیت داهاتی خیزانەکە هەتا بری /یاخوود کەمتر لە بری  ٢٥٠٠٠بیت.
دەبیت بری  ٢٠پاوەند بدەیت لە دەستپیکی هەموو تیرمیکدا بۆ ئەوەی ئەم پاسسە وەربگریت.
لەکاتی بزربوونی پاسسەکەت  ،پیویستە تۆ بری  ٤٥پاوەند بدەیت بۆ ئەوەی یەکیکی دیکەت بۆ دەربیتەوە.
ئەم پاسسە هەموو تیرمیک تازە دەکریتەوە بە مەرجیک کە ریژەی ئامادەبوونت  ٩٠٪بیت.

دەرمالەی فیرخواز
•
•
•
•

داهاتی خیزانەکە دەبیت کەمتر بیت لە  ٢٥٠٠٠پاوەند لە سالیکدا بۆ ئەوەی مەعامەلەکەت وەربگیریت
(بەلگەکانی پەیوەست بەمە دەبیت دەستەبەر بکریت).
بۆ ئەوەی ئەم یارمەتیە بتگریتەوە  ،دەبیت تۆ وە کۆرسەکەت کە دەیخوینی قەرزی فیرخوازانی خویندنی
پیشکەوتوو بتانگریتەوە.
دەب یت هەژماری بانکی خۆتت هەبیت وە بتوانیت هەموو ووردەکاریەکان و زانیاریەکانی سەبارەت بە خۆت
دەستەبەر بکەیت بۆ ئەوەی برە پارەکەت لە دەرمالەکە وەربگریت.
پارەدانەکە بە دوو بە شی جیا دەبیت .نیوەی ئەکەم لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم دەدریت ،وە نیوەی دووەم
لە کۆتایی مانگی کانوونی دووەم دەدریت ( .لەوانەیە ئەم بەروارانە گۆرانکاری بەسەردا بیت بە پیی دەست
پیکردنی هەر کۆرسیک).

چاودیری مندال
•

دەبیت خویندی کۆرسیک دەست پی بکەیت لە سیتی ئۆف لیڤەرپوول کۆلیج.

•

دەبیت دایک یان باوک ی سەرەکی یاخوود بەخیوکەری مندال یان (مندالەکان) بیت.

•

دەبیت داهاتی خیزانی بری  ٢٥٠٠٠پاوەند یاخوود کەمتر لەو برە بیت لە هەر سالیکدا.

•

دەبیت تۆ وە کۆرسەکەت کە دەیخوینی قەرزی فیرخوازانی خویندنی پیشکەوتوو بتانگریتەوە.

ژەمی FE
ئەگەر داهاتی خیزانەکە تاوەکو بری  /یاخوود کەمتر لە بری  ٢٥٠٠٠پاوەند لە سالیکدا .ئەوا یەک ژەم لە رۆژیکدا
دەتگریتەوە لە یەک سەنتەری کۆلیج تا بری  ٣پاوەند لە رۆژیکدا 'مییل دییل'

برگەی ٥

چۆنیەتی داواکردنی مەعامەلەکە

رینماییەکانی پەی مای ستیودینت بۆ خۆ تۆمار کردن & مەعامەلەکە
•
•

بۆ خۆ تۆمار کردن لە پەی مای ستیودینت برۆ https://liverpool.paymystudent.com/portal/
وەدەتوانی لەریگەی ئینترانیتی فیرخوازان برۆیتە لینکەکەوە https://my.liv-stu.co.uk

•

رمی خۆ تۆمار کردن پر بکەوە لە دوایی کلیکی تۆمارکردن بکە .ژمارەی فیرخواز دەتواندریت بەدەست بیت
لە لە الی گۆشەی چەپی خوارووی ئای دی کارتی فیرخوازیەکەت.
کلیکی سەبمیت بکە لە الپەرەی دواتر بۆ ئەوەی خۆ تۆمار کردنەکە بە ئەنجام بگەت .ئیمەیلیکی بە کارا بوون
دەنیردریت بۆ هەژماری ئیمەیلی کۆلیجەکەت.
دەتوانیت یەکسەر برۆیتە ناو ئیمەیلی کۆلیجەکەت لە داشبۆردی مای کۆلیج .کلیک بکە لەسەر لینکی بە کارا
بوون لە ئیمەیلەکەی کە بەدەتت گەیش ت بۆ ئەوەی هەژماری پەی مای ستیودینت بە کارا بکەیت.

•

دەتوانیت ئیستاکە لۆگ ئین بکەیت لە پەی مای ستیودینت بە بەکارهینانی ئەو زانیاریانەی کە لە خۆتۆمار
کردنەکە بەکارت هینان.
تکایە تیبینی :هەموو فۆرمی مەع امەلەکە دەتواندریت لەسەر تەلەفۆنی مۆبایل بکرینەوە وە دابەزاندنی
بەلگەکان لەوانەیە ئاسانتر بیت ئەگەر لە وینەکان یاخوود گەلەری وینەکەنی کامیرای مۆبایل بەکار
بهیندریت ( ئەگەر بۆ خۆت وینەت هەبوو لەسەر مۆبایلەکەت) ،بۆیە لەوانەیە ئارەزووت بیت کە
مۆبایل یاخوود  /تابلیت بەکار بهینیت.

•
•

برگەی ٦

زانیاریە بەسوودەکانی دیکە

بروانامەی باجی شارەوانی فیرخواز
ئەگەر خۆت یاخوود دایک و باوکت پارەی باجی ش ارەوانی واتا کانسل تاکس دەتانگریتەوە ،ئەوا دەتوانیت مەعامەلەی
بروانامەی باجی ش ارەوانی فیرخواز بکەیت .وەک فیرخوزیکی فوول تایم تۆ دیار نە ناسراویت لە الی باجی
شارەوانی ،وە لەوانەیە کە بتوانیت داشکاندن یاخود لی خۆش بوون بەدەست بهینیت بۆ پسوولەکانت واتا بللەکانت.
بروانامەی داهاتی نزمی NHS
ئەگەر تۆ فیرخوازیت وە تەمەنت  ١٩سال یاخوود بەرەو سەرە وە هەروەها چارەسەری  NHSوەردەگریت
کەلەوانەیە دەبیت خۆت تیچووەکەی بدەیت (تیچووی تەندروستی)  ،بۆ نموونە وەک تیچووی دەرمانەکانی کە بۆت
نووسراوە.
ئەگەر بەرپسریاری لە تیچووی تەندرووستی لەوانەیە کە بتوانیت یارمەتی بەدەست بهینیت لە ریگەی داریژراوی
داهاتی نزمی .NHS
زۆر لەو فیرخوازانەی کە داوای یارمەتی دەکەن بە پیی ئەم داریژراوە ئەوا یارمەتی تەواوەتی دەیانگریتەوە .وە
هەروەها ئەو فیرخوازانای کە هیچ شتیک بە بی بەرامبەر وەرناگرن لەوانەیە هەندیک یارمەتی بتوانن وەربگرن بۆ
تیچووەکانیان.
بری ئەو یارمەتیەی کە دەتگریتەوە دەکەویتەوە سەر بارو دۆخت لە کاتی داواکردنی ئەم مەعامەلەیەدا.
دەبیت فۆرمی  HC1پرر بکەیتەوە ،وەهەروەها داوات لیکراوە کە کۆپیەکی هەموو ئەو دەرماالنەی کە وەری دەگریت
بەردەست بکەیت ،وەهەروەها پسوولەکانی دەرمالە وەرگیراوەکان وە هەر سەرچاوەیەکی دیکەی داهات.
کارتی یەکیتی فیرخوازانی نیشتیمانی ()NUS
کاتیک کە تۆمار دەبیت ،ئەوا تۆ بە ئۆتۆماتیکی دەبیتە ئەندام لە .NUS
کارتی  NUS TOTUMریگەت پی دەدات کە دا ش کاندنی زۆر بتگریتەوە لەزۆربەی براندە جۆراو جۆرەکان وەک
 ، ASOSپرایم ستیودینت ،ئەپپل وە هەروەها زۆر براندی جۆراو جۆری دیکە.
کارتی  NUSی ئیکسترا لەگەل کارتی بی بەرامبەری  ISICدیت بۆ ماوەی یەک سال ،کە ئەمە تاکە بەلگەی
دووپاتکردنەوەی باوەرپیکراوی فیرخوازیە لە جیهاندا وە ریگەت پیدەدات کە داشکاندنی لە زۆر خزمەتگوزاری وەک
گواستنەوە لە الناو بەریتانیا وە لە هەموو جیهاندا وەربگریت.
بۆ ئەوەی مەعامەلەی کارتی  TOTUMبکەیت ،تکایە سەردانی مەلپەری  NUSبکە .تیچوویەکی کەم بە بری ١٣
پاوەند ی تیدەچیت بۆ داواکردنی کارتەکەت.

WWW.nus.org.uk
یارمەتیە کانی چاودیری کۆمەالیەتی
لەو کاتانەی کە تۆ لە خویندنی فوول تایمی پیشنەکەوتوو دەخوینیت ،خیزانەکەی تۆ بینەفتی مندال واتا چایەلد بینەفت و
کریدیتی باجی مندال واتا چ ایەلد تاکس کریدیت وەردەگریت .وە هەروەها تۆ وەکوو کەسیک مامەلەت لەگەل دەکریت
کە پش ت بەستووی بە خیزانەکەت بۆ بینەفتی خانوبەرە و نیشتەجی بوون واتا هاوسینگ بینەفت  /وە دەرمالەی
خانوبەرەی ناوچەیی واتا لۆکەل هاوسینگ ئەالوەنس.

ئەگەر تۆ یارمەتی جۆب سینتەر وەردەگریت یاخوود یونیڤیرسەل کریدیت وەک کەسیک کە بەدوای ئیشدا دەگەریت،
لەوانەیە پیویست بیت کە رەزامەدنی خویندنەکەت ببەیت بۆ جۆب سینتەر پلەس ،یاخوود نامەیەکی دووپاتکردنەوەی
ب ینەفت بۆ دوپاتکردنەوەی ووردەکاری کۆرسەکەت و ژمارەی کاتژمیرەکانی کە دەبیت ئامادە بیت.
ئەگەر نامەت پیویستە بۆ دووپاتکردنەوەی ئەمە ئەوا تکایە داوای فۆرمی دووپاتکردنەوەی بینەفیت بکە کە بەردەستە لە
هەر پرستگەیەکی کۆلیجەکان یاخوود سەنتەرەکانی خویندن وە فۆرمەکە پرر بکەرەوە.
کار
ئەگەر کارت هەیە لەو کاتەی کە فیرخوازیت لەوانەیە پیویست بکات کە باجی داهات واتا ئینکەم تاکس و دلنیایی
نیشتیمانی واتا ناشنال ئینشورەنس بدەیت.
دەبیت باجی داهات بدەیت ئەگەر داهاتی هەفتانەی تۆ زیاترە لە  ٢٦٠.٥٠پاوەند یاخوود  ١٠٤٢پاوەند لە مانگیکدا –
( ئەمە دەرمالەی کەسی خۆتە) وە هەروەها دلنیایی نیشتیمانی ئەگەر داهاتەکەت لە  ١٦٦پاوەند زیاتر بیت لە
هەفتەیەکدا.
ئەو کەسەی کە کارت دەداتی بەشیوەیەکی گشتی باجی داهات و دلنیایی نیشتیمانی الدەدات لە داهاتەکاتدا لە ریگەی پەی
ئاس یو ئیرن (.)PAYE
ئەگەر باجیکی زیاترت دابیت
ئەگەر باجت دابیت و لە نیوەی سالەکەدا وازت لە کارەکت هینا ئەوا دەتوانی داوای ئەوە بکەیت کە پارەکەت بدەنەوە
واتا کلەیم ریفەند  .دەتوانیت چیککەری باج بەکاربهینیت لە  HMRCبۆ ئەوەی بزانیت وە دلنیا بیت لەوەی کە باجی
زۆرترت نەداوە ،یاخوود پەیوەندی بکە بە .HMRC

 ١١-٠کاتژمیت کار

لەوانەیە کیشەیەکی کەم یاخوود هەر کیشە نەبیت

 ١٥-١٢کاتژمیر کار

لەوانەیە کاریگەری لەسەر نمرەکانی کۆتایی بکات

 ١٥کاتژمیر بەرەو سەر کار

هەوسەنگی لەنیوان خویندن و کارکردن ناتەندرووستە؛ لەوانەیە
کەریگەری لەسەر نمرەکانی کۆتایی بە شیوەیەکی بەرچاو هەبیت وە
لەوانەیە لە کۆرسەکەت سەرکەوتو نەبیت
بیرۆکە بۆ ریکخستنی بودجە

•
•
•
•
•
•
•

کات تەخان بکە بۆ پالن دانان
بودجە دانانی خۆت لە پەرەیەکدا ئامادە بکە
رووبەرووی ترسەکانت ببەوە
خەرجیە گرینگە پیویستیەکانی ژیان
هەر خەرجیەک دەکەیت ئەوا لە الی خۆت تۆماری بکە – ئەمە وات لی دەکات کە بزانیت خەرجیت چەندە و
چۆنە.
هەول بدە بتوانیت خەرجی راستەوخۆ بەکاربهینیت وەک دایریکت دیبت لە ریگەی بانکەکەتوە – ئەما وات
لیدەکات کە بتوانیت پالن دابنیت و بەبەردەوامی ئەو خارجیانەی کە دەیکەیت پیاندا بچیتەوە و بەردەوام بیت
پالنی خۆت دابنی بۆ ئەو کاتانەی کە لەوانەیە خەرجیەکانت زیاتر ببن بۆ بمونە وەک دەسپیکی سالی خویندن/
ئاهەنگی رۆژی لە دایک بوونی کەسیک لە خیزانەکەت وە هەروەها بۆنەی تر

تیمەکەی ئیمە بناسە – ئیمە لیرەین تا یارمەتیت بدەین
یارمەتیدەری دەرمالەی فیرخوازان

بەریوەبەری دەرمالەی فیرخوازان

Sara.Jones@liv-col.ac.uk

AskAnn@liv-col.ac.uk

راهینەری دەرمالەی فیرخوازان

ئامۆژگاریکەری دەرمالەی فیرخوازان

Rhea.savage@liv-coll.ac.uk

Sylvie-ann.steward@liv-coll.ac.uk
ئالو گۆ کردنی فیربوون
ژووری ١١/١
Studentfinance@liv-

