کوردی Kurdish Sorani -
ڕێوشوێنی نوێ گیراونەتە بەر بۆ داخستنیی گشتیی کۆمەڵگە  .زانیاریی
www.nottinghamcity.gov.uk/coronavirusزیاتر هەیە لە

English
New restrictions are in place for national lockdown.
More details at
www.nottinghamcity.gov.uk/coronavirus
Stay home
Only go out for:
• Buying essentials, such as food and medicine
• Collecting orders, including takeaways
• Childcare or education
• Work or volunteering
• Exercise
)• Any medical reason (for yourself or others
• Legal or property reasons
• To visit members of your support bubble
• To provide care for vulnerable people,
emergency assistance, attend a support group
or receive respite care
• To avoid or escape risk of harm (such as
)domestic abuse
• Vets appointments or other animal welfare
Meeting family and friends
You can only meet indoors with people in your
household or support bubble.

دەتوانیت لەگەڵ ئەو کەسانەی لەگەڵیان دەژیت ،کەسانی پاڵپشتی ناو
بازنەی ژیانت یان  1کەس لە بنەماڵەیەکی دیکە وەرزش بکەیت یان
بچیتە دەرەوە.

You can exercise or visit outdoor public places with the
people you live with, your support bubble, or 1 person
from another household.

لە ماڵەوە بمێنەوە
بچۆرە دەرەوە تەنها بۆ:
• کڕینی شتە پێویستەکان ،وەک خواردن و داودەرمان
• هەڵگرتنی ئۆردەرەکان ،لەوانەش خواردنی سەفەری
• چاودێریی منداڵ و خوێندن
• کار یان کاری خۆبەخشی
• ڕاهێنان
• هەر هۆکارێکی پزیشکی (بۆ خۆت و ئەوانی دیکە)
• هۆکاری یاسایی یان موڵک و ماڵ
• بۆ سەردانکردنی کەسانی پاڵپشتی ناو بازنەی ژیانت
• بۆ دابینکردنی چاودێری بۆ کەسی دۆخ ناسک ،هاوکاریی
کتوپڕ ،چوون بۆ گروپەکانی هاوکاری یان وەرگرتنی
چاودێریی کاتی
• بۆ خۆالدان یان هەڵهاتن لە مەترسی زیان پێگەیشتن(وەک
توندوتیژی خێزانی)
• دیداری پزیشکی ڤێرتەرنەری یان بابەتی دیکەی باشبژێتی
ئاژەاڵن
بینینی خێزان و هاوڕێیان
لە ناوماڵ تەنها دەتوانیت کەسانی ناو بنەماڵکەتیان کەسانی پاڵپشتی ناو
بازنەی ژیانی خۆت ببینیت.

شوێنە گشتییەکانی دەرەوە ئەمانە دەگرنەوە:
پارک ،کەنارئاوەکان ،دەرەوەی شار
•
باخچە گشتییەکان و باخچە تایبەتەکان
•
گۆڕەپانی یاری کردن
•
بۆتان نییە لە باخچەی تایبەت کۆببنەوە.
ئەو مندااڵنەی تەمەنیان لە خوار تەمەنی قوتابخانەوەیە ،هەروەها ئەو
کەسانەی پێویستیان بە چاودێریی بەردەوامی شەو و رۆژ هەیە،
سنوورداریەکان نایانگرێتەوە.

دوکانەکان
دوکانەکانی خواردن ،سوپەرمارکێتەکان ،ناوەندەکانی باخچە و ئەو
فرۆشگەیانەی کەرەستەی پێویست و خزمەتگوزارییەکان دابین دەکەن
دەتوانن کراوە بن.
کات بەسەربردن

Outdoor public places include:
• Parks, beaches, countryside
• Public gardens and allotments
• Playgrounds.
You cannot meet in a private garden.
Children under school age, as well as those dependent
on round-the-clock care, will not count towards the
limit.
Shops
Food shops, supermarkets, garden centres and retailers
providing essential goods and services can open.
Leisure

ناوەندەکانی کات بەسەربردن ،شوێنەکانی ئاسوودەیی و چاودێریی
تایبەتی دادەخرێن.
خواردن و خواردنەوە
ڕێستۆرانتەکان ،باڕەکان و مەیخانەکان دادەخرێن ،بەاڵم دەتوانن گەیاندن
و سەفەری دابین بکەن.
پەرستگاکان
کراوەن.
مردوو ناشتن
تەنها ڕێگاپێدراون بۆ ئەوپەڕی  30کەس.
بۆنە ئایینیەکان یان بۆنەکانی پەیوەندیدار بە بیروباوەڕ و بۆنەی
بیرەوەری و رێزلێنانەکانەکان ،وەکو ناشتن و پڕژاندنی خۆڵەمێشی
مردووەکە ،ئەوپەڕی  6کەس بۆی هەیە بەشدار بێت.
زەماوەند و هاوسەرگیریی مەدەنی
ئاوراتە و نائاساییدا تەنها ڕێگەپێدراون بۆ ئەوپەڕی شەش لە دۆخی
کەس
چوون بۆ کار
ئەگەر دەتوانیت لە ماڵەوە کار بکە

Leisure facilities, entertainment venues and personal
care facilities will be closed.
Food and drink
Restaurants, bars and pubs will close, but can provide
takeaway and delivery.
Places of Worship
Open.
Funerals
Only permitted with a maximum of 30 people.
Linked religious, belief-based or commemorative
events, such as stone settings and ash scatterings,
maximum of 6 people.
Weddings and civil partnership
Only permitted with a maximum of six people, in
exceptional circumstances
Going to work
Work from home if you can

قوتابخانە ،کۆلێژ و زانکۆکان
داخراون (کراوەن بۆ مندااڵنی کارمەندانی پیشەی گرنگ/سەرەکی بۆ
کۆمەڵگە)

Schools, colleges and universities
)Closed (open for children of a critical/key worker

چاودێریی منداڵ و دایەنگەکان
چاودێریی منداڵی تۆمارکراو بەردەوام دەبێت .ناوەندەکانی چاودێری
مندااڵنی کەمتەمەنکراوە دەبن.

Childcare and Early Years
Registered childcare will continue. Early years settings
can remain open.

ئەوانەی لە ڕووی پزیشکییەوە ئەوپەڕی دۆخ ناسکن
• تا دەکرێت لە ماڵەوە بمێننەوە.
• داوا لە کەسانی تر بکەن خواردن یان داودەرمانتان بۆ بهێنن
• دەتوانیت تا ئێستاش هەر بچیتە دەرەوە بۆ وەرزش کردن
لەگەڵ کەسانی ناو بنەماڵەکەت یان سەردانکردنی کەسانی
پاڵپشتی ناو بازنەی ژیانت  ،یان  1کەس لە بنەماڵەیەکی تر
• مەچنە شوێنی کار  --لە ماڵەوە کاربکە ،ئەگەر ناتوانرێت،
داوای هاوکاریی دارایی بکە.
ئەگەر پێویستت بە یارمەتییە ،پەیوەندی بە ئەنجومەنی شارەوانی واتا
"کاونسڵ" بکە0115 915 5555 :
سەردانکردنی کەسوکار لە خانەی چاودێریدا
سەردان بەو مەرجە ڕێگەپێدراوە کە رێنمایەکانی ی سەالمەتیی جێبەجێ
بکرێن .پشکنین بۆ ئامادەکارییەکانی ماڵەکە بکە پێش ئەوەی سەردانی
بکەیت .پێش سەردانەکەت پەیوەندی بە ناوەندی چاودێریەکە بکە بۆ
وەرگرتنی زانیاریی.
گەشتکردن
خۆت لە گەشتکردن بەدووربگرە و گەشتەکان کەم بکەرەوە لە هەرکوێ
دەگونجێ بەپێ یان بەپاسکیلسواری بڕۆ ،خۆت لە کاتی قەرەباڵخی لە
گواستنەوەی گشتی بەدووربگرە.
پشووەکان
مانەوەی شەو یان پشوو لە دەرەوەی ماڵەکەی خۆت ڕێگەپێدراو نییە.
ئەگەر خۆت دوورەپەرێز کردوە و پێویستت بە هاوکارییە ،دەتوانیت
پەیوەندی بە ئەنجومەنی شارەوانی بکەیت بە ژمارە .0115 915 5555
زانیاریی وەرگێڕدراو بەردەستە لەم ماڵپەڕە:
www.nottinghamcity.gov.uk/ coronavirus/translations

Clinically Extremely Vulnerable
• Stay home as much as possible
• Ask others to collect your food or medicine
• You can still go outside to exercise with your
household or support bubble, OR 1 person from
another household
• Do not attend a workplace. Work from home
or, if not possible, apply for financial support.
If you need help, call the Council: 0115 915 5555
Visiting relatives in care homes
Visits allowed with safety guidance in place. Check
arrangements with the home before you visit.
Travel
Avoid travel and reduce journeys. Walk or cycle where
possible, and avoid busy times on public transport.
Holidays
No overnight stays or holidays away from your home.
If you are self-isolating, and you need help, call the
Council 0115 915 5555
Translated information is available at this website:
www.nottinghamcity.gov.uk/ coronavirus/translations

