
 

 

 
 

       
 

                    
 
 
 

           
 

 
       

 
                 

             
  

 
               

       

 
  

 

  

   

       

   

    

      

          

       

 

 

 

 

 يتاذلا لزعلا ىلع دارفألا ةدعاسمل مدقُملا معدلا
 .انوروك سوريف يشفت نم ديزملا عنمو ىودعلا نم انسفنأ ةيامح يف رمتسن نأ بجي انعمتجم ةيامح لجأ نم

 لزعلاب كمايق ءانثأ ةيمويلا كتاجايتحا ةيبلت يف كتدعاسمل يعوطتلاو يعمتجملا معدلا
 يتاذلا

 :ةطساوب نآلا معدلا ميدقت متي

 نع ثحبا .ليصوتلا ةمدخ مدقت يتلا معاطملاو رجاتملاو تاهيجوتلاو تاعومجملا-)Norfolk( كوفرونل يعمتجملا ليلدلا
Norfolk( كوفرون ةظفاحم سلجمل تنرتنإلا عقوم يف يعمتجملا ليلدلا County Council(: 

www.norfolk.gov.uk 

 هافرلاب ةصاخلا ةيعمتجملا تاعومجملاو ةيلحملا ةيعمتجملا سلاجملا رواحمو نيعوطتملا تاكبش- ةيعمتجملا رواحملا
 :كلذ ريغو ةيلزنملا تاجايتحالاو تايرورضلاو

 ةيعمتجملا ةباجتسالا

 تايرورضلا

 ماعطلا بلط

 ليصوتلا ةمدخو ماعطلا مالتسا ةيفيك ميظنت

 ةيودألا مالتسا

 ةفيلألا تاناويحلا هيزنت

 يلاملا معدلاو ةمدقملا عفانملا مساقت

 ئراوطلا تالاح يف فرصتلا ةيفيك صوصخب حئاصن

 .تاململا تاناعإ قودنص ىلإ لوصولا ةيناكمإ

www.norfolk.gov.uk


 

 

   
   

      

      

          

         

        

 

   

        

        

        

          

    

            

      

    

 

  

         

         

   

     

     

      

 

               

         

 

 
 

 هافرلا

 ةيعوبسأ تاعجارم

 )نوفيلتلا قيرط نع( ةيهيجوت تامدخ

 ةيلحملا تاعمتجملا تاعومجم عم لصاوتلا

 ةيمدخلا تاهجلا عم ةفيعض ةلاحك ليجستلا ةيلمع يف ةدعاسملا

 ةديج ةحصب ءاقبلا ةيفيك نع حئاصنلاو ةنأمطلا ميدقت

 طاشنلا ىلع ةظفاحملا ةيفيك نع تاتفاللا عضوو داشرإلا

 ىرخأ رومأ

 قوقحلا صوصخب ةروشملاو فيظوتلا لجأ نم معدلا

  لثم يتاذلا لزعلاب ةقلعتملا اياضقلا

 .. خلإ )MOT( ةرايسلا صحف رخأت

 لزانملا نوكت امدنع تنرتنإلا ىلع تامدخلا ىلإ لوصولا ةيناكما

 تنرتنألاب ةلصتم ريغ

 )NHS( ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ةئيه ماقرأ وأ تادنتسم ىلع لوصحلا

 يلاملا طيطختلاو نويدلل مدقتم معد

 تاتفاللاو تامولعملا ،ةماع حئاصن

 لزنملا

 ةلجاعلا ةئفدتلاو ةيلزنملا تاحالصالا ريفوت ةيفيك ميظنت

 ةئفدتو ءفدلا ىلع ظافحلا صوصخب حئاصن

 ةءافكب لزنملا

 املاسو انمآ لزنملا لعج

 درشتلاو ناكسالا صوصخب حئاصن

 ةمامقلا عمج يف ةدعاسملا ةمدخل ليجستلا

 هالعأ ةروكذملا تادعاسملا نم يأ ىلإ ةجاح يف هفرعت ادحأ وأ تنأ تنك اذإ

0344 800  مقرلا ىلع انب لاصتالا ىجريف8020



 

 

         
 

                      
                   

  
 

      
        
         
     

 
                

                
 

                    
   

 
              

 
     

 
                 

                   
                  

                  
     

 
                     
                  

           
 

             
 

               

        
 
                                                                                                                                              

 
    

- Norfolk Assistance Scheme ( ةدعاسملل كوفرون ةطخ NAS( 

 نيذلا وأ يتاذلا لزعلاب نوموقي نيذلا رثكأ وأ ةنس 16 نس يف نمم كوفرون ناكسل امعد ةدعاسملل كوفرون ةطخ رفوت
 ةلجاع تادعاسم ريفوت قيرط نع ءابولل ةجيتن تابوعصلا نم ىرخأ عاونأ نم نوناعي نيذلا وأ ةفيعض تالاح نوربتعي
 :صوصخب

ةيلزنملا ءايشألاو دوقنلاو ماعطلا • 
ةً رسألاو دقاوملاو تاجالثلا لثم تايساسألا ريفوت • 

ماهملا نم كلذ ريغو ةيودألا مالتساو قوستلا • 
ءابرهكلاو زاغلا فيراصم • 

 ةظفاحم سلجمب صاخلا تنرتنإلا عقوم يف ةدعاسملل كوفرون ةطخ ىلع ثحبلاب كلذو تنرتنإلا ربع ميدقتلا كنكمي
 .قاقحتسالا طورش كيدل ترفوت اذإ ام ةفرعمل كيلإ ةلئسأ ةدع هيجوت متيس ثيح www.norfolk.gov.uk:كوفرون

0344:مقرب لاصتالا ىجُريف جذومنلا ءلم يف ةدعاسملل جاتحت تنك اذإ وأ تنرتنألاب الاصتا كيدل نكي مل اذإ 800 
.8020 

 ضرملا رشنو مهنم ىودعلا طاقتلا ةيناكما عم انوروك سوريفب مهتباصإ تتبث نيذلا صاخشألا

 يتاذلا لزعلا تالاحل يلاملا معدلا

 نيذلا وأ 19-ديفوك سوريفب مهتباصإ تتبث نيذلا مهباسحل نولماعلاو نوفظوملا قحتسيس 2020 ربمتبس 28 نم ارابتعا
 تامدخلا ةئيهب صاخلا عبتتلاو رابتخالا ةيطغتل غلبم الوأ دجوي .معدلا تاعوفدم نم ناعون يتاذلا لزعلاب مايقلا مهنم بلُط
 غلابملا هذه عف ُدت £. 500 امهنم لك ةميق غلبتو .يلحملا سلجملا هعفدي يذلا يريدقتلا غلبملا ايناثو ةينطولا ةيحصلا
 ماظنل نيعضاخ نونوكي دقو يتاذلا لزعلا ةلاح يف مهلخد نودقفي نيذلاو لزنملا نم لمعلا ىلع نيرداق ريغلا صاخشألل
 .لمعلا ىلع ءانب ةدعاسملا

 ام اذإ ةلاح يف كلذو ةيلاملا يحاونلا ىلع قلقلا ليلقتو لزنملا يف ءاقبلاب نيرخآلا ةيامح ىلع تاعوفدملا هذه كدعاستس
 نع ثحبلا ىجري تامولعملا نم ديزملو .لمعلا ىلإ باهذلا مدعو تارابتخا لمع كيلع ناكو ضارعأ كيدل ترهظ
 www.norfolk.gov.uk:كوفرون ةظفاحم سلجم عقوم ىلع عبتتلاو رابتخالا معد تاعوفدم

 .اهعبتت يتلا ةيلحملا تاطلسلاب لاصتالا ىجري يلحملا سلجملا هعفدي يذلا يريدقتلا غلبمللو

 ،جذومنلا ءلمل ةدعاسملا ىلع لوصحلا يغبت تنك وأ تنرتنإلاب لاصتا كيدل نكي مل نإ

 8020 800 0344 :مقرلاب لاصتالا ىج ُري
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