
و  الوان  مەترسيدارى  توندوتيژيى  لەبارەى 
دەستەگەرييەوە و  چەقۆكێشى  تاوانى 

ئامۆژگارى و 
 ڕێبەرى بۆ 

باوان و 
سەرپەرشتياران
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ئێمە دەزانين كە بەشى هەرە گەورەى الوان ژيانێكى پۆزەتيڤانە دەژين و 
لە دەستەگەرى و تاوانى چەقۆكێشييەو نەگالون. بەاڵم ژمارەيەكى پچووك 

الو هەن كە تێوە دەگلێن و ئەمەش ڕەنگە ببێتە نيگەرانييەك بۆ باوانيان و 
سەرپەرشتيارانيان. دەكرێت كاريگەرييەكى گەورەى لەسەر خێزانەكان و 

 كۆمەڵگاكان و هەروەها خۆيشيان هەبێت. تۆ دەتوانيت بە ئاگاييت لە 
 نيشانەكانى تێوەگالنيان و قسەلەگەڵ كردنيان لەبارەى كێشەكانەوە، 

يارمەتيى منداڵەكەت بدەيت.

ئەم نووسراوە ئامڕازێکی يارمەتيدەرە كە بۆ ئەوە دانراوە فەرهەنگۆكێك لەبارەى ڕاستييەكان و ئامۆژگاريى 
بەسوود فەراهەم بكات بۆ گەڕان بەدواى نيشانەكانى تێوەگالنى منداڵەكەت و هەروەها بيرۆكەش بۆ چۆنيەتى قسە 

كردن لەگەڵ منداڵەكەت و چۆن بتوانيت داواى يارمەتى و پشتيوانيى زياتر بكەيت. 

کی پێشە
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ئەمانەى ئێرە چەند ڕاستييەكن يارمەتيت دەدەن زياتر هەست بە متمانە بەخۆ بوون بكەيت كاتێك قسە بۆ 
منداڵەكەت دەكەيت:

 چەقۆ پێ: 
گيران ئەگەر چەقۆت پێ بگيرێت، تەنانەت 

ئەگەر بۆ پاراستنى خۆيشت بێت، يان بۆ كەسێكى 
ترت هەڵگرتبێت، ئەوا دەگيرێيت و داواى 

ياساييت لەسەر تۆمار دەكرێت. 

 ڕاگرتن و پشكنين: 
 پۆليس باوەڕى وابێت كە هەركەسێك چەقۆ 

 يان چەكى ترى پێيە يان باوەڕى وابێت 
 ئەگەری ئەوە هەيە توندوتيژيى مەترسيدار 

 ئەنجام بدرێت، دەتوانێت هەر كەسێك 
بێت بيپشكنێت و دەيشيكات. 

 بەنديخانە: 
 بە چەقۆوە گيران دەكرێت واتاى ئەوە 

 بێت بە بەند كردن حوكم بدرێيت، 
با چەقۆكە بەكاريش نەهێنرابێت.

 چەقۆ هەڵگرتن: 
هەندێك الو چەقۆ هەڵدەگرن بۆ پاراستنى خۆيان 
و لەبەر سەالمەتيى خۆيان. بەاڵم ئەگەر چەقۆ 
 هەڵبگريت ئەگەرى ئەوەى کە بەكارى بهێنيت 
و خۆيشت چەقۆت لێ بدرێت زۆر زياترە. 

 بەشداربوون لە سەركێشى: 
 ئەگەر كەسێکت لەبەرچاوى تۆ بە چەقۆ بكوژرێت، 
ئەوا دەكرێت داوات لەسەر تۆمار بكرێت، تەنانەت 
با تۆش چەقۆكەت بەكار نەهێنابێت. دەكرێت بە 
تۆمەتى كوشتن بتخەنە زيندان، بە تۆمەتى ئەوەى 

پێى دەووترێت ’بەشداربوون لە سەركێشى. 

 ئەلكهول: 
ئەلکهول خۆڕاگرتن كەم دەكاتەوە و ئەگەرەكانى 
خۆ دانە بەر مەترسى زياد دەكات. ئەلكۆهۆل 
هۆكارى 80% ى ئەوبريندارييانەيە كە لە 
ئەنجامى چەك بەكار هێنان دروست دەبن.

هيچ ’شوێنێكى نا مەترسيدار‘ نيە لە جەستەى 
 كەسێكدا چەقۆى لێ بدەيت: 

برينێك لە قۆڵدا يان لە القدا هەر دەشێت بۆ ژيان 
هەڕەشە بێت. كەسانى الو هەن كە بە برينى الق 

مردوون چونكە خوێنبەرێكى بڕدراوە. 

 چەق دان لە خوێنبەر: 
 ئەگەر چەقۆيەك خوێنبەرێك كون بكات، 

ئەوا دەكرێت لە ماوەى يەك خولەكدا تا مردن 
 خوێنت لەبەر بڕوات.

 تۆمارى تاوان: 
ئەگەر تۆمارێكى تاوانكارانەت هەبێت، ئەوا 

دەشێت لە كۆلێج يان زانكۆ وەرت نەگرن، كارت 
پێ نەدرێت، ڕێگات پێ نەدرێت گەشت بۆ 

واڵتانى وەك واڵتە يەكگرتووەكانى ئەمريكا يان 
كەنەدا يان ئوستراليا بكەيت.

ڕاستييەکان
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ئەمەى خوارەوە سەردێڕى ياساكانە كە سەبارەت 
بە چەقۆ هەڵگرتن و چەكەكانى هێرشكارين: 

سەرپێچييەکی ياساييە کە لە شوێنێكى گشتى دا )وەك سەر جادە يان 	 
قوتابخانە( چەقۆ* يان هەر شتێكى تر كە تيغى هەبێت يان نووك تيژ 

بێت، هەڵبگيرێت.

هەروەها سەرپێچييەکی ياساييە لە شوێنێكى گشتى دا چەكێكى 	 
هێرشكارى هەڵبگيرێت. ئەمەش هەر شتێك دەگرێتەوە كە بۆ مەبەستى 
زامدار كردن دروست كرابێت يان گۆڕدرابێت، وەك لە خوارەوە ورد 

كراوەتەوە: 

دروستكرابێت: بۆ مەبەستى زامدار كردن دروست كرابێت، وەك 	 
بۆكس خەنجەر يان خەدەنگ

گۆڕدرابێت: شتێكى بێ زيان كە بۆ مەبەستى زامدار كردن 	 
گۆڕدرابێت، وەك بوتڵى شكاو يان القى كورسييەكى بزماردار

بە مەبەست بێت: هەر شتێكى تر، وەك چەترێك يان قەڵەمێك كە 	 
كەسەكە مەبەستى بێت بۆ زامدار كردنى كەسانى تر بەكارى بهێنێت. 

هەڵگرتنى چەقۆ ئەمانەش دەگرێتەوە: بە دەستەوە بێت، لە گيرفانتدا 	 
بێت، لە سندووقى ئۆتۆمبيلەكەتدا بێت، يان ئەگەر كەسێكى تر بۆت 

هەڵبگرێت.

ئەوانەى لەم ياسايە بەدەر دەكرێن ئەوانەن كە چەقۆ وەك بەشێك لە 	 
كارەكەيان هەڵبگرن، بۆ نمونە وەك ئامرازێكى بازرگانى. بەاڵم 
بيرچوون و نەزانينى ياساكە يان بە گشتى بەرگرى لە خۆ كردن 

ئەمانە بيانووى ئەقڵگير نين ئەگەر بێت و چەقۆت پێ بگيرێت.

سەرپێچييە ئەگەر هەر چەقۆيەك بێت، بە شێوەيەكى هەڕەشە ئامێز 	 
بەكار بهێنيت )تەنانەت چەقۆى ياساييش(

هەروەها سەرپێچييە چەقۆ بە هەركەسێكى خوار تەمەنی 18 ساڵ 	 
بفرۆشيت. ئەگەر لەوە نيگەران بوويت كە منداڵەكەت چەقۆيەكى پێ 

 Citizen’s Advice Bureau فرۆشراوە، ئەوا دەتوانيت پەيوەندى بە
"نووسينگەى ئامۆژگاريى هاواڵتييان" ەوە بكەيت تا هەواڵى فرۆشيارەكە 

بە چاودێری بازرگانی Trading Standards بگەيەنيت.

* مەگەر دەمێكى هەبێت كە دابخرێتەوە و سێ ئينچ يان كەمتر بێت. ليستێكى چەقۆ ناياساييەكان لێرە پەيدا دەبێت: 
gov.uk/buying-carrying-knives

سا يا
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چى وادەكات الوان بچنە ناو دەستە و تاقمەوە؟

 زۆر هۆكار هەن وا دەكەن كەسانى الو بچنە ناو دەستە و تاقمەوە، كە ڕەنگە تۆ وەك باوان لەو هۆكارانە تێ نەگەيت. 
هەندێك لەو هۆكارانە لە خوارەوە ڕيز دەكەين:

ڕێز و پايە 	 

بۆ بەدەست هێنانى هاوڕێ 	 

هەستى سەر بە گروپ بوون 	 

چێژى وروژان 	 

بۆ دۆزينەوەى خێزانێكى جێگرەوە 	 

دەستەاڵت	 

بۆ پاراستن 	 

پارە 	 

فشارى هاوڕێيان 	 

دەشێت نەزانێت بەشێكە لە دەستەيەك 	 

بۆ زۆر كەسى الو، ئەندام بوون لە دەستەيەكدا هەستى بوونى ناسنامە و سەر بە گروپيان پێ دەدات. لە كاتى مێرمنداڵى دا ئاساييە دەست بكەيت بە 
جيابوونەوە لە خێزان و واى لێ دێت بوونت لەگەڵ گروپى هاوشانى خۆتدا لە جاران گرنگتر ببێت. دەستە و تاقمەكان دەتوانن سوود لەمە ببينن و وا لە 

الوان بكەن هەست بكەن بەشێكن لە ’خێزان‘ ێكى جياواز لەبەر ئەوە ڕەنگە نەيانەوێت جێى بهێڵن. ئەگەر جێيشى بهێڵن، ئەوا ئەو جێ هێشتنە يان هەوڵدان 
بۆ جێهێشتن دەكرێت بيرۆكەيەكى بە ڕاستى مەترسيدار بێت. ڕەنگە بەوەى كە بەسەر خۆيان، يان هاوڕێكانيان يان خێزانەكانيان دێت ئەگەر بێت و 

دەستەكە جێ بهێڵن، بيان ترسێنن. زۆر جار الوان خۆيان بە بەشێك لە ’دەستە‘ يەك لەقەڵەم نادەن، بەڵكو باوەڕيان وايە كە ’پابەند بوونێكى بەهێزيان بە 
هاوڕێكانانەوە‘ هەيە.

كچانى الو و كوڕانى الو بە شێوەى جياواز لە اليەن دەستە و تاقمەكانەوە كاريان لێ دەكرێت. كچانى الو دەشێت بە زەحمەتتر تێوەگالنيان دەستنيشان 
بكرێت – يان خۆيان ددانى پيادا بنێن. دەشێت داوايان لێ بكرێت چەك يان ماددەى بێهۆشكەر بشارنەوە، يان ڕەنگە لە اليەن ئەندامە نێرينەكانى دەستەوە 
بكرێنە ئامانج لە كردارى تۆڵە سەندنەوە يان شت وەرگرتن لە دەستە. هەموو ئەمانە زياتر ’لە پشت دەرگاى داخراوەوە‘ دەكرێن. ئەو كچانەى وابەستەى 

ئەندامانى دەستە و تاقمن )خوشك، كچە هاوڕێ، هاوڕێ، ئامۆزا، كچی ئەو کەسە( و هەروەها ئەندامە مێينەكانى دەستە و تاقمەكان خۆيان، هەموويان 
لەبەر مەترسيى توند و تيژيى سۆزدارييانە و جەستەيى و سێكسى دان. ديسانەوە، كچانى الو ڕەنگە ئەم هاوڕێيانە بە تێوە گالو لە دەستە و تاقمەوە لەقەڵەم 

نەدەن، ئەگەر بەوەش لەقەڵەميان بدەن، ئەوا دەشێت وانەزانن ئەوەى ئەوان دەيكەن گرنگە يان بۆ بەرژەوەنديى خۆ بەكارهێنانيانە. 

چى وا دەكات الوان چەك هەڵبگرن؟

زۆر هۆکار هەن وا بكەن منداڵ بڕيار بدات چەقۆيەك يان چەكێك هەڵبگرێت. ئەم ليستە هەر هەموو ئەو هۆكارانە نيە، بەڵكو هەندێك نمونە 
دەخاتە ڕوو:

ترس لە بوون بە قوربانيى تاوانێكى چەقۆكێشى – دەكرێت 	 
هەڕەشەيەكى ديارى كراو يان ترسێكى پێشبينى كراو بووبێت 

بۆ بە گشتى بەرگرى لە خۆ كردن – هۆى ’نەوەك پێويست بكات‘ 	 

نازانن هەڵەيە يان ناياساييە 	 

بۆ هێنانيان بۆ ژێر ڕكێفى كەسانى تر لەڕێگەی ترسەوە )لە ڕێگاى 	 
پاراستنيانەوە( 

فشارى هاوڕێ و هاوشانان	 

بۆ بەدەستهێنانى ڕێز 	 

جێى باوەڕ بوون لە كۆاڵن 	 

ڕەنگە هەست بە بێ بەرى بوون بكەن 	 

تێوە گالن لە كردەوەى تاوانكارييانەوە	 

تێگەيشتن لە منداڵەكەت
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خستنەداو چيە؟

هەندێك كەس لەگەڵ كەسانى تەمەن پچووكدا پەيوەندى دروست دەكەن تاوەكو بۆ دەستكەوتى دارايى بۆخۆيان بەكاريان بهێنن لە ڕێگاى كڕين و فرۆشتنى 
ماددەى بێهۆشكەر يان بەشدار بوون لە كار و كردەوەى سێكسييەوە. ئەوكەسانەى ئەم كارانە دەكەن دەيانەوێت كەسە الوەكان وابزانن ئەمان هاوڕێن يان 

كچە هاوڕێن يان كوڕە هاوڕێن. دەيانەوێت متمانەيان بەدەست بهێنن تاوەكو دەستەاڵتيان بەسەرياندا بشكێت. دەشێت بەرتيل و هەڕەشە و كەسايەتى شكاندن 
و تەنانەت توند و تيژيش لە دژيان بەكار بهێنن تا بيانخەنە ژێر ڕكێفى خۆيانەوە. ئەو دەستەاڵتە بۆ ناچار كردنى منداڵە بەكارهێنراوەكە دەخەنە گەڕ بۆ 

ئەوەى ماددەى هۆشبەريان پێ بكوێزنەوە و پێ بفرۆشن، بۆ ئەوەى سێكسيان لەگەڵ بكەن يان شتى سێكسييانە لەگەڵ خۆيان و هەندێك جاريش لەگەڵ 
كەسانى تر ئەنجام بدەن. ئەمانە جۆرى بۆ بەرژەوەنديى خۆ بەكارهێنانن و تاوانن.

خستنەداوى ئۆنالين )لە ڕێگاى ئينتەرنێتەوە( ئەوەيە كە كەسێك پەيوەندييەك لە ڕێگاى ئينتەرنێتەوە لەگەڵ كەسێكى تەمەن منداڵ دروست دەكات و فێڵى 
لێ دەكات يان فشارى دەخاتە سەر تا شتێكى سێكسييانە بكات. دەكرێت شتى وا لە سەر الپەڕەكانى تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان يان پەيامى ڕاستەوخۆ يان 

بەرنامەكانى ئاڵ و گۆڕى وێنە يان هۆبەكانى دەمەتەقێ )چات(، بەرنامەكانى وادە دانان و پێگەكانى يارى كردنى ئۆنالينەوە بكرێت.

بۆ بەرژەوەنديى خۆ بەكار هێنان بەسەر كوڕانيش و كچانيش دێت و دەكرێت پێ زانينى زەحمەت بێت. زۆرجار كەسەكە وا دەزانێت پەيوەندييەكى باشى 
دروست كردووە، تەنانەت پاش ئەوەش كە كارەكان خراپ دەبن و تێك دەچن. ئەو مندااڵنەى بە شێوەى تاوانكارانە بۆ بەرژەوەنديى خۆ بەكار دەهێنرێن 
ئەوانەن كە زۆر جار هەست دەكەن بژاردەى تريان نيە جگە لەوەى بۆ بەكارهێنەرەكەيان كار بكەن و زۆر جاريش خۆيان لە كۆياليەتيى قەرزدارى دا 

دەبيننەوە. دەكرێت زەحمەت بێت پێ بزانيت كەسێك بۆ بەرژەوەنديى خۆى بەكارت دەهێنێت يان كۆنترۆڵت دەكات.

ڕەفتارەكانى كۆنترۆڵ كردن چين؟

كەسێك تەماشاى تەلەفۆنەكەيان دەكات و كۆنترۆڵى ئەوە دەكات لەگەڵ 	 
كێ قسە بكەن 

كەسێك پێيان دەڵێت چى لەبەر بكەن و چۆن جل لەبەر بكەن 	 

پێيان دەووترێت بۆ كوێ دەتوانن بچن و بۆ كوێ نا	 

پەالمارى جەستەيى دەدرێن	 

پێيان دەووترێت سێڵفييەكى ڕووتى خۆيان بۆ كەسێك بنێرن	 

زۆريان لێ دەكرێت تاوان ئەنجام بدەن	 

زۆريان لێ دەكرێت سێكس بكەن	 

داو  خستنە 
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بەسوود بيرۆكەى 

لە خوارەوە هەندێك بيرۆكەى بەسوود خراونەتە ڕوو بۆ يارمەتيدانت لە تێگەيشتن لەوەى ئايا منداڵەكەت 
پێويستيى بە يارمەتى يان پشتيوانى هەيە يان نا.

زۆربەى الوان ژيانێكى پۆزەتيڤانە دەژين و هەندێك ڕەفتار هەن دەكرێت تەنها ڕەفتارى باوى مێرمندااڵن بێت. بەاڵم، ئەم بيرۆكانەى خوارەوە دەشێت 
يارمەتيت بدەن دەستنيشانى ئەوە بكەيت ئايا منداڵەكەت لە مەترسى دايە يان نا.

بەردەوام بە لە تێكەاڵوى لەگەڵ ژيانى منداڵەكەت و تۆڕى كۆمەاڵيەتى دا 	 

بزانە لە كوێن و لەگەڵ كێن – ئايا بازنەيەكى نوێ هاوڕێيان هەيە؟	 

ئايا پەيوەندى يان تێكەاڵوييان لەگەڵ كەسێكدا / خەڵكانێكدا هەيە كە لە 	 
خۆيان گەورەتر بن و كۆنترۆڵيان بكەن؟

ئايا وايان لێ هاتووە كەمتر تێكەاڵويت بكەن؟	 

ئايا تەلەفۆن يان كورتە نامەى زياتر لە كاتى ئاسايى بۆ 	 
دێت؟  

ايا لە پڕێكدا پارەى زۆر / جلى نوێى زۆر / تەلەفۆنى مۆبايلى نوێيان 	 
دێتە دەست؟

ئايا زامدارييان پێوەيە كە نەتوانن هۆيەكەى ڕوون بكەنەوە؟	 

ئايا وا دێنە پێش چاو كە زۆر وريا بن لە خۆ دەربڕين يان وەك ئەوە 	 
بێت وريا بن.

هيچيان هەيە بيشارنەوە؟ 	 

وا دێنە پێش چاو كە بترسن؟	 

ئايا لەوانەن كە ئازار و زيان بە خۆيان بگەيەنن؟	 

ئايا لە قوتابخانە خۆيان دەدزنەوە؟ 	 

بزانە لە چێشتخانەكەتدا و لە ئامێر و ئامرازەكاندا چيت هەيە 	 

چاوێكت لەسەر هەر مامەڵەيەكى كڕين لە ڕێگاى ئۆنالينەوە بێت و 	 
لەسەر ئەو شتانەى بۆ ماڵەكەت دەگەيەنرێن 

بەكارهێنانى زياترى هۆشبەر يان دەربكەوێت بڕى زۆرى ماددەى 	 
هۆشبەريان اليە 

ئايا هەميشە لە قوتابخانە يان لە ماڵ ون دەبن؟   	 

ئايا بە تەنها بۆ شوێنى دوور لە ماڵ گەشت دەكەن؟	 

بێگومان، دەكرێت هەموو جۆرە هۆيەكى تريش هەبن جگە لە "دەستەگەرى" كە وابكەن مندااڵن و الوان هەر كام لەو ڕەفتارانە بنوێنن و ئەو 
ليستەى سەرەوە ئەو جۆرە شتانەى تيادايە كە زۆربەى باوان دركيان پێ دەكەن و چاودێرييان دەكەن. تۆ خۆت منداڵى خۆت دەناسيت و دەزانيت 

گۆڕانكارييە گرنگەكان تيايدا چين. لە يادت بێت كە فاكتەرە هەرە كاريگەرەكان بۆ پاراستنى منداڵەكانت زۆربەى كات پەيوەندييەكانى خێزانەكانيان 
/ سەرپەرشتيارانيانن. ئەگەر دڵەڕاوكێت هەبوو، پەيوەندى بەو ژمارانەوە بكە كە لە الپەڕەى ’لەكوێ يارمەتيم دەست دەكەوێت‘ بكە لە كۆتايى ئەم 

ڕێبەرەدا هەن. 
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دەست پێ كردن: 
كاتى گۆنجاو بۆ منداڵەكەت بدۆزەرەوە، كاتێك كەش ئارام بێت و بتوانن 
دوو بە دوو بن. گفتوگۆكە پێويست دەكات هەركاتێك دەست پێ بكات كە 

بە تەواوەتى هەست بە ئاسايش بكەن. ئەگەر ماڵەوە قەرەباڵغ بوو، دەتوانن 
لە ئۆتۆمبێلەكەدا قسە بكەن، يان بە دەم پياسە كردن بە سەگەكەوە بەرەو 

فرۆشگاكان قسە بكەن. بەردەست و ئامادەى گوێ بۆ ڕاگرتن بە. دڵنيايان 
بكەرەوە كە دەتوانن ڕاستگۆ بن لەگەڵت و با بزانن بۆ حوكم لەسەر 

دانيان نەهاتوويت.

باوەڕت بەوە هەبێت كە دەتوانيت جياوازى دروست 
بكەيت

ڕەنگە منداڵەكەت زۆرت پێ نەڵێت، بەاڵم ئەوەى تۆ دەيڵێيت باوەڕ 	 
بكە و هەست بكە كە بۆ ئەوان گرنگە.

گوێ بگرە
كە ئێمە زۆر جار دەمانەوێت كێشەكانى منداڵەكانمان ’چارەسەر‘ 	 

بكەين، كارێكى ئاڵۆزە و كاتى دەوێت. گوێ بۆ ڕاگرتن هەرە 
گرنگترين هەنگاوە – بۆ هەردووكتان. تەنانەت ئەگەر زۆريش نەڵێن، 

تۆ لەوە دڵنيا بە كە ’دەيان بيستيت‘.

پەلە لە پێدانى ئامۆژگاريدا مەكە كە ڕەنگبێت ئامادەى بيستنى نەبن.	 

دەشێت منداڵەكەت لە سەرەتادا دوودڵ بێت يان بترسێت قسە بكات – 	 
ئەوە بابەتێكى ناڕەحەتە.

بەسەبر بە و هەوڵ بدە يەكسەر پەرچە كردارت بەرامبەر ئەوە نەبێت 	 
كە پێت دەڵێن. لە پێشدا لێيان بگەڕێ چەندى دەيانەوێت قسە بكەن.

هانيان بدە ترسەكانيان و نيگەرانييەكانيان لەگەڵت ئاڵ و گۆڕ بكەن و 	 
پێت بڵێن.

ئاڵ و گۆڕى ترسەكانى خۆت دەتوانێت يارمەتيدەر بێت – پێيان بڵێ 	 
كە چەندە خەمى سەالمەتى و ئاييندەى ئەوانتە. 

پۆزەتيڤ بە
پيشانيان بدە كە گوێيان لێ دەگيرێت. دڵنيايان بكەرەوە كە بەشى هەرە 	 

زۆرى الوان چەقۆ هەڵناگرن و بەشێك نين لە دەستە و تاقم.

ئەگەر ترسى كەسێك يان شتێكى ديارى كراويان لە دڵدا بێت، پێيان بڵێ 	 
ئەوە دەتوانرێت بەبێ ئەوەى پێويست بە چەقۆ هەڵگرتن بكات مامەڵەى 

لەگەڵ بكرێت.

دەست بەردارى ڕاستييەكان مەبە
ڕەنگە لەو باوەڕەدا نەبن كە تۆ دەزانيت لە بارەى چييەوە قسە 	 

دەكەيت، لەبەر ئەوە كەمێك ئامادەكارى دەتوانێـت يارمەتيدەر بێت.

ئەو ڕاستييانە و زانيارييە ياساييانە بەكار بهێنە كە لەم ڕێبەرەدا هەن 	 
يان يارمەتيدەرت بن. 

لەبارەى ’ئازايەتى‘ ى درۆزنانەوە ڕوون بە
ئەو خاڵە بوروژێنە كە خۆالدان لە ڕووبەڕووبوونەوە يان شەڕ كردن 	 

ئازايانەترين شتە كە بكرێت.

ئەگەر كەسێك چەقۆى لێ ڕاكێشان، سەالمەتترين و ژيرانەترين شت 	 
كە بكرێت جێ هێشتنى ئەو شوێنەيە.

لە ماوەى دە ساڵدا، هيچ كەس بيرى ئەوەى نامێنێت كە ئەم شوێنەكەى 	 
جێهێشتووە، بەاڵم ئەگەر ’لەجێى خۆى بچەقێت‘ و نەڕوات، ئەوا 

دەكرێت لێكەوتەكانى بە درێژايى هەموو تەمەن لەگەڵيان دەمێنێتەوە و 
تەنانەت كۆتايى بە ژيانى كەسێك بهێنێت. 

كاريگەرى
يارمەتييان بدە بير لەوە بكەنەوە چۆن چۆنى كردارەكانيان دەكرێت 	 

كاريگەريى لەسەر ئەو كەسانە دروست بكات كە زۆرترين خەميان 
دەخۆن و سەرپەرشتييان دەكەن.

بەكارهێنانى چەقۆ يان ئەندام بوون لە دەستە و تاقمدا دەكرێت كەسانى 	 
تر بخاتە مەترسييەوە. 

ئەگەر زامدار بكرێن، ئەوە كار لە كێ دەكات؟ 	 

واقيعى بە
دەشێت منداڵەكەت هەست بكات تۆ ئەزموونى تاوانكاريى چەقۆكێشى 	 

يان دەستەگەرى و ئەو ئالينگارييانەت نەبێت كە ڕووبەڕووى ئەوان 
دەبێتەوە.

ئايا هيچ نمونەيەك هەيە لە كاتى منداڵيى خۆتەوە كە بتوانيت بۆيان 	 
بهێنيتەوە؟ 

لەگەڵ منداڵەكەت گفتوگۆ كردن 
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ڕێگايەكى جياواز تاقي بكەرەوە 
هيچ كەسێكى تر هەيە كە منداڵەكەت متمانەى پێ بكات تا يارمەتيت 	 

بدات لەوەى گفتوگۆكە ئەنجام بدرێت؟ 

بژاردەى جێگرەوەى تر پێشنياز بكە 
لە ناوچە خۆجێييەكەى خۆتاندا بۆ چاالكيى خۆش و بێ مەترسى بۆ 	 

مندااڵن و الوان بگەڕێ و بياندۆزەرەوە. 

يارمەتى و پشتيوانى بۆ خۆت بەدەست بهێنە 
دەشێت هەندێك شتى نيگەرانى هێنت بۆ دەر بكەوێت لە بارەى 	 

منداڵەكەتەوە و ئەو شتانەى تێوەى گالون.

هەوڵ بدە پەرچە كردارت لە ڕادەبەدەر نەبێت بەاڵم واش هەست 	 
مەكە كە دەبێت خۆت بە تەنها لەگەڵ ئەو شتانەدا مامەڵە بكەيت و 

ڕووبەڕوويان ببيتەوە – كۆمەك و يارمەتى هەيە )تەماشاى بڕگەى 
پشتيوانى و ئامۆژگاريى ئەم ڕێبەرە بكە(. 
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 ئەنجومەنى شارى وێستمينستەر Westminstrer پرۆگرامى 12 حەفتەيى لە بنەماكانى بەرگريى نا-توندوتيژی دا ساز دەكەن.
.westminster.gov.uk/parenting-groups-and-courses :بۆ زانياريى زياتر تكايە سەردانى ئێرە بكەن

)NVR( بەرگريى نا-توند و تيژى

بەرگريى نا- توند و تيژى چييە؟

بەرگريى نا –توند و تيژى ڕێگايەكە يارمەتيى باوان و سەرپەرشتياران دەدات ستراتيجێك دروست بكەن بۆ بەڕێوەبردنى ئالينگارييەكانى مندااڵن و 
ڕەفتارى وێرانكەر يان توند و تيژ لە كاتێكدا كە پەيوەندى دروست دەكەن يان دروست دەكەنەوە. ڕەنگە هەندێك لەو زانيارييانەى خوارەوە يارمەتيت بدات 

بۆ ئەوكاتانەى قسە بۆ منداڵەكەت دەكەيت.

بنەما سەرەكييەكانى بەرگريى نا-توند و تيژى

ستراتيجييەكانى هێور كردنەوە – "ئاسن بە ساردى مەكوتە!"
كاتێك باشترين كات بۆ قسە كردن ديارى دەكەيت، هەوڵ بدە بارودۆخەكە خراپتر نەكەيت. پێشگيرى بكە لە خراپتر بوونى بارودۆخ پێش ئەوەى ڕوو 

بدات. پەرچە وەاڵمەكانت دوا بخە. تۆ بڕيار بدە كەى وە چۆن كۆتايى بە گفتوگۆ لەگەڵ منداڵەكەت بهێنيت.

لە جێ دا ئامادەبوونى باوانانە
با ئامادەبوونێكى جەستەيى و سۆزدارييانە و مەعنەويت لە ژيانى منداڵەكەتدا هەبێت، هەم لە ناوەوەى ماڵ و هەم لە دەرەوەى ماڵ، بۆ ئەوەى لەو كاتانەدا 

كە تۆى لێ نيت، بڕيارى دروست بدات. 

پشتيوانان
بێدەنگيت بشكێنە و لە بارەى ناڕەحەتييەكانتەوە كە لە بەڕێوەبردن و كۆنترۆڵكردنى ڕەفتارى ئالينگاريكارانەى منداڵەكەتدا تووشت دەبن قسە لەگەڵ 

هاوڕێيانت و خزمانت و پسپۆرەكاندا بكە. 

ئاماژەكانى ئاشتەوايى
بە ئاماژەيەك هەژەندێک )سەرپرايز( بۆ منداڵەكەت بسازێنە كە واى لێ بكات بزانێت تۆ خۆشت دەوێت و دان بەوەدا بنێ کە ئەو پێويستە بۆ هەستكردن بە 

ئاسايش و هەستى ئەندام بوون لە خێزاندا، بێ گوێدانە هەر ڕەفتارێكى نێگەتيڤانە، ئەوە بكە.

سەبەتە
ئەو ڕەفتارە بەرەنگارکراينەی نيازتە تيشكۆى سەرنجتيان بخەيتە سەر بە پێى لەپێشييان ڕيز بكە. لەوانەيە هەست بكەيت بەسەرتدا زاڵ دەبن، لەبەرئەوە 

ڕێكيان بخە، وەك ڕەفتارەكانى 1-2 كە نيازت وەهايە سەرنجتيان لەسەر كۆ بكەيتەوە، ئەو ڕەفتارانەن كە گرنگن كە دەتوانيت دانوستانيان لەبارەوە بكەيت، 
هەروەها ئەو ڕەفتارانەى كە دەتوانيت ئێستا پشتگوێيان بخەيت. لە كۆتاييدا، ليستێك بۆ ئەو شتە تايبەتانە بكە كە لە منداڵەكەتد بە دڵتن و ئەوپەڕى هەوڵت 

بدە لە بيرت بن.

ئاگات لە خۆت بێت
باوان كاتێكى ناوبڕ بۆ خۆتان وەربگرن شتێكى تيادا بۆ خۆتان بكەن، وەك چێژ بينين لە مامەڵەيەك كە خۆت بەالتەوە لە پێشە، حەمامێكى بڵقدەر، تەماشاى 

فيلمێك كە بەالتەوە خۆشە، چوونە دەرەوەيەك لەگەڵ هاوڕێيەك / هاوژينەكەت بۆ قاوە خواردن.
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هێڵە هەرێمييەكان

مەبەستمان لە هێڵە هەرێمييەكان چيە؟

هێڵە هەرێمييەكان كێشەيەكى مەترسيدارە كاتێك دەستە و تاقمە تاوانكارييەكان كردەوەيەكى مامەڵە بە ماددەى هۆشبەرەوە لە شوێنێكى دەرەوەى ناوچەى ئاسايى 
چاالكييەكانيان دادەمەزرێنن. دەستە و تاقمەكان مامەڵەكانيان بە ماددەى هۆشبەرەوە لە شارە گەورەكانەوە )بۆ نمونە لەندەن و مانچێستەر و ليڤەرپوول و ...تاد( 

بۆ شارى پچووكتر دەگوێزنەوە لە پێناو پەيداكردنى پارەى زياتر دا. ’هێڵەكان‘ ئاماژەيە بۆ ئەو تەلەفۆنانەی كە لە ڕێيانەوە ماددە هۆشبەرەكان دەفرۆشرێن.

لە هەندێك حاڵەتدا مندااڵن و الوان كە بە ونبوو تۆمار كراون لە هێڵە هەرێمايەتييەكاندا بەكار دەهێنرێن. دەستە تاوانكارييەكان ئەوە بەكار دەهێنن كە ئەوانە 
لە ماڵى خۆيان هەاڵتوون و ئەم منداڵكارە بار ناسكانە دەخەنە كار بەوەى دەياننێرن بۆ شوێنانێك كە دوورن لە شارەكانى خۆيانەوە تا بە يەك جار بۆ چەند 

حەفتەيەك ماددەى هۆشبەر بفرۆشن. ئەمە دەكرێت جۆرێك بێت لە بازرگانى كردن بە منداڵەوە چونكە كەسانى منداڵكار خۆيان تەنها دەبيننەوە، لە ناو 
دەوروبەرێكى مەترسيدارى نا ئەميندا كە بۆ كار كردن، كە فرۆشتنى ماددەى هۆشبەرە، بەكار دەهێندرێن.

پێدەچێت مندااڵن و گەورەسااڵنى بارناسك بۆ گواستنەوە )و هەڵگرتن( ى ماددە هۆشبەرەكان و پارە بەكار بهێنن و زۆر جاريش زۆرلێكردن و هەڕەشە و 
توندوتيژى )بە توندوتيژيى سێكسيشەوە( و چەك بەكار دەهێنن.

 integratedgangsunit@westminster.gov.uk ئەگەر نيگەرانيت هەيە لەوەى منداڵەكەت لە هێڵە هەرێمايەتييەكانەوە گالوە، تكايە لە ڕێگاى
ەوە پەيوەندى بكە بە يەكەى بەد بەكارهێنان و تاقمە ئاوێتەكانى وێستمينستەر Westminster’s Integrated Gangs and Exploitation Unit ەوە 

يان تەلەفۆن بۆ ژمارەى 4051 641 0207 بكە.
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 لەكوێ پشتيوانى و ئامۆژگارى دەست دەكەوێت

ئامۆژگاريى هاواڵتى Citizens Advice: ئەگەر منداڵەكەت بە شێوەيەكى 
ناياسايى چەقۆيەكى پێ فرۆشرا بێت، دەتوانيت هەواڵى ئەمە بە چاودێری بازرگانی 

بدەيت لە ڕێگاى ژمارە تەلەفۆنى 06 05 04 03454 ەوە يان يان سەردانى: 
citizensadvice.org.uk/consumer/get-more-help/report-

/to-trading- standards بكەيت.

هێڵى منداڵ Childline: منداڵەكەت دەتوانێت هەر كاتێك بيەوێت لە ڕێى 
تەلەفۆنى 11111 0800 ەوە پەيوەندى بە Childline ەوە بكات ئەگەر 

لەبارەى سەالمەتيى خۆيەوە نيگەران بێت يان ئەگەر لەو باوەڕەدا بێت 
كەسێك كە دەيناسێت چەكێك يان چەقۆيەك بە كار دەهێنێت يان تەنانەت 

هەر هەڵى گرتووە.

تاوان ڕاگران Crimestoppers: خۆت يان منداڵەكەت دەتوانن بەبێ ناوهێنانى 
خۆتان لە ڕێى ژمارە تەلەفۆنى 111 555 0800 ەوە پەيوەندى بە کرايم ستۆپەرز 

crimestoppers ەوە بكەن تا هەواڵى تاوانێك بدەن كە پێشتر ئەنجام دراوە.

 Family Information خزمەتگوزاريى زانياريى خێزانى
Service: ئەمە خزمەتگوزارييەكى بێ بەرامبەرى بێ اليەنى زانيارى 

بەخشە بۆ باوان و سەرپەرشتيارانى مندااڵن و الوانى تەمەن تا 19 سااڵنە 
 )تا 25 سااڵنيش بۆ ئەو كەسانەى خاوەن پێداويستيى تايبەتن(.

 westminster.gov.uk/family-information-service

ژيانى خێزانان Family Lives: ئامۆژگارى لە هەموو بوارەكانى 
باوانێتى كردندا پێشكەش دەكات و 24 كاتژمێر، هەر 7 ڕۆژەكە 

 كراوەيە. پەيوەندى كردن بێ بەرامبەرە لە ڕێى ژمارە 
2222 800 0808 ەوە يان سەردانى familylives.org.uk بكە.

چاونەترس Fearless: منداڵەكەت دەتوانێت ئۆنالين لە ماڵپەڕێكى 
 fearless.org/en دۆست پەيوەندى بە كەسێكى الوەوە بكات لە ڕێى

ەوە تاوەكو بە نەناسراوى هەواڵى تاوانێك بدات. 

 Integrated Gangs يەكەى بەدبەكارهێنانى تاقمە ئاوێتەكان
)Exploitation Unit (IGXU: يەكەى بەدبەكارهێنانى تاقمە 

ئاوێتەكانى سەر بە ئەنجومەنى شارى وێستمينستەر كەسانى الوى بارناسكى 
خراپ بەكارهێنراوى تەمەن نێوان 10-24 ساڵ كە لە توندوتيژيى دەستە 
و تاقمەوە گالون يان لەسەر لێوارەكانى دەستە و تاقمن، دەستنيشان دەكات 

و كاريان لەگەڵ دەكات بۆ ئەوەى بژاردەكانى ژيانيان باشتر بكات و تێكەڵ 
بوونيان بە دەستە و تاقمەكان كەم بكاتەوە و بەسەرهاتەكانى توندوتيژيى 
مەترسيدارى منداڵكاران كەم بكاتەوە. ئەگەر لەو بڕوايەدايت منداڵەكەت 

سوود لە يارمەتيى ئەم يەكەيە دەبينێت، ئەوا دەتوانيت يان ئيمەيڵ بكەيت بۆ 
 integratedgangsunit@westminster.gov.uk 

يان تەلەفۆن بكەيت بۆ ژمارە 4051 641 0207. 

دەستبەرداربوون لە چەقۆ Knife disposal: ئەگەر الوێك دەناسيت 
كە ئارەزوو دەكات لە وێستمينستەر دەستبەردارى چەقۆيەك بێت، ئەوا 

دەتوانێت سەردانى بنكەى ڕيسايكلينگ Recycling Centre )نزيك 
 666 Harrow Road, بكات لە )Queen’s Park Library

.London W10 4NE

 The كۆمەڵەى نيشتيمانى بۆ ڕێگرتن لە دڕندەيى بەرامبەر بە مندااڵن
 National Society for the Prevention of Cruelty to

)Children (NSPCC: هێڵى يارمەتيدانەكەيان زانيارى و ئامۆژگارى 
بۆ باوان و كەسانى ترى نيگەران لەبارەى كەسانى الوەوە كە ڕەنگبێت لە 
چاالكى دەستەگەرييەوە گالبن يان كاريان لێ كرابێت، دەستەبەر دەكات. 
هێڵى يارمەتيدانەكەيان 24 كاتژمێر لە ڕۆژێكدا، 7 ڕۆژ لە حەفتەيەكدا 
كراوەيە. تەلەفۆنى بێ بەرامبەريان: 5000 800 0808، ئيمەيڵيان: 

.nspcc.org.uk/gangs :ماڵپەڕيان ،help@nspcc.org.uk

 Parenting groups and گروپ و بەرنامەكانى باوانێتى كردن
programmes: يارمەتيى زووى وێستمينستەر و هاوبەشەكانيان 
Westminster Early Help and partners ڕستێك گروپى 

باوانێتى كردن بە پانتايى وێستمينستەر دا پێشكەش دەكەن لە پێناو 
westminster.gov.uk/ .گونجاندنى بارودۆخى خێزانى دا

 parenting- groups-and-courses

 Physical چاالكيى جەستەيى، سەرگەرمى و وەرزش لەوێستمينستەر
Activity, Leisure and Sport in Westminster: ڕستێكى 

تەواو چاالكى و خزمەتگوزاريى پڕبەها هەن بۆ يارمەتيدانى كەسانى الو تا 
شێوەژيانێكى تەندروست و چاالك بژين، لە جيم و ئەستێڵى مەلەوە تا پاركور 

 .Westminster.gov.uk/active :و زۆرى تريش. ماڵپەڕ Parkour
تەلەفۆن: 2012 7641 020.

پۆليس: بۆ دۆزينەوەى زانياريى ورد لەسەر تيمە خۆجێيەكەت و زانينى 
زياتر لەبارەى ئەو كارانەى لە ناوچەكەتدا ئەنجاميان دەدەن، لە ماڵپەڕى 

www.police.uk كۆدى پۆستەكەت بنووسە. دەبێت پەيوەنديى تەلەفۆنى 
لەگەڵ 101 بكەن بۆ هەواڵ دان لە تاوان و نيگەرانييەكانى تر كە پێويستيان 

بە هاتنە دەستى لەناكاو نيە. بۆ بارى ناكاويش تەلەفۆن بۆ 999 بكە. 

كۆمەكى دڵنەوايى ژنان Solace Women‘s Aid: خدمة مجانية 
خزمەتگوزارييەكى بێ بەرامبەرى بێ ناو بۆ كچانى تەمەن 13 ساڵ و 

بەرەوژوور هەيە كە تووشى القە كردن يان بەدكاريى سێكسييانە بەرامبەر 
 منداڵ و شێوەكانى ترى توندوتيژيى سێكسى بوون. تەلەفۆن بكە بۆ ژمارە: 

 .0808 801 0305

پشتيوانيى قوربانييان Victim Support: دەزگايەكى خێرخوازيى 
نيشتيمانييە كە يارمەتيى ئەو كەسانە دەدات كە كاريگەريى تاوان بەرامبەر 

victimsupport.org :كرانيان لەسەرە. ماڵپەڕ

 :Women and Girls Network تۆڕى ژنان و كچان
خدخزمەتگوزاريى ئامۆژگارى و پشتيوانى بۆ ئەو كچانەى كاريگەريى 

 .advance@wgn.org.uk :توندوتيژى و بەدكارييان لەسەرە. ماڵپەڕ
تەلەفۆن: 0660 801 0808. 

 :Youth Clubs in Westminster يانەكانى الوان لە وێستمينستەر
دەتوانرێت وردەكارييەكانى يانەكانى الوان لە وێستمينستەر لێرەدا دەست 

 westminster.gov.uk/youth-clubs :بكەون





تێبينی
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ڕێکەوت: مانگی پێنجی 2019 
Alice Kavanagh akavanagh@westminster.gov.uk :نووسەر

سەرچاوە: ئەم ڕێنمايە زانياری لەخۆگرتووە لە 'ڕێنمای باوان سەبارەت بە تاوانی چەقۆکێشی، هارۆ، 2017'، لەاليەن خزمەتگوزاری پۆليسی 
.fearless.org.uk وەزارەتی ناوخۆ و فيەرلێس noknivesbetterlives.com ،ميترۆپۆڵييەوە، هەڵمەتی واز لە چەقۆ بهێنە، ژيانێکی باشتر


