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 ڕاستى: تاوانى كینە كردەیەكى نایاسایى دوژمنكارانەیە بەرامبەر بە تۆ دەكرێت بەھۆى
ئەوەى کە تۆ کێیت یاخود نوێنەرایەتى چ شتێك دەكەیت

تاوانى ڕق و كینە
دەتوانیت شتێكى بەرامبەر بكەیت

 ساڵو لەتۆ، بەخێر بێیت بۆ وێڵز! المان خۆشە كە دەزانین ئەو كەسانەى لە وێڵز نوێن، كولتورى
 ناوازە و بەھرە و تواناى وا دەھێنن كە دەتوانن كۆمەڵگاكەمان دەوڵەمەند بكەن. كەواتە، ژیان لە

وێڵز بەالی تۆوە چۆنە؟

 چەند ناشرینە! الم سەیر نیە كە ناڕەحەتیت. لەگەڵ ئەوەشدا ئایا دەزانیت كە ھەڵەى تۆ نیە؟ ئەمە ڕووداوێكى ڕق
 و کینەیە. دەتوانیت پۆلیسى لێ ئاگادار بكەیت. ئەگەر گەیشتنە ئەو باوەڕەى كە ئەمە تاوانى ڕق و کینەیە، ئەوا
 دەتوانن بكەونە كار. گوێت بۆ ڕادەگرن، یارمەتیت پێشكەش دەكەن و نۆڕینى بۆ دەكەن تا بزانن ئایا دەتوانرێت

 بخرێتە خانەى تاوانى ڕق و کینەوە. تەنانەت ئەگەر نەشتوانن بیخەنە خانەى تاوانى ڕق و کینەوە، بۆ تۆ
یارمەتیدەر دەبێت ھەواڵى لەبارەوە بدەیت تاوەكو پشتیوانى بەدەست بھێنیت. نابێت ڕێگە بدەیت ھەروا تێپەڕێت

 وێڵز واڵتێكى جوانە و زۆربەى خەڵك
زۆر باشن بەاڵم ھەندێك كەس وا نین

ئۆو.... بۆچى وایە؟ ئایا ھیچ شتێك ڕووى داوە؟

 ماوەیەك بەر لەئێستا لە پاسەكەدا، كەسێك بە ناوى ناشرین بانگى كرد، دەیووت دەبێت بۆ
 واڵتى خۆم بگەڕێمەوە. كاتێك داوام لێكرد ڕاوەستێت، شتێكى تێگرتم. وابزانم ترێ بوو.

ئەوەندە تەریق بوومەوە و ترسام، نەمزانى چی بكەم

ئایا دەتوانم ھەواڵى بدەم؟ تاوانى ڕق و کینە چیە؟

 تاوانى ڕق و کینە یان ڕووداوى-ڕق و کینە ئەو كردە دوژمنكارانەن كە بەرامبەر بە تۆ دەكرێن بەھۆى
 نەژادت یان ئاینت یان باوەڕت یان پێداویستیى تایبەتت یان گۆڕینی ڕەگەزت (لەنێر بۆ مێ  یان لە مێ بۆ

 نێر) یان ئاڕاستەى سێكسیتەوە. دەتوانیت ھەواڵى ئەمانە بدەیت ئیتر ئایا ئەو كردەیە بەرامبەر بەخۆت
 بكرێت یان بیبینیت بەرامبەر بە كەسێكى تر دەكرێت. دەشێت ئەو كەسەى تر خزمێكت بێت یان

.ھاوڕێكانت بن یان كەسێك بێت تازە ناسیبێتت یان ھەر نەیناسیت
 تاوانى ڕق و کینە دەكرێت لەھەركوێیەك بێت ڕوو بدات. دەكرێت لە ماڵەكەتدا ڕوو بدات، لە پاسدا، لە

.پارکێکدا، یان لە قوتابخانە یان لە زانكۆ



تەلەفۆن بۆ ژمارە 999 یان 101 بكە
"لەیادت نەچێت بڵێ "دەمەوێت ھەواڵى تاوانێكى ڕق و كینە بدەم

 بەاڵم وابزانم ئەو كەسە ڕەنگە تەنھا گەمژەیەك بێت؟

 ئەو حوكمێكى بەسەر تۆدا داوە و بەھۆى ئەو حوكمەى خۆیەوە ھێرشى كردووەتە سەر تۆ. شتى وا لە
 شانشینى یەكگرتوودا مایەى قبوڵ نیە. ئەنجامدانى شتى وا دەكرێت نایاسایى و تاوان بێت! مافى خۆتە

.لە ماڵى خۆت و لە كۆمەڵگاى خۆت و شوێنە گشتییەكاندا ھەست بە ئاسایش بكەیت
 زۆر شت ھەن كە دەشێت بەسەر ئەو خەڵكانەدا بێن كە قبوڵ ناكرێن و ئەم شتانەش كاتێك ئەنجام

 دەدرێن دەبنە ڕووداوى ڕق و کینە چونكە كەسێك حوكمێكى لەبارەى تۆوە دەركردووە. ئەمانە دەشێت
ئەمانە بن

پاڵت پێوە بنرێت، پیاتا ھەڵشاخێن یان ھەڕەشەت لێبكرێت
شتێكت تێ بگیرێت یان شتێكى خراپت بۆ بخرێتە سندوقى پۆستەكەتەوە

كەسێك بە شێوازێكى ھەڕەشە ئامێز لێت بێتە پێش
ئاماژەى دوژمنكارانە بە كردەوە یان السایى كردنەوەت

تفت لێ بكرێت یان لێت بدرێت یان شەقت لێ بدرێت

ناووناتۆرەى ناشرینت لێ بنرێت، گاڵتەت پێ بكرێت، یان نوكتەى بێتام و ناشرینت لەسەر بكرێت
شت و مەكت بشكێنرێن یان بدزرێن

لەالیەن دراوسێیەكەوە ھێرشت بكرێتە سەر

بەئەنقەست سووتاندن یان ملمالنێ لەگەڵ دراوسێیان و

 لەئەنجامى كەمئەندامیت یان نەژادت یان ئاینت یان ئاڕاستەى سێكسیتەوە یان ڕەگەزى
گۆڕاوتەوە كەسێك خۆیت بەسەردا بسەپێنێت

باشە، لەكاتى ناكاودا، دەتوانیت لەڕێى پەیوەندى كردن بە
وو: 999 وە ھەواڵ بدەیت ئەگەر ھات

 باباشە، بەاڵم چۆن ھەواڵ بدەم؟ 

رشكار ڕووداوەكە ئێستا لە ڕووداندا بێت و تۆش پێویستت بە یارمەتیى ناكاو بێت  ،ھێ
ت  ھێشتا لەوناوە بێ

ھەست بكەیت مەترسى لەسەر ژیانت یان ژیانى كەسێكى ترھەیە یان توندو تیژى 
بەكاربێت و ھەست بكەیت ھەڕەشەت لەسەرە

ئەگەر  تەلەفون بۆ101 بكە 
ڕووداوەكە ماوەیەك لەوەپێش ڕووى دابێت و ئارەزوو بكەیت ھەواڵى بدەیت 

ت ئەو كەسەى ھێرشەكەى كردە سەرت ئیتر لەو ناوە نەمابێ
و لەئێستادا مەترسى لەسەر ژیانت یان ژیانى كەسێكى ترنەبێت 

توندوتیژى بەرامبەرت بەكار نەیەت



لەیادت بێت 
 زۆرت لەسەر نیە بۆ دانى ھەواڵى تاوانى كینە بۆ ھیچ كەسێك قسە بكەیت؛ دەتوانیت لە

ڕێى ئینتەرنێتەوە بیگەیەنیت

 ئایا ئەگەر ھەواڵى بدەم، ئینجا چى ڕوو دەدات؟

 كاتێك ھەواڵى تاوانێكى ڕق و کینە دەدەیت، پۆلیس ھەموو ھەنگاوێكى پێویست دەنێت بۆ 
دڵنیابوون لەوەى سەالمەت بیت. دێن بۆ بینینت، مەگەر خۆت حەز بكەیت لە بنكەى  

پۆلیس بیانبینیت یان بەتەلەفون قسەیان لەگڵە بكەیت و ووردەكاریى زانیارییەكان  
لەبارەتەوە بە شێوەیەكى نھێنبڕانە وەردەگیرێن. پۆلیس گوێ لە گێڕانەوەى تۆ بۆ ئەوەى  

ڕووى داوە دەگرێت و لەماوەى لێكۆڵینەوەكەدا یارمەتى ڕێكخراوەكانى تریشت پێشكەش 
پۆلیس) Victim Support. دەكات لەوانە ڤیكتیم سەپۆرت )پشتیوانى لە قوربانیان 

ئەگەر پێویست بكات  لەوەش دەڕوانێت چ ڕێگایەك بگرێتە بەر بۆ وەستاندنى ئەو كەسە  
لە پەیوەندى كردن پێتەوە. ھەموو ھێزەكانى پۆلیسى وێڵز ئەفسەرى پشتیوانیى  

تەرخانکراو بە تاوانەكانى ڕق و کینەیان ھەیە كە ئەوانیش لەبەردەستن بۆ یارمەتیدانت 
كردنت و .پشتیوانى 

 داوات لێ ناكرێت لەگڵە ئەو كەسە قسە بكەیت یان ڕووبەڕووى ببیتەوە یان پەیوەندیى 
ڕاستەوخۆى لەگڵە بكەیت، بەاڵم ڕەنگە داوات لێ بكرێت

بدەیت وتە )ئیفادە( 
،ھەر بەڵگەیەكت ھەبێت بیدەیت، وەكو گرتەى ڤیدیۆیى مۆبایڵ

گرتەى كامێراى چاودێرى، بریندارى یان وێنە
لێدوانێكى كاریگەرى لەسەر قوربانى بدەیت، واتە ھەست

بەچى دەكەیت لەبارەى ئەوەى لەتۆ ڕووى دا و چۆن ژیانت بەمە كارى لێ كرا 
قوربانیان و  )بەیارمەتیى نوێنەرێكى ڤیكتیم سەپۆرت )پشتیوانى لە 

 Victim Supportلە دادگا بەڵگە پێشكەش بكەیت.

 چۆنە ئەگەر حەز نەكەم ھەواڵى بدەم؟ ڕەنگە
ھەواڵ لێدانى كارەكە خراپتر بكات؟

 ئەگەر نەتەوێت لەبارەى ئەم ڕووداوەوە قسە بۆ ھیچ كەس بكەیت، ئەوا دەتوانیت لەڕێى
پشتیوانى لە قوربانیان ) ئینتەرنێتەوە بە ماڵپەڕى ڤیكتیم سەپۆرت  )

  Victim Supportى ڕابگەیەنیت 
 /  لێرەوwww.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime ە 
 دەتوانیت ئەو زمانە ھەڵبژێریت كە ئارەزووى دەكەیت، فۆرمەكە پڕبكەیتەوە و لەڕێى ئەم

hate.crimewales@victimsupport.org.uk وە بینێریتەناونیشان
.بۆ ەفون بکەلەیان ت  1982 303 0300

https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/
hate.crimewales@victimsupport.org.uk


 تەلەفون بۆ1982 303 0300  بكە و ئەوان لەجیاتى تۆ 
ھەواڵەكەت بۆ دەدەن

asylum seeker) من پەناخوازێكم
و نامەوێت سەرنج بۆالى خۆم ڕابكێشم؟ ھیچ

 گێرەوكێشەیەكم ناوێت و نامەوێت كاریگەرى لە داواى
 پەنابەرییەكەم بكەم

 تاوانەكانى ڕق و کینە و ڕووداوەكانى ڕق و کینە پۆلیسى ناوچەكەى خۆت مامەڵەى لەگەڵ دەكەن و
 كاریگەریى لەسەر داواكارییەكەت بۆ پەنابەرى دانانێن. ئەگەر كەسێك ھەوڵ بدات ئازارت بدات لەسەر
 ئەوەى كە تۆ چیت یان لەسەر ئەوەى ئەو وادەزانێت تۆ چیت، ئەوە تاوانى تۆ نیە. پۆلیس كارت لەگەڵ

 دەكات تا دڵنیابێت لەوەى لێكۆڵینەوە نابێتە ھۆى تێكچوونى وادەكانى داواكردنى پەنابەرییەكەت و
 زانیارییەكانى ھەواڵدانت لە تاوانى ڕق و کینە نادرێن بەو كەسەى لە وەزارەتى ناوخۆ كەیسى

پەنابەرییەكەتى الیە
 ھەروەھا ھەواڵ دان لە ڕووداوێكى ڕق و کینە كارناكاتە سەر پشتیوانیى داڵدەدانت یان نیشتەجێبوونت،
 بەاڵم ئەگەر بەھۆى ڕووداوى ڕق و کینەكەوە پێویستیت بە شوێنێكى داڵدەدانى ئەمین تر بوو، ئەوا لەو

بارەیەوە یارمەتیت دەدرێت

 ئایا ئەگەر نەمەوێت خۆم ھەواڵ بدەم، كەسێكى تر
دەتوانێت ھەواڵم بۆ بدات؟

 بەڵێ، لە ڕێى ژمارە تەلەفونى1982 303 0300  ەوە پەیوەندى بە ڤیكتیم سەپۆرت 
ەوە بكە و ئەوان بەناوى تۆوە ھەواVictim Support ((ڵ پشتیوانى لە قوربانیان  

دەدەن.دەشتوانیت داوا لە ئاژانسێكى پشتیوانیى خۆجێیى بكەیت تا بەناوى تۆوە ھەواڵ 
بدات.لەو ئاژانسانەى كە دەتوانن یارمەتى بدەن ئەنجومەنى وێڵزى بۆ پەنابەران  و 

 Welsh Refugee Councilنووسینگەى ئامۆژگاریى ھاوواڵتیان
 Citizens Advice Bureauو خاچى سورى بریتانینBritish Red Cross 



لەیادت بێت
 پۆلیس دەتوانێت گرتەى ڤیدیۆیى تەلەفونى مۆبایڵ یان تۆمارەكانى كامێراى سەرشەقام

بەكار بھێنن بۆ بەدەستھێنانى بەڵگە بۆ ھەواڵ دانەكەت

ئایا دەتوانم ھەواڵ لە ڕووداوێكى ڕق و کینە بدەم
 تەنانەت ئەگەر نەشتوانم بە ڕوونى وەسفى ئەو كەسە بدەم کە ھێرشى 

كردووەتە سەرم؟

 بەڵێ. ھەرچى زانیارییەك تۆ لەبارەى ڕووداوێكى ڕق و کینەوە بیدەیت دەكرێت گرنگ بێت و
 لەوانەیە پەیوەندیى بە ڕووداوێكى ھاوشێوەوە ھەبێت كە بەسەر كەسێكى ترەوە  لە ناوچەكەتدا
 ھاتبێت. لەوانەیە پۆلیس كەسەكە بناسن و لەوانەیە بتوانن لە ڕێگاى گرتەى ڤیدیۆیى تەلەفونى
 مۆبایڵەوە یان كامێراى چاودێرییەوە بەڵگە لەسەرى بەدەست بھێنن. تەنانەت ڕەنگە بتوانن

 ڕێگە لە پەرەسەندنى ڕووداوەكە بگرن بۆ ھەڵچوونى بۆ تاوانى ڕق و کینەى ترسناكتر. لەبەر
ئەوە تكایە ھەواڵەكەى بەكەسێك بدە

 چى دەبێت ئەگەر پۆلیس لەوباوەڕەدا
 نەبێت ئەوە تاوانى ڕق و کینەیە؟

 ئەگەر ڕووداوەكەت بە تاوانى ڕق و کینە نەزانرێت، پۆلیس ھەنگاو بە ھەنگاو لەو كردانەیان ئاگادارت دەكەنەوە
یش لە یارمەتیدانت بەردەوام دەبێت Victim Support (كە دەیانكەن و ڤیكتیم سەپۆرت (پشتیوانى لە قوربانیان

 ئایا پێویستە لەسەرم بیسەلمێنم
ڕووداوەكە تاوانى ڕق و کینە بووە؟

 نەخێر. ئەگەر لەوبڕوایەدایت بەھۆى دژایەتیكردنى نەژادت، ئاینت،
 كەمئەندامیت، ئاڕاستەى سێكسیت یان ناسنامەى ڕەگەزیت (نێر یان مێ)

 كراویتە ئامانج، ئەوا ئەوكات پۆلیس لەسەریەتى ئەوەى ڕووى داوە وەك تاوانى
 ڕق و کینە مامەڵە بكات. تەنانەت ئەگەر ئەوەى ڕووى داوە دەستدرێژییەكى
 تاوانكارانەش نەبووبێت (پۆلیس بەمانە دەڵێت ڕووداوى ڕق و کینە) ھێشتا

 پۆلیس لێى دەكۆڵێیتەوە و ھەنگاو دەنێت بۆ وەستاندنى و تۆش لەالیەن ئەفسەرى
پشتیوانى تەرخانکراو لە قوربانیانى تاوانەكانى ڕق و کینەوە یارمەتى دەدرێیت



 ھەندێك ئاژانس ھەن دەتوانن لەجیاتى تۆ ھەواڵى ڕووداوەكانى ڕق و كینە بدەن
Citizens Advice Bureau: 020 772 08444 نووسینگەى ئامۆژگاریى ھاوواڵتیان

British Red Cross: 774 245 01633 خاچى سورى بریتانى
Victim Support:1982 303 0300  ڤیكتیم سەپۆرت (پشتیوانى لە قوربانیان

Welsh Refugee Council:800 489 02920 ئەنجومەنى وێڵزى بۆ پەنابەران

 لەیادت بێ: كاتێك ھەواڵ لە تاوانێكى ڕق و کینە دەدەیت، بۆ تۆ و ھاوڕێكانت و خێزانت و
كۆمەڵگاكەت جیاوازییەك دروست دەكات

ئایا بۆچى ھەواڵدانى ئەوەندە گرنگە؟

 زۆر تاوانى ڕق و کینە بەبێ ھەواڵ لێدان تێدەپەڕن. كاتێك ھەواڵ لە تاوانێكى ڕق و کینە دەدەیت، بۆ تۆ و ھاوڕێكانت
و خێزانت و كۆمەڵگاكەت جیاوازییەك  دروست دەكات. كاتێك كە ڕوودەدات، بە ھەواڵ دانت دەتوانیت

یارمەتى بدەیت لە ڕێگرتن لەوەى لەكەسێكى تریش ڕووبدات
یارمەتى بدەیت لە دەستنیشانكردنى ئەو ناوچانەى بۆ پەناخوازان و پەنابەران مایەى نیگەرانین

 یارمەتى پۆلیس بدەیت باشتر لە ئاستى تاوانەكانى ڕق و کینە لە
ناوچەكەت تێبگات و چۆن مامەڵە بكرێت و

ئەو شێوازانە باشتر بكەیت كە پۆلیس بۆ پەرچدانەوەى تاوانەكانى ڕق و کینە بەكاریان دەھێنێت 
 ئەگەر نەتەوێت ووردەكارییەكانى زانیارییە كەسییەكانى خۆت بدەیت، تەنھا ئەوەندەیان پێ بڵێ چى ڕووى داوە و

 ئەوان دەتوانن ئەو زانیارییانە كە تۆ داوتن بەكار بھێنن بۆ چاودێریى چاالكییەكانى تاوانەكانى ڕق و کینە لە
 ناوچەكەتدا، كۆمەڵگاكەت پڕئاسایش تر بكەن، و یارمەتیى خەڵك بدەن كەمتر ھەست بە گۆشەگیرى و ترس لەوەى
 بەسەریان ھاتووە بكەن. پۆلیس ھەموو تاوانەكانى ڕق و کینە كە ھەواڵیان پێى دەدرێت تۆمار دەكات. ڕەنگە ئەوەى
 ڕووى داوە نەچێتە دادگا، بەاڵم، ھێشتا ھەر كارلەگەڵ تۆ و ئاژانسەکانی دیکەی دژ بە تاوانی ڕق و کینە دەكەن بۆ

.ئەوەى ڕێگرى بكەن لەوەى ڕوداوەكان خراپتر ببن

 ئایا چى دەبێت ئەگەر پۆلیس گوێم لێ نەگرێت؟ كاتێك
 ھاوڕێكەم لەسەر جادە بە ھێلكە ھێرشى كرایە سەر، پۆلیس

ووتەكانیان وەرگرت، بەاڵم ئیتر ھیچى تریان نەكرد

 ئەگەر ھەستت كرد ئەفسەرێكى پۆلیس یان ئەندامێكى دەستەكە گوێى لێ نەگرتیت یان دادپەروەرانە مامەڵەى نەكردیت، دەتوانیت
 سكااڵیەكى لەبارەوە پێشكەش بكەیت. دەتوانیت سكااڵكە لە بنكەى پۆلیسى ناوچەكەى خۆت پێشكەش بكەیت و داوایان لێ بكەیت

 بكەن. ھەموو دەزگا Professional Standards Department داواكەت ڕووبەڕووى بەشى ستانداردە پیشەییەكان
) خزمەتگوزارییەكانى پۆلیس ئەمەیان ھەیە. ھەروەھا دەتوانیت بە ئەندامى پەرلەمان (MP))  ى نوێنەرى ناوچەكەت بڵێیت یان 
 بڵێیت لەو بارەیەوە، و ئەو دەتوانێت یارمەتیت بدات سكااڵ بكەیت یان Assembly Member (MP) بە ئەندامى ئەنجومەن

 Independent Police Complaints خۆت دەتوانیت پەیوەندى بە كۆمیسیۆنى سەربەخۆى سكااڵكانى پۆلیس
Commission (IPCC))  ەوە. بەخۆشحاڵیشەوە دەتوانیت لە ڕێگاى www.ipcc.gov.uk بكەیت لە ڕێى 

 پارێزەرەكەتەوە، ئەگەر ھەتبێت، سكااڵ پێشكەش بكەیت. بۆ دۆزینەوەى ئەندام پەرلەمانى ناوچەكەت بچۆرە سەر ئەم ماڵپەڕە
www.parliament.uk و كلیك لەسەر لینكەكە بكە.

  ى ناوچەكەت بچۆرە سەر ماڵپەڕى AM بۆ دۆزینەوەى ئەندامى ئەنجومەن
www.senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx.



سوپاس و پێزانین

 ئەم باڵڤۆكى تاوانى ڕق و کینەیە ڕێبەرێكە بۆ تێگەیشتنى تاوانەكان و ڕووداوەكانى ڕق
 و کینە لە وێڵز، چۆن ھەواڵیان بدەیت و چى دەتوانیت بكەیت بۆ وەستاندنیان.

 ئەنجومەنى وێڵزى بۆ پەنابەران خۆشحاڵە بتوانێت ئەم زانیارییانە بەتۆ بگەیەنێت و بە
 تایبەتیش سوپاسگوزارى ئەو ڕێكخراوانەیە كە لەگەڵماندا كاریان كرد بۆ دروستكردنى

 ئەم باڵڤۆكە

 سوپاس بۆ كۆمەكت. ھێشتا ناڕەحەتم بەوەى ڕووى دا،
 ھەرچەندە ئێستا زیاتر باوەڕم بەخۆمە بۆ ئەنجامدانى شتێك

لەبارەیەوە

 زۆر خۆشحاڵین! لەیادت بێت دەتوانیت ھەواڵى بدەیت و ئەو پشتیوانیەش
 وەربگریت كە بۆ ئەنجامدانی ئەوە پێویستتە، دەشێت یارمەتیدەرێكى باش

بێت بۆ ڕێگرتن لەوەى ئەوە بەسەر كەسانى تریشدا بێت




