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!ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣورد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد

You Can Do Something About It!

www.wrc.wales

ﺟراﺋم ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﻧﻔر

!ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣورد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺳﻼم ،ﺑﮫ ﮐﺷور وﻟز ﺧوش آﻣدﯾد! ﻣﺎ از داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟدﯾدا ﺑﮫ وﻟز آﻣده اﻧد ،ﻓرھﻧﮕﮭﺎ،
اﺳﺗﻌدادھﺎ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯾﮭﺎی ﺟدﯾد را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ آورﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﻏﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﻟذت ﻣﯽ
ﺑرﯾم .ﺧب ﺑرای ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ در وﻟز ﭼطور ﭘﯾش ﻣﯾرود؟
وﻟز ﮐﺷوری زﯾﺑﺎ اﺳت واﮐﺛرﯾت ﻣردم آن
رﻓﺗﺎری دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﻧد وﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
اﯾﻧطور ﻧﯾﺳﺗﻧد
.
آه ...ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﭼﯾزی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت؟
ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل وﻗﺗﯾﮑﮫ در اﺗوﺑوس ﺑودم ،ﮐﺳﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﺳﺧﻧﺎن اھﺎﻧت آﻣﯾز ﮐرد ،او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور
ﺧود ﺑﺎزﮔردم .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ازاو ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ،او ﭼﯾزی را ﺑطرف ﻣن ﭘرﺗﺎب ﮐرد .ﻣن ﻓﮑر
ﻣﯾﮑﻧم اﻧﮕور ﺑود .ﻣن ﺧﺟﺎﻟت زده و ﺗرﺳﯾده ﺑودم ،ﻣن ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﭼﮑﺎر ﮐﻧم

اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت ،ﻣن از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد ﻣﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳﺗم .وﻟﯾﮑن ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗﻘﺻﯾر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت؟ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اطﻼع دھﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺟرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر اﺳت ،اﯾﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در اﯾن ﻣورد اﻗدام ﮐﻧﻧد .اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮔوش ﮐرده ،از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده واﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻣورد ﻣﯾﺗواﻧد ﺟرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر طﻠﻘﯽ ﺷود را
ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗواﻧﻧد آﻧرا در زﻣره ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﻗرار دھﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن
ﻣوﺿوع را ﮔزارش دھﯾد ﺗﺎ اﯾﺷﺎن ﺑﺗواﻧﻧد از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺑﺳﺎزﯾد

ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم آﻧرا ﮔزارش دھم؟ ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﭼﯾﺳت؟
ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر اﻋﻣﺎل ﺧﺻوﻣت ﺑﺎر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗوﻣﯾت،
دﯾن ،ﻣذھب ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﺟﻧﺳﯾت ،ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را اﮔر اﯾن ﻋﻣل ﺷﺧﺻﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده و اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﺎھد وﻗوع
آن در ﻣورد ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑوده اﯾد ،ﮔزارش دھﯾد .اﯾﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ،دوﺳﺗﺎن ،ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﻗﺑل ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﺑﺎﺷﻧد
ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﺟﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد ،درﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ،در اﺗوﺑوس ،در ﭘﺎرک ،در ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ
داﻧﺷﮕﺎه

ﺣﻘﺎﯾق :ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ،ﺧﺻوﻣﺗﮭﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدﻟﯾل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﯾد و آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ھﺳﺗﻧد

وﻟﯾﮑن ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص ﻓﻘط اﺣﻣق ﺑود؟
او در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﻗﺿﺎوت ﮐرد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺿﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﮐرده ﺑود ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣود .اﯾن در ﮐﺷور
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده و اﻧﺟﺎم آن ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود! اﯾن
ﺣق ﺷﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧود و در ﻣﺳﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﮐﻧﯾد
ﻣوارد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﯾن ﻣوارد ﺣوادث ﺗﻧﻔرآﻣﯾز ﺑﮫ
.ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد و ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ رخ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﻗﺿﺎوت ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾﻧﮭﺎ
ﻣواردی از اﯾن ﻧظﯾر ھﺳﺗﻧد
ﻗﻠﻧدری ،ﻋذاب و ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺷدن
ﭘرﺗﺎب ﭼﯾزی ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﭘﺳت ﮐردن ﻣطﻠﺑﯽ اھﺎﻧت آﻣﯾز در داﺧل ﺻﻧدوق ﭘﺳت ﺷﻣﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز
ﺣرﮐﺎت ﺑدون-ﮐﻠم و ﯾﺎ ﺷﮑﻠﮏ در آوردن در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗف ﮐردن ،ﮐﺗﮏ و ﯾﺎ ﻟﮕد زدن
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﺎت اھﺎﻧت آﻣﯾز ،ﻣﺳﺧره ﮐردن و ﯾﺎ ﮔﻔﺗن ﺟﮑﮭﺎی ﺑد در ﻣورد ﺷﻣﺎ
وارد ﮐردن ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﻣوال ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ دزدﯾدن آﻧﮭﺎ
ﯾورش آوردن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﯾﺟﺎد ﺣرﯾق ﻋﻣدی و ﯾﺎ ﻧزاع ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ و
ﻗﻠﻧدری ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﻧژاد ،ﻣذھب وﯾﺎ ﮔراﯾﺷﮭﺎی
ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ھوﯾت ﺟدﯾد ﺑﻌﻧوان ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻧﺳﯾت داده اﺳت

ﺻﺣﯾﺢ ،وﻟﯾﮑن ﭼﮕوﻧﮫ آﻧرا ﮔزارش دھم؟
ب ،در ﻣوارد اورژاﻧس ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧرا از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ،999ﮔزارش دھﯾد  ،اﮔر
ﺣﺎدﺛﮫ در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدن اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی اورژاﻧس ﻧﯾﺎز دارﯾد
ﺷﺧص ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧده ھﻧوز ھم در ﻧزدﯾﮑﯽ اﺳت
ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری در ﺧطر اﺳت وﯾﺎ
رﻓﺗﺎر ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  101ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر
ﺣﺎدﺛﮫ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد آﻧرا ﮔزارش دھﯾد
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت
زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری اﻻن در ﺧطر ﻧﯾﺳت
ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر ﺷﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷود

ﺑﺎﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  999وﯾﺎ  101ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
".ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮕوﺋﯾد " ﻣﯾﺧواھم ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را ﮔزارش دھم

اﮔر ﻣن اﯾن ﻣوﺿوع را ﮔزارش دھم ،ﺑﻌد از آن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺟرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را ﮔزارش ﻣﯾدھﯾد ،ﭘﻠﯾس اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از
اﯾﻧﮑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﻣن اﺳت اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .اﯾﺷﺎن ﺑرای دﯾدن ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد آﻣد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در اداره ﭘﻠﯾس اﯾﺷﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده وﯾﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،و ﺟزﺋﯾﺎت ﺷﻣﺎ
ﺑطور ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑرﺧواھﻧد داﺷت .ﭘﻠﯾس ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﺷﻣﺎ ﮔوش ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻻزم،
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻻزم از طرف ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را در طﯽ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ھﺎی ﻓراھم
ﺧواھد ﻧﻣود
ﭘﻠﯾس ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد راھﮭﺎﯾﯽ را ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ از ارﺗﺑﺎط اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس وﻟز ﻣﺎﻣورﯾن ﺧﺎص ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت در ﻣﻘﺎﺑل ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را در
اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﯾز در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷﺧص ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ﺑﺎ او روﺑرو ﺷوﯾد وﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷﺧص ﺗﻣﺎس
:ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،وﻟﯾﮑن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ای ﻓراھم ﮐﻧﯾد
ﺷواھدی ﺑرای ﻣﺛﺎل اﮔر وﯾدﯾو ﺑر روی ﺗﻠﻔن ﺧود وﯾﺎ دورﺑﯾن ﻣدارﺑﺳﺗﮫ وﯾﺎ ﻋﮑﺳﯽ
درﻣورد ﺻدﻣﺎت وارد ﺷده در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد را ﻓراھم ﮐﻧﯾد
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻌﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻓراھم ﮐﻧﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ
در ﻣورد اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد و اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ ﺑر روی زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در دادﮔﺎه ﺷﮭﺎدت دھﯾد

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﻧﺧواھم اﯾن ﻣوﺿوع را
ﮔزارش دھم ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔزارش اﯾن ﻣوﺿوع
وﺿﻌﯾت را ﻣﺷﮑل ﺳﺎزﺗر ﮐﻧد ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧرا ازطرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ آدرس وﺑﺳﺎﯾت زﯾر ﮔزارش دھﯾد
www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/
از اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﯾد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ،ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل
:ﮐرده و آﻧرا ﺑﮫ آدرس زﯾر اﯾﻣﯾل ﮐرده و ﯾﺎ از طرﯾق ﭘﺳت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ آدرس زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد
ﺗﻣﺎس  03003031982و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
 hate.crimewales@victimsupport.org.ukﺑﮕﯾرﯾد

:ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺎرﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑرای ﮔزارش دادن ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔرﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؛ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﯾواﻧﯾد
اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت اﻧﺟﺎم دھﯾد

ﻣن ﭘﻧﺎھﺟو ھﺳﺗم و ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺗوﺟﮫ اﻓراد را ﺑطرف
ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧم؟ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺷﮑل ﺳﺎزی ﮐﻧم و ﻧﻣﯽ
ﺧواھم ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔﯾرد

ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﺋم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر و وﻗﺎﯾﻌﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺑر روی
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﻧﺧواھد داﺷت .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد و
ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺻدﻣﮫ ای وارد ﮐﻧد ،اﯾن ﺗﻘﺻﯾر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﭘﻠﯾس ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﻔﮫ ای در ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﺷود و ﺟزﺋﯾﺎت ﮔزارش ﺟرم ﺗﻧﻔر آﻣﯾز ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺳﺋول ﭘروﻧده در وزارت ﮐﺷورﻓرﺳﺗﺎده
ﻧﺧواھد ﺷد
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﮔزارش دادن ﺟرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ،ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺳﮑن و ﮐﻣﮑﮭﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﮑن
ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت ،وﻟﯾﮑن اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺳﮑﻧﯽ اﻣﻧﺗر دارﯾد ،در اﯾن
.ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﯾد ﺷد

ﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺷﺧﺻﺎ ﮔزارش دھم ،آﯾﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺧص دﯾﮕری را آﻧرا ﺑرای ﻣن ﮔزارش دھد؟

ﺑﻠﮫ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  030030311982ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
و اﯾﺷﺎن آﻧرا ﺑﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﮔزارش ﺧواھﻧد داد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد از آژاﻧس ﺣﻣﯾﺎت ﻣﺣﻠﯽ
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻣﺎ ﮔزارش دھﻧد .آژاﻧﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد
.ﺷورای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن وﻟز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎوره ﺷﮭروﻧدان و ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 03003031982
.ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و اﯾﺷﺎن آﻧرا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔزارش ﺧواھﻧد داد

آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺗﻧﻔر آﻣﯾز را ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن
ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد را دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورم ،ﮔزارش دھم؟

ﺑﻠﮫ .ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﮭم ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ای
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺧص دﯾﮕری درﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد .ﭘﻠﯾس ﻣﻣﮑن اﺳت
اﯾن ﺷﺧص را ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد در ﻣورد ﺣﺎدﺛﮫ ﻣدارک ﻣوﺟود را از طرﯾق ﺗﻠﻔن
ھﻣراه و ﯾﺎ ﻓﯾﻠم دورﺑﯾن ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾﺷﺎن ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﺟدی و ﺗﻧﻔر آﻣﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .ﭘس ﻟطﻔﺎ آﻧرا ﮔزاش دھﯾد

وﻟﯾﮑن اﮔر از ﻧظر ﭘﻠﯾس اﯾن ﺟرﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﻧﺑﺎﺷد؟

اﮔر ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﺟرم ﮐﯾﻔری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ،ﭘﻠﯾس در ﻣورد اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھد داد،
و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اداﻣﮫ ﺧواھد داد

آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺟرﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﺑوده اﺳت؟
ﺧﯾر .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺧﺻوﻣت وارده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧژاد ،ﻣذھب،
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯾرﺟﻧﺳﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ھدف
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،درآن زﻣﺎن ﭘﻠﯾس ﺑﺎﯾد اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺟرم ﮐﯾﻔری ﻣﺣﺳوب ﮐﻧد.
ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن اﺗﻔﺎق ﺟرم ﮐﯾﻔری ﻧﺑﺎﺷد )ﭘﻠﯾس آﻧرا ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﺧواھد
ﻧﺎﻣﯾد( ﭘﻠﯾس در اﯾن ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد و ﺑرای ﺗوﻗف آن اﻗدام ﺧواھد ﻧﻣود و ﻣﺎﻣور ﺧﺎص ﺣﻣﺎﯾت
از ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھد ﻧﻣود

ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﭘﻠﯾس ﻣﯾﺗواﻧد از وﯾدﯾوی ﺗﻠﻔن ھﻣرا و ﯾﺎ دورﺑﯾن ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻌﻧوان ﻣدرﮐﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮫ
.ھﺎی ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد

ﭼرا ﮔزارش آن ﻣﮭم اﺳت؟
ﻏﻠب ﺟراﯾم ﮐﯾﻔری ﮔزارش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را ﮔزارش ﻣﯾدھﯾد ،ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
ﺷﻣﺎ ،دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﮔزارش اﯾن ﻣوﺿوع وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﮐﺳﯽ دﯾﮕر اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣواردی ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺷﺧص ﺷوﻧد
ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﯾزان و ﺳطﺢ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔرﺑﮭﺗر اطﻼع ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و
روﺷﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻓراھم ﮐﻧﯾد ،ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت و اﯾﺷﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اطﻼﻋﺎت ﻓراھم ﺷده ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرده ،و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ را اﻣﻧﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن اﻓﺗﺎده ﮐﻣﺗر اﺣﺳﺎس اﻧزوا
و وھم ﮐﻧﻧد .ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﻧﻔری را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔزارش ﻣﯽ ﺷود را ﺛﺑت ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوردی
ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻧرود ،وﻟﯾﮑن ،اﯾﺷﺎن ھﻧوز ھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑر
.ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ،ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﮐرد از ﺑدﺗر ﺷدن ﺣوادﺛﯽ از اﯾن ﻧظﯾرﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد

وﻟﯽ اﮔر ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﻣن ﮔوش ﻧﮑﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
دوﺳت ﻣن ﺑﺎ ﺗﺧم ﻣرغ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ،ﭘﻠﯾس اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ای از
او ﮔرﻓت ،وﻟﯾﮑن ﮐﺎر دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﻧداد
اﮔر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺣرف ﺷﻣﺎ ﮔوش ﻧﮑرده وﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ رﻓﺗﺎر
ﻧﮑرده اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﻣورد ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اداره ﭘﻠﯾس ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده و ﺑﺧواھﯾد
ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺧش اﺳﺗﺎﻧدارھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ارﺟﺎع ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﮐز ﭘﻠﯾس اﯾن ﺧدﻣﺎت را دراﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﺷﻣﺎ
در اﯾن ﻣورد اطﻼع دھﯾد ،و اﯾﺷﺎن )) (AMوﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ ) ( (AMھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺧود
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﻠﯾس
 www.ipcc.gov.ukاز طرﯾق ))Independent Police Complaints Commission (IPCC
.ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﮔر وﮐﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد از طرﯾق اﯾﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد
.رﻓﺗﮫ و ﻟﯾﻧﮏ ﻣرﺑوطﮫ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد  www.parliament.ukﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺧود ﺑﮫ آدرس
ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن ﺑﮫ اﯾن آدرس ﺑروﯾد
www.senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx
:ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣوادث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را از طرف ﺷﻣﺎ ﮔزارش دھﻧد از ﻗرار زﯾر ھﺳﺗﻧد
08444 772 020
ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
01633 245 774
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎوره ﺷﮭروﻧدان
0300 303 1982
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
02920 489 800
ﺷورای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﮐﺷور وﻟز

ﯾﺎدآوری :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر را ﮔزارش ﻣﯽ دھﯾد اﯾن ﺗﻐﯾﯾری در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ،
دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد

از ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺷﮑرم .ﻣن ھﻧوز ھم از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد اﺣﺳﺎس ﺑدی دارم ،وﻟﯾﮑن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧم
در اﯾن ﻣورد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھم اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری دارم
ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم! ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را ﮔزارش
داده و ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،و از اﯾن طرﯾق
ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از وﻗوع ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای دﯾﮕران ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد،
.ﯾﺎری ﮐﻧﯾد

ﺳﮕزاری
ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺟراﯾم ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﻔر ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻔﮭﯾم ﺟراﯾم و ﺣوادث ﻧﺎﺷﯽ از آن در وﻟز
ﻣﯾﺑﺎﺷد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮔزارش اﯾن ﻣوارد و روﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾق آن
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از وﻗوع آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷورای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن وﻟز در
ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺷود ﺧﺷﻧود ﺑوده و از ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐرده اﻧد ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻣﯽ ﮐﻧد

