
 نامهی مافهکان بۆ ئهو کهسانهی به تاوانی پهيوەنديدار به تيرۆريزم  دەست بهسهرکراون
مافهکان بهپێی ياسای سکۆتلهندی . ئهم ناميلکهيه زانياريی گرنگت پێدەدات دەربارەی مافهکانت  کاتێک له  بنکهی پۆليس دەست بهسهر دەکرێيت

. ئهم بهڵگهنامهيه مافه سهرەکيهکانی خۆتت لهخانهی دەستبهسهری بۆ رووندەکاتهوە. دابينکراونو پهيماننامهی ئهوروپا لهسهر مافهکانی مرۆڤ 
 .دەبێت له راوێژکاری ياسايی سهربهخۆی خۆت بپرسيت. ئهمه ئامۆژگاريی ياسايی نيه و تهواوی مافهکانت بۆ روون ناکاتهوە

ئهگهر له . مه يارمهتيت دەدات بڕيار بدەيت لهو کاتهی له بنکهی پۆليسيتئهم بهڵگهنا. تکايه به زووترين کات ئهم زانيارييانه بخوێنهرەوە
ههر شتێکی ئهم ناميلکه تێناگهيت، تکايه له پۆليس بپرسه بۆت روونبکهنهوە، يان ئهگهر دەتهوێت کۆپيهکی ساکاری خوێندنهوە يان 

 .وەرگێڕدراو وەربگريت
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 :مافهکانی خۆتت لهياد بێت
 .ت بۆچی دەستبهسهر کراويتمافی ئهوەت ههيه بزاني .1
 .مافی ئهوەت ههيه بزانيت پۆليس پێيوايه تۆ چيت کردووە .2
 .ئهم خزمهتگوزاريه بێبهرامبهرە. مافی ئهوەت ههيه پارێزەر ئاگادار بکرێتهوە که تۆ له بنکهی پۆليسيت .3
ئهندامێکی خێزان، سهرپهرشتيار يان بۆ نمونه، . مافی ئهوەت ههيه کهسێکی تر ئاگادار بکرێتهوە که تۆ له بنکهی پۆليسيت .4

 .هاوڕێيهک
به�م پێويسته . پێويست نيه لهسهرت وە�می ههر پرسيارێک بدەيتهوە که پۆليس لێت دەکهن. مافی ئهوەت ههيه به بێدەنگی بمێنيتهوە .5

 .لهسهرت که ناو، ناونيشان، بهرواری لهدايکبوون، شوێنی لهدايکبوون و نهتهوەکهت به پۆليس بڵێيت
. ئهوەت ههيه بهبێ دواکهوتن به تايبهت قسه لهگهڵ پارێزەر بکهيت پێش ئهوەی پۆليس هيچ پرسيارێکت ئاڕاسته بکات مافی .6

 .کاتێک پۆليس پرسيارت لێ دەکهن، دەتوانيت له ههر ساتێکدا بێت قسه لهگهڵ پارێزەرێک بکهيت
زۆرەملێ دەتگرێتهوە، مافی ئهوەت ههيه له اليهن ساڵيت و فهرمانی سهرپهرشتيی  18ساڵيت، يان خوار  16ئهگهر خوار تهمهنی  .7

 .دايک و باوک يان سهرپهرشتيارانتهوە له بنکهی پۆليس سهردانت بکرێت
 .مفی بهدەستهێنانی هاوکاريی پزيشکيی دەستبهجێت ههيه .8



 مافهکانت
بۆ نمونه، کاتێک . له دۆخی زۆر تايبهتدا، پۆليس مافی ههيه دەستگهيشتنی تۆ بهم مافانه دوابخات يان ههڵيانپهسێرێت: تکايه سهرنجی ئهوە بدە

 .ئهمه مافی تۆ بۆ بێدەنگبوون لهکار دەخات. پۆليس پێيان وايه دەبێت لهگهڵ تۆ قسه بکهن بۆ ئهوەی نههێڵن کهسێکی تر زيانی پێبگات
 
 

 زانياری بۆ ئهو کهسانهی له بنکهی پۆليس دەستبهسهرن .1
 مافی بێدەنگبوون •

 .پێويست نيه لهسهرت وە�می هيچ پرسيارێک بدەيتهوە که پۆليس لێت دەکهن دەربارەی ئهوەی پێيانوايه چيت کردووە
 .دەکرێت و، ئهگهر دۆزەکه چووە دادگا، رەنگه وەک بهڵگه له دادگاييهکهت بهکاربهێنرێتههر شتێک که تۆ بيڵێيت دەنووسرێت يان تۆمار 

پێويسته لهسهرت ناوی خۆت، ناونيشانت، بهرواری لهدايکبوونت، شوێنی لهدايکبوونت و نهتهوەکهت به پۆليس بڵێيت ئهگهر داوای 
 .ئهو زانياريانهيان کرد

 پۆليسيتئاگادارکردنهوەی پارێزەر که تۆ له بنکهی  •
لهم حاڵهتدا، دەکرێت پارێزەری خۆت بێت يان، . دەتوانيت داوا له پۆليس بکهيت پارێزەرێک ئاگادار بکهنهوە که تۆ له بنکهی پۆليسيت

پۆليس کاروبارەکان رێکدەخات بۆ ئهوەی به زووترين . ئهگهر پارێزەرێک ناناسيت، دەکرێت پارێزەرێک بێت له رێگهی تهلهفۆنهوە
 .ئهمهش بێبهرامبهرە. به پارێزەرەوە بکرێت کات پهيوەنديی

 ئاگادارکردنهوەی کهسێکی تر که تۆ له بنکهی پۆليسيت •
دەکرێت ئهندامێکی خێزانهکهت، . دەتوانيت داوا له پۆليس بکهيت پهيوەندی به کهسێکهوە بکهن و ئاگاداری بکهن که تۆ له بنکهی پۆليسيت

 .به زووترين کات پهيوەندی بهو کهسهوە دەکهن. هر کهسێکی تر بێت که دەيناسيتهاوژينهکهت، سهرپهرشتيارەکهت، هاوڕێکهت يان ه
 

ساڵيت و فهرمانی سهرپهرشتيی زۆرەملێ  18يان خوار (ساڵيت  16ئهگهر خوار تهمهنی 
 ):دەتگرێتهوە

 .دەبێت پۆليس پهيوەندی به دايک و باوک يان سهرپهرشتيارەکهتهوە بکهن که تۆ له بنکهی پۆليسيت •

 .و باوک يان سهرپهرشتيارەکهت دەتوانن بێن و له بنکهی پۆليس پشتگيريت بکهندايک  •



 بهدەستهێنانی وەرگێڕ بۆ يارمهتيدانت •
تا ) وەرگێڕ(ئهگهر به زمانی ئينگليزی قسه ناکهيت يان لێی تێناگهيت، پۆليس کهسێکت بۆ رێکخدەخهن که به زمانی خۆت قسه بکات 

 .شتێکی گرنگه که لهو قسانه تێبگهيت که له بنکهی پۆليس دەکرێن. خزمهتگوزاريه بێبهرامبهرەئهم . يارمهتيت بدات
دەکرێت ئهو کهسه . ئهگهر نابيستيت يان ناتوانيت به روونی پهيوەندی بکهيت، پۆليس کهسێکت بۆ رێکدەخهن تا يارمهتيت بدات

 .زمهتگوزاريه بێبهرامبهرەئهم خ. وەرگێڕێکی زمانی جهستهيی يان ههر کهسێکی پيشهيی تر بێت

 ئهگهر تۆ بهريتانی نيت •
ئهگهر تۆ بهريتانی نيت، دەتوانيت داوا له پۆليس بکهيت پهيوەندی به کۆميسياری با�ت، باڵوێزخانه يان کونسوڵگهريت بکهن و 

تايبهت سهردانت بکهن و پارێزەرت ههروەها دەتوانن به . ئاگاداريان بکهنهوە که تۆ له بنکهی پۆليسيت و هۆکارەکهيان بۆ روون بکهنهوە
 .بۆ رێکبخهن

 چی روودەدات ئهگهر تۆمهتبار کرايت يان به فهرمانی دەستگيرکردن هێنرايت بۆ خانهی دەستبهسهری؟ •
ئهگهر به تاوانێک تۆمهتبار کرايت، رەنگه له خانهی دەستبهسهری ئازاد بکرێيت يان له بنکهی پۆليس بتهێڵنهوە و رۆژی کاری 

 .يان رەنگه ئازاد بکرێيت ئهگهر رەزامهندی پيشان بدەيت له بهروارێکی دياريکراودا بچيت بۆ دادگا. ی دادگات بکهندواتر راپێچ

 دەستگهيشتن به بهڵگهنامهکان •
ئهمهش رێگه به خۆت يان . پهڕاوی بهڵگهی دۆزەکه دەدرێت به خۆت يان پارێزەرەکهت ئهگهر دۆزەکهت رەوانهی دادگا بکرێت

 .ات پهڕاوی بهرگيريی تۆ ئامادە بکهنپارێزەرەکهت دەد
 .مافی ئهوەت ههيه ئهو زانياريانهت بۆ وەربگێڕدرێت ئهگهر له زمانی ئينگليزی تێنهگهيت

 ئهگهر نهخۆش يان بريندار بيت •
ئهم .  رەنگه پۆليس داوا له کارمهندێکی تهندروستی بکات پشکنينت بۆ بکات. پۆليس پرسياری تهندروستی و لهشساغيت لێدەکات

ئهگهر ههست دەکهيت پێويسته کارمهندێکی تهندروستی . ههنگاوەش بۆ دڵنيابوونه لهوەی له خانهی دەستبهسهری چاودێری دەکرێيت
 .ئهگهر نهخۆش بکهويت، يارمهتيی پزيشکييت بۆ دابين دەکرێت. ببينيت، پۆليس ئاگادار بکهرەوە

 خواردن و خواردنهوە •
ئهگهر بۆ ماوەی زياتر له کاتژمير و نيوێک له خانهی دەستبهسهری مايتهوە، خواردنت پێشکهش . بهپێی داواکاری ئاوت بۆ دابين دەکرێت

 .ئهگهر ههر پێداويستيهکی رێجيم يان ئاينيت ههيه، به زووترين کات به پۆليس ئاگادار بکهوە. دەکرێت



 
 

 زانياريی بۆ ئهو کهسانهی له اليهن پۆليسهوە پرسياريان ئاڕاسته دەکرێت .2
 پهيداکردنی پارێزەرێک تا يارمهتيت بدات •

o پۆليس به زووترين کات پهيوەندی به پارێزەرێکهوە دەکات .پۆليس ئاگادار بکهرەوە ئهگهر دەتهوێت قسه لهگهڵ پارێزەرێک بکهيت. 

o  ئهگهر پێويست بکات پارە  .پێتدەڵێت که ئايا بێبهرامبهر راوێژت پێشكهش دەکهن يان دەبێت تێچووی خزمهتگوزاريهکه بدەيتپارێزەرەکه
پۆليس پارەی پارێزەرەکه نادات و باسی ئهوە ناکات چۆن . بدەيت، روونی دەکهنهوە که دەبێت چهند پارە بدەيت و چۆن دەتوانيت پارە بدەيت

 .رێتپارە به پارێزەرەکه بد

o  به شێوەيهکی ئاسايی، ئهگهر داوا بکهيت پارێزەر له ژوورەکه لهگهڵت بێت، پۆليس بهبێ ئامادەبوونی پارێزەرەکه رێگهی پێنهدراوە
 .پرسيارت لێ بکات

o ههندێک جار پۆليس پێويسته دەستبهجێ پرسيارت لێ بکات پێش ئهوەی قسه لهگهڵ پارێزەرێک بکهيت. 

o ئهوە نيه که تۆ شتێکی ههڵهت کردوە قسهکردن لهگهڵ پارێزەر ئاماژەی. 

o پهيوەندی به زووترين کات به پۆليس بڵێ و ئهوانيش  .دەتوانيت له ههر کاتێکدا بۆچوونی خۆت دەربارەی قسهکردن لهگهڵ پارێزەر بگۆڕيت
 .به پارێزەرێکهوە دەکهن بۆت

o  ئامۆژگاريت پێبداترۆڵی پارێزەر ئهوەيه پارێزگاريی له مافهکانت بکات و دەربارەی ياسا. 

o پارێزەر سهربهخۆيه و کار بۆ پۆليس ناکات .دەتوانيت قسه لهگهڵ پارێزەرێکی ناسراو يان پارێزەرێکی تهلهفۆنی بکهيت. 

o ئهگهر ئهفسهری با�ی پۆليس رێگه بدات، چاودێرێک به جلوبهرگی پۆليسهوە له کاتی راوێژکردن به پارێزەرەکهت ئامادە دەبێت. 

o  گفتوگۆيهکی تايبهتی لهگهڵ پارێزەر بکهيترێگهت پێنادرێت. 

o دەتوانيت داوا له پارێزەرەکه بکهيت لهو ژوورەدا ئامادە بێت که تيايدا پۆليس پرسيارەکانت ئاڕاسته دەکات. 

o ۆليس بکه ئهگهر پارێزەرەکه وتی دێم بۆ بنکهی پۆليس و نههات، يان پێويستت به ئهوە بوو دووبارە قسه لهگهڵ پارێزەکه بکهيت، داوا له پ
 .دووبارە پهيوەنديی پێوە بکهن

همه تهنها زانياريه دەربارەی تکايه سهرنجی ئهوە بدە، ئ(ئهگهر پێويستت به پشتگيريی زياتر ههيه 
 ):خزمهتگوزاری و ئهمه ماف نيه

ئهم هاوکاريه رەنگه له اليهن کهسێکی . کاتێک له بنکهی پۆليسيت، رەنگه پێويستت به يارمهتی بێت بۆ ئهوەی تێبگهيت چی روودەدات
ئهگهر . شهی ژيری يان پێتوانايی فێربوونت ههبێتئهمه تۆ دەگرێتهوە ئهگهر کێ. يارمهتيدەرەوە دابينبکرێت که پێی دەوترێت گهورەی گونجاو

 .پێتوايه پێويستت بهم هاوکاريه ههيه، قسه بۆ پۆليس بکه

 .ئهگهر پۆليس بزانن پێويستت بهم هاوکاريی گهورەی گونجاو ههيه، داوا دەکهن يهکێک ئامادەبێت، تهنانهت ئهگهر داوايشی نهکهيت



 ماوەی چهند رادەگيرێيت بۆ پرسيار لێکردن؟ •
ماوەماوە ئهفسهری با�ی پۆليس دەبێت . کاتژمێر بۆ پرسيار لێکردن راتبگرن بهبێ ئهوەی تۆمهتبارت بکهن 48پۆليس دەتوانن بۆ 

تهنها ئهگهر دادگا رێگه بدات دەکرێت . ئهمه پێيدەڵێن پێداچوونهوە. تهماشای دۆزەکهت بکات و بزانێت له خانهی راگرتن دەمێنێيتهوە يان نا
رۆژ  14دادگا دەتوانێت ماوەی راگرتن بهبێ تۆمهتبارکردن درێژبکاتهوە تا ئهوپهڕی . کردن بمێنيتهوەکاتژمێر بۆ پرسيار لێ 48زياتر له 

 :لهم دۆخانهدا، دەبێت ئهمانهت پێ بدرێت. له بهرواری دەستبهسهر کردنهکهتهوە

 بهڵگهنامهيهکی نووسراو که داواکاريی درێژکردنهوەی راگرتنهکهتی پێ ئهنجامدراوە؛ •

 ريهکه ئهنجامدراوە؛ئهو کاتهی داواکا •

 ئهو کاتهی داواکاريهکه له دادگا خراوەته بهرباس؛ •

 .ی درێژکردنهوەی ماوەی  دەست بهسهرکردنت)ەکان(هۆکار •

سهبارەت به ههر جارێک داواکاريی درێژکردنهوەی ماوەی دەست بهسهرکردنت ) وە به نوێنهرە ياساييهکهيشت(دەبێت ئاگاداريهکت پێبدرێت 
 .بهرزدەکرێتهوە

پارێزەرە دەکرێت . پارێزەرەکهت مافی ئهوەتان ههيه بۆچوونی خۆتان دەربارەی ئهم بڕيارانه بڵێن، مهگهر ئهوەی دۆختان گونجاو نهبێت تۆ و
 .دەربارەی ئهمه راوێژت پێبدات

 سهردانکهرانی سهربهخۆی دەستبهسهری
به سهردانکهرانی سهربهخۆی دەستبهسهری ناسراون و به  ئهوانه. چهند ئهندامێکی کۆمهڵ رێگهيان پێدراوە دەستيان به بنکهی پۆليس بگات

 .شێوەی خۆبهخش کاردەکهن تا دڵنيابنهوە کهسه راگيراوەکان به شێوەيهکی گونجاو مامهڵهيان لهگهڵ دەکرێت و دەستيان به مافهکانيان دەکات

بکهن، به�م ئهوان دەتوانن داوا بکهن تۆ  تۆ مافی ئهوەت نيه سهردانکهرانی سهربهخۆی دەستبهسهری ببينيت يان داوا بکهيت سهردانت
ئهگهر سهردانکهرێکی سهربهخۆی دەستبهسهری سهردانت بکات کاتێک تۆ له خانهی دەستبهسهريت، سهربهخۆ له پۆليس ههڵسوکهوت . ببينن

 .هڵ بکهيتئارەزووی خۆته که قسهيان لهگ. دەکهن و ئامانجيانه له تهندروستيت بپرسن و دڵنيابنهوە مافهکانت پارێزراون


	نامەی مافەکان بۆ ئەو کەسانەی بە تاوانی پەیوەندیدار بە تیرۆریزم  دەست بەسەرکراون
	مافەکانت
	1. زانیاری بۆ ئەو کەسانەی لە بنکەی پۆلیس دەستبەسەرن
	• مافی بێدەنگبوون
	• ئاگادارکردنەوەی پارێزەر کە تۆ لە بنکەی پۆلیسیت
	• ئاگادارکردنەوەی کەسێکی تر کە تۆ لە بنکەی پۆلیسیت
	• بەدەستهێنانی وەرگێڕ بۆ یارمەتیدانت
	• ئەگەر تۆ بەریتانی نیت
	• چی روودەدات ئەگەر تۆمەتبار کرایت یان بە فەرمانی دەستگیرکردن هێنرایت بۆ خانەی دەستبەسەری؟
	• دەستگەیشتن بە بەڵگەنامەکان
	• ئەگەر نەخۆش یان بریندار بیت
	• خواردن و خواردنەوە


	2. زانیاریی بۆ ئەو کەسانەی لە لایەن پۆلیسەوە پرسیاریان ئاڕاستە دەکرێت
	• پەیداکردنی پارێزەرێک تا یارمەتیت بدات
	• ماوەی چەند رادەگیرێیت بۆ پرسیار لێکردن؟

	سەردانکەرانی سەربەخۆی دەستبەسەری

