زاگۆنێن قوربانییێن
سکۆتلەندا
ئەگەر ھوون بونە قوربانییێ تاوانان ،ھنەک مافێن هەوە ھەنە.
زاگۆنێن قوربانییێن سکۆتلەندا ئەڤ مافانە ،چاوانییا چیبەجی کرنا
وان و ھەروسا سەردانا بەرپرسێن پێوەندیدار ،ئەگەر پێویست
بە ئالیکاری و رابێژا بێتر تایبەت ب ئەڤ مافی ،شرۆڤە دکە.
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دەستپێک
ب باوەرا مە قوربانی دبە ھەستا ب پشتراستبوونێ بکن کو دەنگێ وان تێ بگەھیژە گوھێ
بەرپرسان.
ئەم پێدڤییێن قوربانییێن تاوانان ب ئالیکاری ،ئاگاھی و پشتگرییێ کێرھاتی فەم دکن و وان
دابین دکن ژ بەر کو ئەڤ بابەتە رۆلەک سەرەکی ھەیە سەر پشتراست کرنا مە کو پەرگاال
دۆزگەرییا مە ب دادە و بەردەستە و کێرھاتییە.
ئەڤ زاگۆنێ نوویێ قوربانییێن سکۆتلەندا ب یەکجاری ب ھێسانی و زەاللی مافێ قوربانییێن
تاوانان شرۆڤە دکە.
قوربانی پێ پشتراست بوون ژ ئەڤێ کو بەرژەوەندییێن قوربانییان د سەرێ تەڤاھییا بابەتێن
پەرگاال ئەدالەتا جەزایییا مە دایە ،دبە ھەست بکن کو د ھەر ئاستەکێ ژ پێڤاژۆیا دۆزگەرییێ
دا تێنە پاراستن و ئاگادارکرن.
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مافێ بدەستانینا خزمەتێن ستانداردێ پێویست
ستانداردێن خزمەتێن دەزگەھێن ئەدالەتا دۆزگەرییێ (بەرپرسێن پێوەندیدار)
ستانداردێن خزمەتێن دەزگەھێن ئەدالەتا دۆزگەرییێ بەرپرسن کو:
پشتراست بن کو د تەڤاھییا ماوەیا پێڤاژۆیا دۆزگەرییێ دا خزمەتێن بداد و ئادالنە بەردەستێ
هەوە نە و ھەرتم بێ بەرچاڤ گرتنا پاشخان ،تەمەن ،کێمەندامی ،رەگەز ،گوھەرتنا رەگەزێ،
قەومییەت ،نەتەوە ،ئۆل ،ئالیگرییێن باوەری و رەگەزی ،گەل هەوە پێ روومەت و رێزێ
مفادارن .ئەگەر پێویست بە ژ بەر پشتراست کرنا ڤێ کو ئاگاھی و خزمەتێن پاراستنێ
بەردەستم هەوە نە ،پاراستنا زێدەھی ژ وەرە تێ پێشکێش کرن و سەڕاستکرنێن مەنتقی د
پێڤاژۆیا شۆلێ دا تێ پێک بێت.
دەزگەھێن ئەدالەتا دۆزگەری ب ھەڤ رە و گەل سازییێن پاراستن ژ قوربانییان و شاھدییان ئالیکاری
دکن داکو پشتراست بن کو باشترین خزمەتێن گەنگاز بکەڤنە بەردەستێ وە.
ھەروسا ،دەما کو کارێ ڤە کەتە سەر ملێ دەزگەھێن ئەدالەتا دۆزگەرییێ:
گەل هەوە پێ رێزێ ،ھەستیاری ،تایبەتی ،پیشەیی و بێ فەرق و جوداھی خستن تێ کریار بێ
کرن؛
بکارن ئاگاھییان لسەر تشتێ کو د لێکۆلینێ و جڤاتا دادگەھێ دا دەرباس دبە ،ھەلبەت ئەگەر
ئەڤ مژارە کێرھاتی و پێوەندیدار بە ،تێ رادەستی هەوە ببە؛
ژ ئاگاھییێن کو ژ وەرە تێنە پێشکێش کرن ،تێ بگەھن و تەڤاھییا ئاگاھییێن کو ژ وەرە ژی
تێنە پێشکێش کرن ،بێنە فەم کرن؛
پێدڤییێن هەوە بێنە بەرچاڤ گرتن؛
گۆر نێرینا دادگەھێ ،بکارن د لێکۆلین و جڤینا دادگەھێ ب رەوشەک ب باندۆر دا بەشدار بن؛
ل ماوە و پاش ڤەکۆلینێ و جڤینێن دادگەھێ ،پشتگرییا کێرھاتی ژ هەوە بێ کرن؛
ئەگەر قوربانییێ تاوانەکێ بن و تەمەنێ هەوە بن  18ساالن بە ،بەرژەوەندییێ هەوە لگەل
تەمەن ،مەزنبوون ،نێرین ،پێدڤی و دلتەنگییێ هەوە تێ بێنە بەرچاڤ گرتن ،و
ل ماوە و پاش ڤەکۆلینێ و جڤینێن دادگەھێ ،ژ ھەرچێشیت قوربانی بوونا زێدە ،مەترسی و
قساسێ بێنە پاراستن.
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مافێ بدەستانینا ئاگاھییان
راپۆرا تاوانێ
ئەگەر بریاڕا هەوە ئەڤ بە کو بخوازن راپۆرا تاوانێ رادەستی پۆلیسی بکن ،پۆلیس تێ کارتەکا
پاراستنا قوربانیرادەستی هەوە بکە .ئەڤ شکاییتا وەیا نڤیسکی تێ پشتراست بکە و ئاگاھییێن ب مفایێ
دی ژی دانێ بەردەستێ وە.
ئاگاھییێن بێتر لسەر چاوانییا پێکانینا راپۆرا خوە دکارن د ستانداردێن خزمەتان ژ قوربانی و شاھدییێن
تاوانان دا ببینن .روونڤیسەک ژ ئەڤ بەلگەیێ دکارن ژ بەرپرسێن پێوەندیدار رە وەربگرن.
بەرپرسێن پێوەندیدار پێک تێ ژ :رێڤەبەرییا ئیدارەیا سکۆتلەندا ،رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی،
دیڤان و دادگەھێن دۆزگەرییا سکۆتلەندا ،رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندا و جڤاتا ئەفوو کرنا مەرجدارا
سکۆتلەندا .ئاگاھییێن پێوەندییا گەل بەرپرسێن تێکلدار د بەشا (ئەم سەردانا کێ بکن) د پشتا ئەڤ
بەالڤۆکێ دا ھاتییە شیستە کرن.
داخواز کرنا ئاگاھییان لسەر کەیسێن تایبەت
مافێ وەیە کو لسەر دۆسیەیێن تایبەت ژ بەرپرسێن ژێر ئاگاھییان داخوازا بکن ،و ئەگەر ئەڤ ئاگاھییانە
ژ وەرە نەھاتنە پێشکێش کرن ،دکارن داخوازا فەرمی بکن:
ژ رێڤەبەرییا پۆلیسێ سکۆتلەندا -ھنەک ئاگاھی لسەر بریاڕا سەر سەکناندنا لێکۆلینا
جەزایی و ھەجەتێن ئەڤ بریاڕێ ،و بریاڕا سەر بداوی کرنا لێکۆلینا جەزایی و ھەجەتێن
ئەڤ براییرێت.
رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی – ئەگەر دۆسیا هەوە نەھاتە شۆپاندن ،مافێ هەوە ھەیە کو
سەدەمێن ئەڤ کاری بزانن و داخوازا ڤەنێرینێ بکن .
دیڤان و مەھکەمەیێن دۆزگەرییێ سکۆتلەندایێ -دیرۆکا تەڤاھییا جڤینێن دادگەھێ ،بریاڕا
داوییا دادگەھێ لسەر دۆزگەری یان ھەرچێشیت ڤەنێرینێن ژێ گرتی ژ دۆزگەرییێ ،و
ھەجەتێن وان.
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ئاگاھییێن لسەر ئازادییا سووچدار (پالنا راگەھاندنا ژ قوربانییێ تاوانێ)
ئەگەر سووچدار ژ  18مەھان ھەپسێ یان بێتر ھاتبە جەزا کرن ،دکارن بۆ پالنا راگەھاندنێ ژ
قۆربانییێ تاوانێ رە تۆمار بکن یان نا .ئەگەر ھوون بریاڕا تۆمار کرنێ بگرن و هەوە مەرجێ ئەڤ
کاری ھەبە ،گەل رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی پێوەندییێ بگرن داکو ژ وەرە فۆرمەکێ بدە کو ڤێ
تەژی بکن و پاکەتەکێ داکو فۆرمێ بێخشنە ناڤ و ژ رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندایێ رە بشینن.
ئەڤ پالنە ئزنێ ددە هەوە داکو ئاگاھییێن تایبەت لسەر دەما ئازادییێ ،دیرۆکا مرنا ناڤا زیندانێ،
ڤەگوھەستنا ژ دەرڤەیێ وەالت ،ھەبوونا مەرجێن ئازادییا دەمەکی ،راکرن و ڤەگەڕینا ژ زیندانێ ژ
رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندا ڤەربگڕن.
ئەگەر سووچدار کێمتر ژ  18مەھان ھاتبە سووچدار کرن ،دکارن ژ رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندا رە
نامەیەکێ بنڤیسن و ژێ بخوازن کو دەما ئازادییا سووچدار یان ئەگەر ژ زیندانێ بازدە ،ھوون بێنە
ئاگادار کرن .بۆ بدەست ئانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر چاوانییا پێکانینا ئەڤ کاری سەردانا رێڤەبەرییا
زیندانا سکۆتلەندا بکن.
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مافێ بەشداربوونێ
مافێ تێگەھیشتن و ژێ گەھیشتن
ئەڤ مافێ وەیە کو ژ تشتێ کو دقەومە تێ بگەھن و ژ هەوە ژی تێ بگەھن .ئەگەر دادگەھ کێرھاتی
بزانە دەما کو پۆلیس گوھدارییا دەنگێ هەوە دکە ،دکارن کەسەکێ بژێرن داکو د ئەڤ بابەتێ دا
ئالیکارییا هەوە بکە .دبە ھەرتشت ب زمانێ سادە ژ وەرە بێ شرۆڤە کرن.
مافادار بوون ژ وەرگێڕا دەڤکی و نڤیسکی
ئەگەر ژ زمانێ ئنگلیزی تێ ناگەھیشن یان نکارن قسە بکن ،دکارن وەرگێڕەک دەڤکی داخوازا بکن:
ھەتا ھەر پرسەک کو ژ هەوە تێ پرسن ،تێ بگەھیشن؛
تەڤاھییا ئاگاھییێن کو رادەستی هەوە تێنە کرن ،بزانن؛
بەرسڤا پرسان بدن و ئاگاھییان دابین بکن؛ و
د خێنژی ڤێ وسا باخڤن کو بێ فەم کرن.
ھەروسا دکارن داخوازا بکن داکو بەلگەیا کو دادگەھ ددانێ بەردەستێ ڤێ ،یان ئەگەر بۆ بەشداربوونا
هەوە د لێکۆلینێن دۆزگەرییێ یان جڤینێن دادگەھێ ،پێویست بە ،بێ وەرگێڕاندن.
دییارکرنا رەگەزا بەرپرسێ ھەڤپەیڤینکەر
ئەگەر ھوون بوونە قۆربانییێ دەستدرێژ سەکسی ،دەستدرێژی ژ ئالییێ مەھارمان ،قاچاخا مرۆڤان تێنە
شۆپاندن ،ماف هەوە ھەیە داخوازا بکن کو بەرپرسێ ھەڤپەیڤینکەرێ پۆلیس رەگەزەک تایبەت ھەبە.
پۆلیسێ سکۆتلەندا ھەتا کو بکارە تێ بەرسڤا پرسا ڤە بدە ،لێ گەنگازە ھنەک جاران ئەڤ بابەتە گەنگاز
نەبە .ئەگەر بابەت ئەڤ بە ،سەدەمێن بەرسڤ نەدانا وان ژ داخوازا هەوە رە تێ زەالل ببە.
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گۆتنێن قۆربانییان
بۆ ھنەک تاوانێن دییێ مەترسی دار مافێ هەوە ھەیە کو ڤەگۆتن نامەیا قوربانی دانێنە بەردەستێ
دادگەھێت .ڤەگۆتن نامەیا هەوە ب ئاسایی دەمەکێ تێ ژ دادگەھێ رە بێ پێشکێش کرن کو تاوانباری
تاوانا خوە قەبوول کربە ،یان پاش لێکۆلینێ و پێش دەرچوونا بریاڕێ د تاوانێن وەکھەڤ دە ،تاوانبار
بێنە ناسکرن.
ڤەگۆتن نامەیا قوربانی ،ئەڤ گۆتنن کو هەوە نڤیسینە و دەرفەتەکێ ژ وەرە دابین دکە کو ب زمانێ
خوە ژ دادگەھێ رە بێژن کو تاوانا پێکھاتی چ باندۆرەکا لەشی ،دەروونی یان مادی خستییە سەر وە.
ڤەگۆتن نامەیا قوربانی ژ ڤەگۆتن ماەیێن دی کو گەنگازە پێشتڕادەستی پۆلیس ،دۆزگەر یان پارێزەر ببە،
جوودایە.
ئەگەر ھوون خوەدی مەرجێن پێشکێش کرنا ڤەگۆتن نامەیا قوربانی ببن تێ ژ ئالییێ رێڤەبەرییا دۆزگەرییا
سولتانی گەل هەوە پێوەندی بێ کرن.
گۆتنێن لسەر بریاڕا ئازادییا سووچدار (پالنا راگەھاندنا ژ قوربانی رە)
دەما کو بریاڕا ئازادکرنا دەمەکی ،ئاسادییا پێ ستاندنا باوەرنامەیا شوخالندنێ یان ھەپسا مالباتی سەر
سووچدار تێ سەپاندن ،دکارن پالنا راگەھاندنا قوربانی ،نێرینێ خوە لسەر جڤاتا ئەفوو کرنا مەرجدارا
سکۆتلەندایێ یان وەزارەتا سکۆتلەندایێ رابگەھینن.
مافێ هەوە ھەیە دەما کو کەسەک تاوانبار جەزایێ ھەپسا ھەتا ھەتایی لسەر تێ سەپاندن و مەرجێن
ئاسادییا پێ ستاندنا باوەرنامەیا شوخالندنێ بدەست تینە ،گۆتنێن دەڤکی یان نڤیسکی رادەستی جڤاتا ئەفوو
کرنا مەرجدار بکن ،تەڤاھیی ڤەگۆتن نامەیێن دی کو ب رێیا پالنا راگەھاندنا قۆربانی ژ جڤاتا ئەفوو کرنا
مەرجدارا سکۆتلەندایێ ،رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندا یان وەزارەتا سکۆتلەندا پێک بێ ،دبە ب نڤیسکی
بە
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مافێ پاراستاندنێ
مافێ پاراستاندنێ و پاراستنا ھەرێما شەخسی
دەما کو ھوون تاوانەکێ راپۆر دکن ،پۆلیس ھنەک خەباتان بۆ پشتگرییا هەوە و ھەروسا پاراستنا هەوە
ل ھەمبەر دوبارە بوونا تاوانێ ،مەترسییێ یان قاسێ تێ پێک بینە .ئەڤ خەباتانە ژ ھێال پشتگرییێ
گەنگازە پێک بێن ژ:
تەنێ ئەگەر پێویست بە ،تێ ھەڤپەیڤین گەل هەوە بێ کرن؛
پشتراست کرنا ڤێ کو ھەژمارا ھەڤپەیڤینان تێ ب کێمترین رێژەیا گەنگاز پێک بێ؛ و
بکارئانینا ئەمرازێن پسپۆری بۆ ھەڤپەیڤینێت.
دادگەھ د مەرجێن تایبەت دا تێ بکارە کێماسییان بۆ بەرھەڤ کرنا راپۆرێ ژ ئالییێ مەدیایان تایبەت ب
دۆسیا کو ناڤێ هەوە د ناڤ دا ھەیە ،بسەپینە .دادگەھ ھەروسا دکارە ل گۆر مەرجێ خوە بۆ تاوانباران
بریاڕا کەفالەتێ بسەپینە .بۆ بدەستانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر بوویەرێن پاراستنی سەردانا ئیدارەیا پۆلیسێ
سکۆتلەندا یان رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی بکن.
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خەباتێن پاراستنا سڤیل
خەباتێن پاراستنا سڤیل ،وەکی بریاڕا نەراستەراست یان ئەجز و نەرھەت نەکرن ،بەردەوام بەردەست
دبن .تێ رابێژەکا زاگۆنی بکارە لسەر کێرھاتی بوونا ئەڤ بریاڕانە ئاگاھییێن بێتر ژ یان رابێژێ ژ
وەرە پێشکێش بکە.
رابێژ و ئالیکارییا زاگۆنی
ئەگەر پێدڤییا هەوە ب رابێژ یان ئالیکارییا زاگۆنی ھەبە ،دکارن گەل رابێژەک زاگۆنی پێوەندییێ
بگرن ئەگەر مووچەیێ مالنشینییێ وەردگرن یان دەرھاتا هەوە کێمە دکارن ژ ئالیکارییا زاگۆنی بۆ
دانا خەرجێن خوە ئالیکاری وەربگرن بۆ بدەستانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر ئەڤ بابەتێ سەردانا جڤاتا
ئالیکارییا زاگۆنییا سکۆتلەندایێ بکن.
مافێ قوربانییێن تاوانێن کو د وەالتەک دییێ ئەندامێ یەێ دا قەومییە.
تەڤی کو تاوان د سکۆتلەندایێ دا چێ نەببە ،دکارن پێ بکارئانینا خەباتێن وەکی بریاڕا پاراستنا ئەورۆپی
( )EPOدەما کو د سکۆتلەندایێ دژین ژی ژ بریاڕا پاراستنێ مفا وەربگرن EPO .ژ وەرە ئزنێ ددە
ھەر بریاڕا کو ژ ئالییێ دادگەھەکێ دیە یێ دا دەردکەڤە (بۆ نموونە ،قەدەخە کرنا نێزی بوونا کەسەکی
ژ وەرە) د سکۆتلەندایێ دا پشتراست ببە و جیبەجی ببە.
بۆ بدەستانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر  EPOسەردانا دیوان یان مەھکەمەیێن دۆزگەری سکۆتلەندایێ یان
مالپەرا وان بکن.
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مافێ پشتگری ڤەرگرتنێ
بدەستانینا خزمەتێن پشرگرییێ
تەڤی کو تاوان ژ پۆلیس ژی نەھاتبە راگەھاندن ،هەوە ئەڤ ماف ھەیە کو خزمەتێن پشتگرییا ژ
قۆربانی ڤەربگرن.
خزمەتێن پشتگرییا ژ قۆربانی سکۆتلەندا پرۆڤدەس ئەمۆتۆنال سوپپۆرت ،پراجتجال ھەلپ ئاند
ئەسسەنتال ئنفۆرماتۆن تۆ ڤجتمس ،وتنەسسەس ئاند ئۆتھەرس ئاففەجتەد بی جرمە .خزمەتێن کو ب
رێیا خزمەتێن پشتگرییا ژ قۆربانییا سکۆتلەندایێ تێن پێشکێش کرن ،بەالش و نەھینی نە.
چەند رێخستنێ دی وەکی ،رێخستنا خزمەتێن پسپۆری ھەنە کو پشتگرییێن ھەستی ،ئالیکارییێن
کێرھاتی و ئاگاھییێن پێویست ب بەالشی و نەھینی رادەستی قۆربانییان ،شاھدێن تاوانا و کەسی دی
کو کەتنە بن باندۆرا تاوانێ ،دکن بۆ بدەست ئانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر چێشیتێن پشتگرییێن بەردەست
دکارن سەردانا رێخستنێن خزمەتێن پشتگرییا ژ قۆربانییا کو ناڤێ وان د پشتا ئەڤ بەالڤۆکێ دا ھاتییە
لیستە کرن ،بکن.
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پشتگری ژ کەسێ زرارگر د دادگەھێ دا )خەباتێن تایبەت)
ھنەک کەس گەنگازە ب سەدما مەرج و رەوشا بەلگەیێ کو بۆ پێشکێش کرنێ ژ وان داخوازا دکە
ب رەوشەکە تایبەتی بەر زراڕێ بن یان بن مەترسییێ دا بن .بژارەیێن جوودا بەردەستن بۆ پشتگرییا
شاھدییێن زڕارگر کو بەلگەیان رادەستی دادگەھێ دکن ،بۆ نموونە ب رێیا لینکێن زندییێ تڤیێ یان پشتا
پەردەیێ داکو روویێ تاوانبار نەیێ دیتن .ژ ئەڤ خەباتانە رە “خەباتێن تایبەت” دبێژن.
بۆ بدەستانینا ئاگاھییێن بێتر لسەر خەباتێن تایبەت سەردانا رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی و دیوان یان
مەھکەمەیێن دۆزگەری سکۆتلەندایێ بکن .بەرپرسێ پێوەندیدار ھەروسا دبە لسەر دلنگەرانییێن هەوە
سەر رادەستکرنا شاھدییان ژ دادگەھێ رە ،تێ ژ هەوە بپرسن و دکارن د بژارتنا ڤەبژێرێن رادەست
کرنا شاھدییان ،ئالیکارییا هەوە بکن
تەڤاھییا زاڕۆکێن (ب  18ساالن) لگۆر زاگۆنێ دکەڤنە ناڤا کۆما کەسێ زڕارگر و خێنژی کەتنا
ناڤا لیستەیا قوربانییێن دەستدرێژییا سەکسی ژ ئالییێ مەھارمان ،تاوانێن سەکسی ،قاچاخا مرۆڤان و
پەیگەرین ،ژخوەبەر ھێژایییا ڤەرگرتنا ھنەک خەباتێن تایبەت تێ ھەبن.
شاھدییێ کو تووشی ئالۆزییێن مەژی و نەشێیانێ د ھینبوونێ دایە یان ژ ترس و دلنگەرانییان گەنگازییا
شاھدییێ ژ دادگەھێ رە دترسە ژی گەنگازە بکەڤە ناڤا کۆما کەسێن زڕارگر .دییارکرنا زڕارگر بوونا
کەسەکێ ژ ئالییێ رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی پێک تێت.
دیوان و مەھکەمەیێن دۆزگەرییا سکۆتلەندا ھەروسا تێ پشتراست بن کو قۆربانییێ تاوانا د دەما ل
بەندێ مان بۆ پێشکێش کرنا شاھدییان ژ دادگەھا ھەرێما لبەندێ مانا وان ژ شاھدییێن جوودا بە.
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مافێ بدەستانینا قەرەبوویان و دابین کرنا خەرجان
دانا خەراجن
ئەگەر بۆ دانا شاھدییان د دادگەھێ دا بەشدار بن ،مافێ هەوە ھەیە کو خەرجێن مەتقییێ تایبەت ژ
رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی داخواز بکن .د ھەنەک مەرجان ،ئەگەر د دەما داوی دا ژ وەرە ھاتە
راگەھاندن کو چ پێدڤییەک ب بەشداربوونا هەوە د دادگەھێ دا بۆ پێشکێش کرنا ئاگاھییان تونەیە ،وەکی
شاھد گەنگازە بکارن خەرجێن خوە داخواز بکن.
پێ بکارئانینا فۆرمێ کو ل پشت شاھدینامەیا هەوە ھەیە ،دکارن خەرجێن ھات و چوونا خوە ژ دادگەھێ
 .دانا دراڤی تەنێ د بابەتێن کو کەسەک تووشی دژڤارییێ یان رەوشا ئاجل بوویە ،گەنگازە .خەرجێن
نەلرێدا وەکی کرێیا تاکسییێ ،سەفەرا ھەوایی و مان شەوێ دبە د پێشییێ دا ژ ئالییێ رێڤەبەرییا
دۆزگەرییا سولتانی ھاتبنە پشتراست کرن.
داخوازا ژ دەستچوونا دەرھاتێ ،د رێژەیەکا دییار دا ،ئەگەر کارمەند بە یان کارێ ئازاد ھەبە ،تێ
وەرگرتن .ژ بەر کو مە قەت دەرفەتێن خوەدیکرنا زاڕۆکان د دادگەھێن خوە دا تونە نە ،دکارن
خەرجێن نەگوھەر وەکی خەرجێن زێدەیێ پاراستنا زاڕۆکان و گرتنا پەرەستراێ زاڕۆکی داخوازا
بکن .ئەگەر پێدڤی بە کو ل نەبوونا هەوە دا خەرجێن پەرەستارییا زاڕۆکان بێ داپووش کرن ،تێ
خەرجەک نەگوھەر ژ وەرە بێ داین.
بۆ ئاگاھییێن بێتر لسەر خەرجان سەردانا رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی یان مالپەرا ڤێ بکن.
قەربوو کرنا خەرجان ژ ئالییێ دادگەھێ
ئەگەر تاوانبار داخوازا دۆزێ بکە یان سووچدار بێتە ناسکرن ،دادگەھ گەنگازە ژ سووچدار رە فەرمانا
قەرەبوو کرنا زییانێ تێکەتی ژ وەرە بدە .ئەگەر بریاڕا قەرەبوو کرنا زییانا ژ ئالییێ دادگەھێ بێ
سەپاندن ،تێ ژ وەرە بێ راگەھاندن .ئەگەر ھوونا ناخوازن قەرەبوویا زییانێ ڤەربگرن ،کەرەما خوە
بلەز رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی ئاگادار بکن.
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قەرەبوو کرنا زییانێن جەزایی
ئەگەر ب سەدەما قوربانی بوون د تاوانوکێ دا تووشی زراڕێ لەشی یان دەروونی بوونە ،گەنگازە ببنە
خوەدیمەرجێ وەرگرتنا قەرەبوویێت.
بەرپرسێ چارەسەر کرنا قەرەبوویێ جەزایی ،بەرپرسێ پێکانینا پالنا قەرەبوو کرنا زییانێ جەزایی د
ئنگلیزێ ،سکۆتلەندا و والەسێ دایە ..قەرەبوو کرنا زییانێ ئەڤ داخوازکەران ل بەر دگرە کو بوونە
قۆربانییێ تاوانا توند ،وەکی لێدان و بریندار کرنا لەشی ،یان دەستدرێژییا سەکسی .بۆ داخواز کرنا
ئەڤ قەرەبوویێ دبە گەل رایەدارێ قەرەبوو کرنا زییانێ جەزایی پێوەندییێ بگرن .خزمەتێن پشتگرییا
ژ قۆربانی دکارن د ئەڤ کاری دا ئالیکارییا هەوە بکن.
ئەگەر بوونە قوربانییێ قەزایا تەرافیکێ گەل ئاژۆکەرەک بێ بیمە یان نەدییار ،دبە گەل رێڤەبەرییا
بیمەکەرێن وەسایتێ مۆتۆری ( )MIBبکن.
زڤراندنا ئەمڤالی
دەما کو دۆسیە بداوی دبە (ئەڤ تشتە گەنگازە پاش رادستکرنا دۆزێ ،پێک بێ) ،ئەگەر ئەمڤالێ هەوە
وەکی بەلگە ھاتبە بەرچاڤ گرتن ،د پڕانییا جاران دا ئەڤ ئەمڤالە ژ ئالییێ پۆلیس تێ زڤراندن .د ھنەک
بابەتان گەنگازە کو ژ هەوە بێ داخواز کرن کو ھوون دخوازن بزڤڕن یان نا ،بۆ نموونا دەما کو ئەڤ
تشتە راستی زییانێ ھاتبە .پۆلیسێ سکۆتلەندا و رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی ئاگاھییێن رابێژی لسەر
ڤەگەراندنا ئەمڤالێ قوربانییان ب ھەڤبەشی بەالڤ کرنە ،و روونڤیسەک ژ ئەڤ ئاگاھییان دکارن ژ
ئەڤ ژێدەرێ داخواز بکن یان د مالپەرێ دا داخینن.
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چاوانییا سەردانێ و چاوانییا دۆزخواستنێ
ئەگەر هەوە پرسەک دی لسەر مافێ خوە ھەبە ،کەرەما خوە گەل پەرپرسێ پێوەندیدار پێوەندییێ بگرە:
پۆلیسێ سکۆتلەندا:
پاراستنا پەرگال و زاگۆنێ ،پاراستنا خەلکێ جڤاکێ و مالێن وان ،و پێشگرتن ،پێھەسین و شۆپاندنا
تاوانان -
( 101نە-ئاجل) 999 ،یا ( 112ئاجل)
رێڤەبەرییا دۆزگەرییا سولتانی:
وەرگرتنا راپۆرێن تاوانان ژ پۆلیسی و پێکانینا تەڤبیرێن پراکتیک ،وەکی بریاڕا شۆپاندنا کەسەک
تایبەت ،و بانگ کرنا شاھدییێن تێکەلی شۆپاندنا زاگۆنی بۆ بەشدار بوون د دەدگەھێ -
01389 739 557 EnquiryPoint@copfs.gsi.gov.uk
دیڤان و مەھکەمەیێن دۆزگەرییێ سکۆتلەندا:
ئامادەکرنا خەلکێ و دەرفەتان ب مەرەما ئالیکاری دان ژ دۆزگەران ،و ھێژایی بھیستن کرنا دۆسیێ
دۆزگەرییێ -
0131 444 3455 csbenquiries@scotcourts.gov.uk
رێڤەبەرییا زیندانا سکۆتلەندا:
بپەرگال کرنا تاوانباران و دابین کرنا ئاگاھییێن وەکی خوەدیمەرجبوونا تاوانبار بۆ ئازادییێ بۆ
قوربانییێن کو دکەڤە ناڤا پالنا راگەھاندنا ژ قوربانی رە .ئاگاھییێن پێوەندییێ بۆ وەرگرتنا ئاگاھییان
لسەر ئازاکرنا تاوانبارێن کو ژ  18مەھان کێمتر تێن جەزا کرن -
0131 244 8745 gaolinfo@sps.pnn.gov.uk
جڤاتا ئەفوو کرنا مەرجدارا سکۆتلەندا:
نرخاندنا مەترسییا کو تاوانبار دکارە پاش ئازادی ژ ئزیندانێ بۆ جڤاکێ ھەبە و لێکۆلینا شرۆڤەیێن
قوربانی د پالنا راگەھاندنا ژ قوربانی دا -
0131 244 8373 ParoleBoardforSkotlendaExecutive@scotland.gsi.gov.uk
ئەگەر وەکی قوربانی راستی تاوانەکێ ھاتنە ،دفکرن کو مافێ هەوە ھاتییە بنپێ کرن ،دکارن پێ
داخوازا ئاگاھییان لسەر دۆزگەرییا شکاییتا وان ،شکاییتا خوە رادەست بەرپرسێ پێوەندیدار بکن.
دۆزگەرییا شکاییتا وان ھەروسا د مالپەرێن وان دا تێنە بەالڤ کرن.
بۆ بدەستانیا ئاگاھییێن بێتر لسەر مافێ خوە پاش قەومینا تاوانێ سەردانا ناڤنیشانا ژێر بکن
mygov.scot/victim-rights-scotland
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پێوەندیدەر ،رێخستن و ژێدەرێن دییێ پاراستنا نەتەوی
مێرێن کو د سکۆتلەندایێ دا راستی دەستدرێژییا سەکسی ھاتنە :پشتگری ژ مێرێن کو ژ دەستدرێژییا
سەکسی لسەر خوە رەنجێ دکشینن 0808 800 0024 contact@amis.org.uk -
چایلدالین (( )ChildLineهێال پەیوەندییا تایبەت بۆ زارۆکان) :خزمەتێن شەخسی و نەھینی بۆ
زاڕۆکان و کەسێ جوان – 0800 1111
چیلدرەن فرست ( / )Children 1stپارەنلینە (( )ParentLineهێال پەیوەندییا تایبەت بۆ دێباڤا):
ئالیکاری بکن داکو زاڕۆکێ زرارگر بێن پاراستن و مالباتێ کو د بن سترەسسێ دا نە رابێژا ببانۆر
ڤەربگرن و بێن پشتگری کرن -
08000 28 22 33 parentlinescotland@children1st.org.uk
بەرپرسێ قەرەبوو کرنا تاوانێن جەزایی :دانا قەرەبوویێ ژ قوربانییێن بێتاوانێ تاوانێن گران -
0300 003 3601
رێڤەبەرییا بیمەکەرێن وەسایتێ مۆتۆری :لێکۆلینا تاوانێن ئاژۆتڤانێن بێ بیمە و کەسێ کو کەتنە بن
باندۆرا تاوانێن وان دا 01908 830 001 -
ھێال تەلەفۆن ئییا نەتەوی لسەر کەتنا کەسەکی بن شۆپاندنێ:
0808 802 0300 advice@stalkinghelpline.org
پشتگرییا پەتال ( :)PETAL Supportپشتگری ژ مالبات و ھەڤالێن کەسێن ھاتی کوشتن و
قوربانییێن خوەکوژییێ 01698 324502 info@petalsupport.com -
رێڤەبەرییا قەیرانا دەستدرێژییا سەر ژنانیا سکۆتلەندایێ :پشتگری ،پێشکێش کرنا ئاگاھییان و رابێژا
ژ قوربانییێن دەستدرێژییا سەر ژنان و دەستدرێژییا سەکسی -
08088 01 03 02 support@rapecrisisscotland.org.uk
ساکرۆ ( :)Sacroرێخستنا ئەدالەتا جڤاکی کو خزمەتێن ئەدالەتا باشترکەر ژ مەزنساالن و جوانا رە
پێشکێش دکە 0131 624 7270 -
ھێال تەلەفۆنا رابێژی لسەر دەستدرێژییا سەکسییا مەھارمان د سکۆتلەندا:
0800 027 1234 info@sdah.scot
جڤاتا ئالیکارییا زاگۆنییا سکۆتلەندایێ :دابین کرنا بودجەیێ بۆ کەسێ کو خوەدیمەرجێ وەرگرتنا
رابێژا ھووقووقی و ھەبوونا نوونەرێ زاگۆنبی نە -
0131 226 7061 general@slab.org.uk
ئالیکارییا ژنێن سکۆتلەندایێ :پشتراستبوون ژ وەرگرتنا خزمەتێن پێدڤی بۆ ژنان و زاڕۆکان کو
تووشی دەستدرێژییا سەکسییا مەھارمێن خوە ھاتنە -
0131 226 6606 info@scottishwomensaid.org.uk
خزمەتێن پشتگرییا ژ قۆربانی سکۆتلەندا :پشتگری کرن و دابین کرنا ئاگاھییان و خزمەتێن قوربانییان
و شاھدییێن تاوانان 0345 603 9213 -
زاگۆنێن قوربانییێن سکۆتلەندا 15

ھشیاری

روونڤیسێن دییێ ئەڤ بەلگەیێ لگۆر داخوازێ د قالبێ پەال دەنگی و قالبێن چەپییێ مەزن و ب زمانێن دی بەردەستن – کەرەما خوە گەل
ئەڤ ژمارەیێ پێوەندییێ بگرە . 0131 244 4227
Aby otrzymać niniejszy dokument w innej wersji językowej, na kasecie
lub w wersji z powiększonym drukiem, prosimy o kontakt: 0131 244 4227
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0131 244 4227

0131 244 4227
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