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ي بريتانيا  
 
َ بؤ وةالب ي ير ب 

َ
 بةخ

ي بريتانيا
 
ي لة وةالب

 
 باواب

ي  = ضاآلكيكة كة منداَل ثةروةردة دةكةي وةك باوكةك 
 
()*باواب  

ي 
ي ئايندة. بةالم زؤر شت 

خؤش بن لةطةأل دةرفةتةكان 
َ
ةكانيان سةالمةت بن وتةندروستيان باش بيت ودل

َ
هةموو باوان حةز دةكةن مندال

ي  ي جاوازة.  ئالؤز دةهيتة ثَيشيان لة وةالتةكي نوَي كة ياساني
نياييةوة زمان 

َ
ي جاوازيان هةية وبة دل

جاوازيان هةية وسستةمي جاوزة وثَيشبيت 
ي 
ي منداَل لة وةالن 

ئةم ناميلكة هنديك زانيار طرنط ثَيشكةشت دةكات دةربارةي ثةروةردة كردن 
ي 
بوون  ي فَيَ

ي كردن 
ي تؤ بدات بؤ ثالثشت 

بريتانيا. ئةوة باسي سيستةمي خوَيندن دةكات تا يارمةن 
ي منداَل 

ةكةت لة ئايندة. هةروةها ئةو باسي هنديك ياسا دةكات كة دةركراون بؤ ثاراستت 
َ
مندال

ي وبةسؤزي كة كارَيطةري دةكاتة سةر ئةو رَيطاية كة باوان وا دةزانن ئةو  ي جةستةني
لة ئةزيةن 

ي  منداَل خؤيان.  ئةم زانياريانة هاتينة 
ي طؤنجاوة بؤ سةرثةرشتياري كردن ورَيكخستت  رَيطاني

ي بريتانيا, لةسةر 
بذارتن لة اليةن هنديك كةس كة ئةوانش بةخؤيان ثةنابةر بوون لة وةالن 

َ
هةل

ي 
ي كة يةكةم جار ئةو طةيشتنة وةالن 

ي شتيك ئةوان ئاواتيان هةبوو بزانن كان 
ي ئةوة كة ض  بنةماني

ي تؤ بدات دةربارةي دوور بوون لة ئةو كَيشانةي 
ي ئةو شتانة لةوانةية يارمةن 

بريتانيا. زوو زانيت 
ي خؤت بةالم لة ئةم وةالتة بؤت   ي بَيت بة الني دروست دةبن ضونكة ئةو لةوانةية شتيكي ئاساني

. كَيشةيةكي طةورة دروست بكات  

 ِرؤيشت   بؤ قؤتابخانة

ي تةواو لة خوَيندن بن بة 
ةكان دةبَيت بة كان 

َ
ي بريتانيا, مندال

بة طوَيرةي ياساي وةالن 
ي نَيوان 

ساَل دةبَيت  11ساَل تا   11ساَل وئةوانةي كة تةمةنيان زياتِرة لة  11بؤ  5تةمةن 
نيا بكانةوة كة 

َ
َ ياسا ثَيويستة دايك وباوك دل ي

بوون بن. بة ن  لة جورةكي تِري خوَيندن يان فَيَ
يان دةرواتة قوتابخانة. ئةوة بذاردة نية. ئامادة نةبوون لة 

َ
مندال

ي منداَل زؤر بة دواكةوَيت. نا بَيت 
بوون  قوتابخانة وا دةكات كة فَيَ

ي خؤت لة ماَل بهَيليت مةطةر هؤكارةكي طرنط نةبَيت 
َ

تؤ مندال
ي  اني

ودةبَيت قوتابخانة ئاطادار بكةيةوة. بة ثَيضةوانة, لةوانةية س 
ي دادطةي دذ بة ئةوان 

ي بؤ باوان دةربكرَيت يان فةرمان  داراني
يكةوة ضاودَيري ئامادة بوونيان دةكات  دةربكرَيت. قوتابخانة لة نَي 

ةكةت  13:8بؤية زؤر طرنطة تؤ ثةيوةندي بة قوتابخانة بكةي لة كاتذمَيَ 
َ
ي تا بؤيان روون بكةي ئةطةر مندال

بةيان 
ي ئةم مالثةرةية بكة

  ناتوانَيت برواتة قوتابخانة ئةو رؤذة. بؤ زانياري زياتِر سةرةدان 

https3//www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

  )" ي
 
ي سةالمةب

ي وبةسؤزي )"ثاراستن  ي جةستةبي
 
ةكان لة ئةزيةب

َ
ي مندال

 ثاراستن 

ي خؤ 
ي بريتانيا لةوانةية زؤر جاواز بَيت لة ئةوةي كة لة وةالن 

ي منداَل لة وةالن 
ي هةية دةربارةي ذيان  ي ناوضةني

ت ئةو ِرؤلةي كة دةسةالن 
ي كة ئةو هةست

ي منداَل  ودةسةالتةكي زؤريان هةية بؤ تةدخَل كردن كان 
 هةية. زؤر كة لة ئةوانة دةبين   كة ئةو زؤر بةشدار دةبن لة ذيان 

ي 
ةكانيان سةالمةت وباش بن, بةآلم دةسةالن 

 
َ
َ
لنيا بوون كة منداَلَ

َ
سي ئةزيةتة .باوان بةرِثرسن لة د

دةكةن ذيان منداَل لة ذَير ِمي 
ي 
ي بةرذةوةندي منداَل لة رووبةري ناوضةكةدا. سةرةدانكةري تةندروست 

ي منداَل وباش كردن 
ي هةية بؤ ثاراستت  ناوضةييش ئةركي ياساني

ي ئةو 
ي كردن 

ي ناوضةكة وثؤليس هةموويان ِرؤليان هةية لة ديار كردن وثالثشت 
ي شارةوان 

ي وئةنجومةن 
ي كؤمةآليةن 

 وماموستايةكان وكرَيكاران 
ي منداَل دةكةن, هةر وةك

ي توند وتيذي دذ بة منداَل وفةرامؤش كردن 
. ئةو ضاودَيري نيشان   منداآلنةي كة رةضاو دةكرَين لة ذَير مةِترسَن 

َ هشتبَن  لة هةر شوَينةك .ئةطة ي َ سةرثةرشتيار بة ج  ي , ِبرسي وئةطةر بة ن  ي
ي بةسؤزي, نا ثاك وخاوَيت 

ر برينداري روون نةكراو  , ثةِريشان 
ي يان بةرذةوةندي منداَل   قوتابخانة يان سةرةدانكةري 

طة هةر خةمةك دةربارةي سةالمةن 
َ
ي يان هةر كةسةكي تِر لة كؤمةل

تةندروست 
ي 
ي باوان دةكةن بؤ ديار كردن 

ي بؤي بكرَيت. ئةو سةرةدان 
, ئةو دةبَيت بةدواداضون  ي

راثورت كرد بؤ ثؤليس يان بؤ كرَيكاري كؤمةآليةن 
ي مةِترسي بةردةوام. 

 خةمةكان وطفتوطؤ لةطةأل ئةوان دةكن ئةطةر هةر طؤرانكاريةك ثَيويست بكرَيت بؤ البردن 

 

انةكة بستين   وببانة   ي هةية منداَل لة خَيَ  ي ياساني
بةالم ئةطةر ئةو هةست بكةن كة هَيشتان منداَل لة ذَير مةِترسية ئةوان دةسةالن 

ي منداَل لة توند وتيذي وفةرامؤش كردن كاريطةري 
ي دةربارةي ثاراستت 

ي بريتان 
ي وةالن  ي ناوضةكة. بؤية ياساني

ذَير ضاودَيري ئةجومةن 
يكةوة سةرثةرشتياري منداَل بكات وضون ئةو منداَل رَيكدةخن.   دةكاتة سةر ئةوة كة باوان دةبَيت ضةن لة  نَي 

ي مندال  
 
سةرثةرشتياري كردب  

ةكان دةخرَيتة ذَير مةتِرسي ئةزيةت دانةوة, ئةوة رةضاو 
َ
ي منداَل كة مندال

ئةطةر باوان سةركةوتوو نةبوون لة سةرثةرشتيار كردن 
َ سةرثةرشتياري لة ذَير مةِترسي زيانة ئةطةر ئةو مةِترسيةكة نةزانن, نازانن  ي ي بة ن 

َ
دةكرَيت وةك فةرامؤش كردن.  بؤ نمونة مندال

َن  نا بَيت بة هيض شَيوةيةك منداَل 
َ
ي دةل

ي نيشتيمان 
يناييةكان 

َ
ي فرياكةوتن. ِرَ

ي شتيك بكةن لة كان 
َ دوور بكةن وض  ضون خؤي لي

ي ذَير  12ساوا ومنداَل زؤر بضوك  ساَل زؤر بة دةطمةن 
َ

َ بَهيلَن  تةنانةت بؤ ثَيطةييوةن تا بة  15خولةكةش. مندال ي بةتةنيا بةج 
ِ بكةن يان ضَيشت  بؤ 

ي لة خؤ بضوكي 
َ

تةنيا بمين   يان تا ضاودَيري مندال
َ سةرثةرشتياري كةسةكي طةورة ساَل نابَيت بة  ي خؤ دروست بكةن بة ن 

. ياسا هيض تةمةنك تايبةت  هيض شَيوةيةك بة تةنيا شةوك لة ماَل بمين  
ي منداَل بة  11ديار نةكردوو كة 

ِ بَيت لة كةي دةتوان 
ي تةمةنيان كةمي 

َ
مندال

ةكان 
َ
َ دةزانَيت كة مندال ي

 بَهيلي بة سةالمةت ضونكة ئةو ن 
َ
ي تةنيا لة ماَل بةج 

ي 
َ دةطةن. بؤية دايك وباوكةكان دةبَيت ثَيطةشتت  ي

ي جاواز ن 
لة تةمةن 

ةكانيان رةضاو بكةن ومةِترسيةكان البدةن هةر وةك ضةقوي تيذ يان 
َ
مندال

ي بةربوو دةبَيت ئةو بزانن لة  ثةنجةرةي كراوة يان ئةطةر منداَل بةخؤراني
ي شتيك بكةن. هةروةها دةبَيت سةرثةرشتيار منداَل 

ي فرياكةوتن ض 
حالةن 

ي كة لة ثارك 
ي كة لة دةرةوة ياري دةكةن بؤ نمةنة كان 

بضوك بكرَيت كان 
ي ئةوة دةكات كة دايك يان 

ي ثَيشبيت  ي سةرةتاني
ي دةكةن. قؤتابخانةكان  يارني

باوك منداَل خؤيان ببانة قوتابخانة هةر لة وَي وةلبطرن. هةر 
ي بةتةنيا هاتوو ضوو بكات. دةبَيت 

ي بة سةالمةن 
ي تايبةت بة خؤيان هةية دةربارةي ئةوة كة كةي منداَل دةتوان  قوتابخانةيةك ياساني

ةكةت لة قوتابخانة وةلبطريت ضونكة قوتابخانة قةت قبول 
َ
قوتابخانة ئاطادار بكةي ئةطةر رَيكخست بَيت كةسةكي ديكة مندال

ناكات منداَل لةطةَل كةسةكي ناناس بروات. ئةوة هةموو لةوانةية جاواز بَيت لةطةأل 
ي بداتة منداَل لة تةمةنكي 

ي خؤت قبول كراوة كة لةوانةية بةرثرسيان 
ئةوةي كة لة وةالن 

ي بريتانيا وئالؤزي ئةوة 
ي لة  وةالن 

بضوكدا. بةآلم زؤر طرنطة بةرنامةي جاواز بزان 
ي ئةم لينكة بكة

. بؤ زانياري زياتِر سةرةدان  ي
 لةسةر ئةركي باوان 
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ي مندا    
كخستن 

َ
 ري

ي  ي جةستةني اني
ويست دةربارةي س 

َ
هة وةك لة زؤر وةالت لة سةرانسةري جيهان, هةل

ي بريتانيا. ئَيستا ئةوة وةك 
ة لَيدان طؤراوة لة وةالن 

َ
ي منداَل هةر وةك زل

بؤ رَيكخستت 
ين نامة ئةوةي كة نابَيت بة هيض  توند وتيذي وئةزيةت دان هةذمار دةكرَيت.  ئاساني 
ي  ي جةستةبي

 
اداب ي  شَيويةك دايك وباوك س 

 
يناب

َ
بةكار بَيت   يان هةرةشةي بةكاره

ةكان
َ
ي مندال

كخستن 
َ
ادان بكةن بؤ ري ي س 

 
ت هيض شَيوةيةك لة شَيوةكان

َ
. نا بي

ي منداَل بهَيليت. 
ئةستور بوون يان  ِرووشان يان برين يان سوور بوونة لةسةر ثَيست 

ي ناوضَتي دةبَيت بةدواداضوونة بكة دةربارةي هةر راثورتةك كة بةدةست 
دةسةالن 

ي منداَل. ئةطةر ئةو هةست بكةن كة منداَل لة ذَير 
ئةوان دةطات دةرباري لَيدان 

ةكة   دةربكةن لة ذَير ضاودَيري ئةوان . بة تيابةت ئةوة ئةطةرةكي زؤر هةية ئةطةر   
َ
مةترسيةكي زياتِر داية ئةو لةوانةية مندال

ي منداَل وةك كةوضك يان قايش يان ثَيالوو. 
ينا بَيت بؤ لَيدان 

َ
 شتيك بةكار ه

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
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ي 
سوكةون 

َ
ي هةل

ي بةكار بينَن  بؤ ضارةسةر كردن  ي جةستةني اني
ي س  بؤية ئةطةر تو فَيَ

ي تِر بةكار  ةكان تا تَيبطةن ورَيطاني
َ
ي مندال

ي دان 
ي هةية بؤ يارمةن 

ةكةت, ثالثشت 
َ
مندال

نة  ي ثةيوةندي بكةي وداوا بكةي بتنَيَ
. دةتوان  ي ي بريتانياني

. تؤ ئَيستا لة وةالن  بين  
ي زوو لة شارةوانةي ناوضةكةت. ئةو ئةو رَيطانةي كة بةكار 

ي تيمي ثالثشت  الني
اي  ي س 

بوون ثاداشت بةكار دةهين   لة جيان  دةهَنَ  بؤت  روون دةكةن كة فَيَ
ي  . جةستةني  

ي 
ي تؤ بؤ يارمةن 

َ
ئةو وَيرك شوث بة رَيوة دةبةن لةطةأل باوان وئةو دةتوانن بَينة مال

ي ئةم لينكان  بكة 
ي ئةو رَيطانة. بؤ زانيار زياتِر سةرةدان 

:دانت لة بةكار هَينان   
 

                 https3//learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-
protection/early-help-early-intervention  
https3//www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/ 

 
ي سةدمة بؤينة وةك 

لةوانةي باشي  بَيت كة بزانَن  ئةو منداآلنةي كة توس 
ةكةيان زؤر بة قولي كارَيطةري بةسؤزي لةسةريان   

َ
ي مال

شةر ولةدةست دان 
سوكةوتةك دروست كردبَيت كة زؤر زحمةتة 

َ
كردووة . ئةمة لةوانةية هةل

ي باوان. هةروةها كاريطةري لةسةر طةورةكانيش  ضارةسةر بكرَيت بة الني
ي شت, هةروةها ئةو لةوانةية زؤر نيطةران بن  

هةبوو بة ترس ولةدةست دان 
. ضونكة  ي

ي ثةنابةران 
 
ي بريار دةكةن دةربارةي داوكاريان بؤ ماف

ي ضاوةروان 
كان 

ل. ئةوانة هةموو لةوانةية طرذي زياد بكات لة ناو 
َ
  7رَيطا  رؤذ ثَيكةوةن لة ما

يان نادرَيت ئيش بكةن لة ئةو كاتة, دايك وباوك  24كاتذمَيَ وحةفتةي 
َ
ث

ي جاران.   ئةو  
دا, ودايك وباوك لةوانةية زؤتر لةيةك توِرة بن لة كان 

َ
مال

ي ئةوها بؤينة ثَيشنيار دةكةن ثةيوةندي 
ي حالةن 

كةسانةي تِر كة ثَيشي  توس 
ي لة ناوضةكة وهنديك ضاالكي  

دروست بكةي لةطةأل شبةكةي كؤمةآليةن 
ي زانياريةكان دةربار 

ي ئةو فشارةي كة لةسةر تؤ هةية .دةتوان 
ةوة بتباتة دةرةوة ودوتوانَيت يارمةتيت بدات بؤ ضارةسةر كردن 

َ
ةي كة لة مال

ي ئةوانةي خانوو  بؤت دابَن  كردين, ولة مالثةري هاوبةش ثةنابةران.  ي بةخَيَ هاتن كردنت كة درا بة توو لة الني
و  ئة ئةوة بدوزيةوة لة ثاكيت 

َ بةرامبةي هي ميشكي  ي يلي ن 
َ
ةكان دةتوانن ثةيوةندي بكةن بة ه

َ
ي لةسةر مندال

ي دةروون 
كةسانةي كة خةميان هةية دةربارةي ئةزيةن 

ي ئةم لينكة بكة 
, ئامؤذطاري شارةزايةكان سةرةدان  ي

 طةنجان, بؤ  نةهَيت 

https3//youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/    

 
ي 
 
كاري كؤمةآليةب

َ
ي ثةيوةندي لةطةَل قوتابخانة ولةطةأل كري

 
 دروست كردب

ةكان بكات بؤ دوزينةوةي هةر نيشانةكي توند وتيذي يان فةراموش كردن. ثَيويستة ماموستايةكان هةر 
َ
دةبَيت قوتابخانة ضوادَيري مندال

خةمةك هةبن تؤمار بكةن لةسةر سةنتةري سيستةمي كومثيوتةري خؤيان. قوتابخانة ثةيوةندي بة باوان دةكات بؤ طفتوطؤ كردن 

ي  ي شتيك روودةدات. ئةطةر باوان كَيشةيان هةبَيت نا ورياني
دةربارةي خةمةك يان زنجَيةيةك لة خةمةكان وهةول دةدات بزانَيت ض 

ي ثال
ي زوو كة ئةو ثالن 

ي بؤيان دابَن  دةكات دةربارةي ناردن بؤ تيمي ثالثشت 
ي بريتانيا نةبن, لة ئةو حالةتة قوتابخانة ثالثشت 

ي ياساكان 
 بؤ ثشت 

انةكة دروست دةكةن. بةآلم ئةطةر باوان ثةيوةندي بة قوتابخانة  نةكةن يان ئةو ثالثشتييةي كة بؤيان دابَن  كراوة وةلنةطرن,  خَيَ 

ي دةكةن. 
 قوتابخانة ئةو خةمانة رةوانةي كرَيكاري كؤمةآليةن 

ي بكات. ئةو خةمانة وةك توند وتيذي 
هنديك كَيشة هةينة كة وا دةكات قوتابخانة هةر راستةوخؤ خةمةكان رةوانةي كرَيكاري كؤمةآليةن 

يت "دايكم لة من داوة" يان "ئةو هةرشةي لَيدان بة كةوضك لة من كردووة" يان ئةطةر ئةو برينداري يان 
َ
ل. ئةطةر منداَل بل

َ
دذ بة مندا

ي بكات. بؤية 
ي هةبَيت كة هيض روونكردنةوةيةك طؤنجاو نةبَيت, ئةركي قوتابخانة ئةوةية كة ئةم خةمة رةوانةي كرَيكاري كؤمةآليةن 

نيشان 

ي ئةوان دةربارةي هةر برينداريةك يان نيشانةك وبؤيان روون بكات ضون ئةوة 
ي بؤ ئاطادار كردن 

ئةوة طرنطة باوان ثةيوةندي بة  بةيان 

ي باش ناوانن دةبَيت داوا لة يةكةك بكةن يارمةتيان بدات  13:8دروست بووة.  ي ئنطلَي 
قوتابخانة بكةن لة كاتذمَيَ  ئةو كةسانةي كة زمان 

ي ئةم نامةية. 
 بؤ طةياندن 

 

ي  
ي ضاالكي بؤ باش كردن 

ي ثالن 
ي ثةيوةندي بة باوان دةكات بؤ بةدواداضوون دةربارةي ئةو خةمانة ودروست كردن 

كرَيكاري كؤمةالن 

ي كرَيكاري  
ين شت ئةوةية تؤ طؤَي لة خةمةكان  ي منداَل ئةطةر ثَيويست بوو. ئةوة لةوانةية هؤشداري كردن بَيت, بةآلم باشي 

ذيان 

ي منداَل بخرَيتة ذَير 
ي هةر شتيك كة لةوانةية ذيان 

ي رابطرَي وهةول بدا طفتوطؤ بكة  دةربارةي ئةو خةمانة بؤ ديار كردن 
كؤمةآليةن 

ي مامةلة كردن لةطةأل شتةكان  مةِترسيةوة وكراوة بة بؤ هةر ضارةسةريةك. لةوانةية مةبةست ئةوة بَيت كة ثَيويستة باوان رَيطاني

ي ئةو كَيشانة. بةآلم ئةطر باوان 
ي دان دةربارةي تَيثةرن 

ي دروست بكرَيت با يارمةن 
بطؤرن. لةوانةية ثةيوةندي بؤ باوان لةطةأل ثالثشت 

َ بكات كة خؤيان رازي بكةن كة منداَل  ي ي منداَل جَيبةج 
ي ناتوانيت ئةركي ثاراستت 

َ دةنط مان لة ئةو حالةتة كرَيكاري كؤمةآليةن  ي هةر ن 

سةالمةتة لة ئةزيةت. ئةطةر ئةو ثَيداضوونةوة نةكةن ئةو ناتوانن ئةو مةِترسية لةسةر منداَل البدةن, بؤية ئةطةرةكي زؤر هةية ئةو 

ي كةسةك حةز ناكات ئةو شتة رووبدات. خةمةة هةر ضون بَيت تةدخَل كردن بةرز  نياني
َ
. بة دل انةكة بستين   هةول بدةن منداَل لة خَيَ 

ي مامةلة كردن نةطورن.    تر دةبَيت ئةطةر باوان تَيكةآلوو نةبن لة طفتوطؤ كردن يان رازي بن ئةو ثالثشتيية يان  رَيطاني

 ثةيوةندي لة ناوان دايك وباوك لة ناو مالَ 

ي ئةزيةتكي بةسؤزي ماوة درَيذ بن ئةطةر توند وتيذيان بينَن  يان طؤيان لة قسةي نةخؤش هةرشة بوو لة 
ةكان توس 

َ
لةوانةية مندال

ي ئةو توند 
نيوان دايك وباوكياندا تةنانةت ئةطةر منداَل بةخؤش نةبيتة قوربان 

ي لةوانةية  
َ

طةكان وا ديار دةكةن كة توند وتيذي خؤمال
َ
وتيذية. بةل

ي ئةوان بة تايبةت ئةطةر منداَل 
كاريطةريةكي زؤر خراث هةبَيت لةسةر ذيان 

ي  ي بوو لة تةمةنةكي زؤر بضوك. لةوانةية كاريطةري بكاتة سةر تواناني
توس 

 وثَيشكةوتن كردن لة قوتابخانة  وببيتة هؤي كَيشةي خةمؤكي 
ئةوان لة تةركَي 

ي زؤر توند يان خؤ جيا كردن. هةروةها 
سوكةون 

َ
وكَيشةي نان خؤاردن يان هةل

ةكان وةك طةورةكان  
َ
ئةطةر زؤر هةية توند وتيذي كاريطةري بكاتة سةر مندال

ي دذي  
َ

. توند وتيذي خؤمال ي
كة لةوانةية ببنة هردوو شت تاوانبار وقوربان 

ي ديار كرد  
ي لَيكولينةوةي ثؤليس يان كرَيكاري كؤمةآليةن 

ياساية . ئةطةر راثورن 

كة منداَل لةوَي دةذَيت, ئةو لةوانةية بريار بدةن كة يةكةك لة باوان لة ماَل 

ي منداَل 
ي زياتر سةر منداَل يان دةركردن 

ي ئةنجام ئةزيةن 
بضيتة دةر بؤ نةهيشتت 

 . ي ي ناوضةني
ي لة ذَير ضاودَيري دةسةالن 

 وخستت 

ي كض
 
 خةتةنة كردب

ي بريتانيا 
ي بدةي يان هان بة ئوة بدةي, لة وةالن 

ي كضان رَيك بيخَيت يان يارمةن 
ئةو دذ بة ياسايية ئةطةر تؤ خةتةنة كردن 

 َ  كردنةوةي ئةندامي زاوزَيوةي مي
َ
. ئةوةش هةر وةك جؤرةك لة توند وتيذي دذ بة منداَل رةضاو دةكرَيت (FGM)ناساوة بة لي

ي ئةو كارة تا 
ي ئةنجام دان  اني

ي دروست دةكات بؤ منداَل. س  ساَل  14ضونكة ئةوة ئةزيةتةكي ماوة درَيذي بةسؤزي وجةستةني

ي كردنة
 زيندان 

 منداَل وسةيارة

ي نية لة ناو سةيارة جطارة بكَيشيت يان رَيطا بة كةسةكي تر بدةي جطارة بكَيشيت ئةطةر  ي ئةوان, ياساني
ي تةندروست 

بؤ ثاراستت 
ةك  سم دةبَيت 

َ
ي كةمي  بَيت لة  125مندال ِ بَيت لة  12ساَل يان باآلني

ي كةمي 
ي تةمت 

َ
ي ساوا ومندال

َ
ساَل لة ناو سةيارة بَيت. مندال

ي 11
ي فرياكةوتن يان بؤ سةفةركي كون 

ي لة حالةن 
ي بةكار بيت 

. تةنها لةوانةية نةتوان  ي ذَير كورسَتي طؤنجاو بؤ منداَل بةكار بين  
تةمةن 

 ثَيشبَن  نةكراو يان ئةطةر خاوةن سيارةي تةكسي كورسي نةبَيت. 

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
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ي منداَل خؤت بؤ ثابةند بوون بة ياسا  
 
ي داب

 
 يارمةب

ي جاوازن 
ي بريتان 

ي وةالن 
ةكانيان بزانن كة ياساكان 

َ
نيا بن كة مندال

َ
ثَيويستة باوان دل

ي نية بؤ هةر كةسةك  ي كة ياساني
َ

ا هاتوون. ثَيان بل لة ئةو ياسانةي كة ثَيشي  لَيَ

ي لة ذَير 
( بكرَيت.  11تةمةن  وب )خواردنةوة كحولي

ساَل بَيت جطارة يان مةس 

ي نية بؤ هةر كةسةكي طةورة بؤيان ئةو شتانة بكرَيت. هةر   وهةروةها ياساني

ي ئةو دةرمانانة 
َ بَيت يان كرَين وفروشتت  ي

ي ن  ي نا ياساني
ا كة دةرمان  كةسك بيي 

بكات دةهيتة طرتن, وئةوةش دةطرَيتةوة ئةطةر كةسةكي تر داوا لَيان كرد ئةو 

 دةرمانة بةطةينة شوَينةكي 

َ بَيت كة  ي نية كاري سيكسي بكةي لةطةأل كةسةك نَيَ بَيت يان مي هةروةها ياساني

ي لة ذَير 
َ بَيت. سيكس كردن لةطةأل هةر   11تةمةن  ساَل بَيت ئةطةر ئةوان حةز لي

ي سةرةوةي 
ساَل بَيت دةبَيت بة رةزامةندي ئةو بَيت, بة  11كةسكي تِر تةمةن 

ايةكةي لةوانةية بطاتة  ي سيكسي كة س 
ي كردن. كةسي طةنج  15ثَيضةوانةي ئةوة دةبَيت دةست درَيذي سيكسي يان تاوان 

ساَل زيندان 

ي تةمةنيان دةبيتة 
ي بكةن كان  ساَل بَيت.  11ساَل ئةطةر دايك وباوكيان رازي بن, بة ثَيضةوانةي دةبَيت تةمةنيان  11دةتوانن هاوسةرطَيَ  

َ بوون وثةالمار دان.   عاج كردن ورةق لي
ةكةت لة ئير 

َ
ي مندال

 ثاراستن 

ةكةت بدا تا ئاطادارت بكات ئةطةر هةر خةمةك هةبَيت 
َ
هان بة مندال

ي تَر مامةلة لةطةأل دةكةن لة قوتابخانة. 
ةكان 

َ
دةربارةي ئةو رَيطاييةي كة مندال

ي يان بةسؤزي  ي جةستةني
ةكي تَر ثةالماري دةدات يان ئةزيةن 

َ
ئةطةر مندال

عاج كردن. ئةطةر ثةالماري ئةو دةدةن بة هؤي  َ دةكوترَيت ئَي  ي
دةدات, ئةوة ن 

َ بوون. هةردوو شيت كاريطةري  َ دةطوترَيت رةق لي ي
ئاين يان نةتةوة ئةوة ن 

ي وبةرذةوةندي منداَل ودةبَيت رابطرَيت. نا بَيت 
خراث دةكاتة سةر تةندروست 

بةخؤت هةول بدةي ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةي بة ثةيوةندي كردن بة 
 . ي ثؤلةكة قسة  منداَل تر يان دايك وباوكي دةبَيت يةكةم جار لةطةأل ماموستاني

ي ولةطةأل ئةوان  بكةي تا ئةوان ئاطادار بكةي دةربارةي ئةو شتةي رووداني
ي 

طفتوطؤ بكةي كة قوتابخانة ض 
دةكات تا ئةو دووبارة نةبَيتةوة. 
هةموو قوتابخانةكان ياساي 

ةكةت. ئةطةر ئةو هةرةشةنانة بةردةوام 
َ
سوكةوت هةية وئةركي ضاودَيري هةية بؤ مندال

َ
هةل

ي قسة لةطةأل بوون  هةول بدة قسة لةطةأل بةرَيوةبةري قوتابخانة بكةي. 
هةروةها دةتوان 

ثؤليس بكةي بةتايبةت ئةطةر ئةو ثةالمارة زؤر مةتِرس بوو وةك توند وتيذي, دزي, ترساندن, 
ي ئامؤذطاري زياتر دةربارةي ضون باوان 

ئستيغالل كردن )بةكار هَينان( وتاوان. بؤ وةلطرتت 
ي ئةم ليكة بكة: 

عاج كردن سةرةدان  ي خؤيان بثارَيزن لة ئَي 
َ

 بتوانن مندال
https3//www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-

child-s-school-about-bullying/  

نيت وزؤر زوو فَيَ دةبن شتةكان بدوزنةوة  ةكان لة تةمةنكي زؤر بضوك دةضنة سةر ئةني 
َ
مندال

. ئةو لة وانةية لة ذَير  ي
ون  ي تري ئةلكي  ي سمارت يان ئامَيَ

ي تةلفون  ي بة رَيطاني
وتوِري كؤمةآليةن 

عاج كردن وثةالمار بن ولةوانةية داخلي هنديك مالثةري خراث ونا طونجاو بن. 
مةترسي ئَي 

 . ي
ئةمة خةمةكي طةورةية بؤ هةموو باوان ولةوانةية كارَيطةيةكي زؤر خراث هةبَيت سةر متمانةي منداَل ورَيز لة خؤ طرتن وتةندروست 

ةكت بدا تا ئاطادارت بكات دةربارةي هةر خةمةك هةتبَيت. هنديك رَيكخراوو هةينة دةتوانن هنديك ئاكؤذطاري 
َ
دووبارة, هان بة مندال

َ بك ي ئةو رووداوانة تا كار لةسةر بكرَيت ورَيطا لي
ي ئةو مةتِرسيانة وراثورت كردن 

ت تا ريَ ثراكتيكي بؤ باوان ثَيشكةش بكةن بؤ ضالرةسةر كردن 

ي ئةم لينكة بكة
 دووبارة روو نةدات. سةرةدان 

https3//www.bullying.co.uk/cyberbullying/  

 

 

ةكان  
َ
ي باوان ومندال

 
 ماف

ي منداَل, 
ي لَيكولينةوة دةكات دةربارةي سةالمةن  ي ناوضةني

ئةطةر دةسةالن 

ةطان مافيان هةية .كارزانةكان قسة لةطةأل هةردووكيان 
َ
هةردوو باوان ومندال

ي شتيك 
دةكةن منداَل وباوان. ئةو هةول دةدةن بزانن كة منداَل حةز دةكات ض 

ي  
َ رابطرَيت دةربارةي برياري ثارستت   لي

 
ي هةية طؤَيَ

 
بكرَيت, ضونكة منداَل ماف

جم بكةن تا  ي مي  كة دةردةكرَيت دةربارةي ئايندةي ئةو. باوان مافيان هةية داواني

َ دةطةن وئةو دةتوانن   ي
يان دةدرَيت ن 

َ
لنيا بن كة ئةو هةموو زيانياريانةي كة ث

َ
د

 هةموو شتيك روون بكةن. 

ي تَيدا نووساوة ودةرنجامي ضية . 
ي كة ض   بطةني

َ
ي
طةنامةكان ئيمزا بك ئةطةر تؤ ن 

َ
تةنها بةل

ي ثارَيزةري  ي دةركرا, باوان مافيان هةية ثارَيزةيان هةبَيت لة رَيطاني
ي ثاراستت 

ئةطةر حالةن 

ي 
ي كردن 

ي ثالثشت  ي ياساني
ي يارمةن  َ بةرامبةري بَيت لة ذَير بةرنامةني ي ان. لةوانةية ئةو ن 

خَيَ 

ي زانياري بداتة تؤ دةربارةي 
ي ناوخؤ. دةبَيت كرَيكاري كؤمةآليةن 

ي سةربة وةزارةن 
ثةنابةرةكان 

َ بةرامبةر وبة  ي ي زانياري وئامؤذطاري ن 
ئةوة وهةروةها تؤ دةتوان 

ين  يكي  ي  وةلبطري لة نَي 
َ اليةن وسةربةخؤ ونةهَيت  ي ن 

.نووسينطةي راوَيذكاري هاوآلتيان  

 

ي 
ي بدوزيةوة لة سةرضاوةي "باوان 

ي لة ئةم نامَيلكةدا دةتوان  زانياري تةواو دةربارةي ئةو كَيشانةي باس كراني

ي هاوبةش باكوري رؤذهةالت .  ي لة مالثةرةني
ون  ي ئةلكي 

بوون  ي بريتانيا" فَيَ
 لة وةالن 

https://www.nemp.org.uk/  

 

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/
https://www.nemp.org.uk/

