
 
2 1 

 بة خَير بي بؤ وةآلتي بريتانيا

 ياسا وذيان لة وةالتي بريتانيا

 

لة وةالتي بريتانيا ثؤليس هةية بؤ ثاراستين خةلك ومايف ئةوان وياسا. رَيز طرتن لة ياسا شتيكي 
زؤر طرنطة لة وةالتي بريتانيا وهةموو كةسةك دةبَيت ثابةند بَيت بة ياسا. ئةطةر تؤ ياسا بشكيين 

هنديك دةرجنامي خراث هةية. لةوانةية غةرامة لة تؤ بستينن يان لةوانة بتخَينة ناو زيندان. 
 هةروةها لةوانةية ئةو كاريطةري هةبَيت سةر داواكارَيت بؤ رةطةزنامةي بريتاني لة ئايندة.

ثؤليس ئةركي هةية ياسا بة توندي جَيبةجَي بكات, ورَي لة تاوان بطرَيت وئةو كةسانةي كة ياسا 
دةشكينن بهَينة دادطا, ثاراستين سةآلمةتي, يارمةتي ودَلنيا كردني كؤمةَلطة. هةروةها ئةو لة وَينة 

بؤ يارمةتي داني تؤ وبؤية نا بَيت توش برتسي بروي بؤ اليي ئةوان كاتي كة هةست دةكةي تؤ 
بؤيتة قورباني تاوانةك يان كاتي كة دةبيين تاوانةك روودةدات يان بؤ يارمةتي طشيت بؤ منونة 

 ئةطةر تؤ ووندا بووي. 

  

ة زؤر طرنطة بزاني كة هنديك شيت لةوانةية ئاسايي بن لة هنديك وةالت بةآلم ئاسايي نةبن لة وةالتي بريتانيا وئةوة بةرثرسيارةتي خؤتة ل
تي  ناو ياسايي بريتانيادا بذي. هةروةها طرنطة تؤ تَي بطةي  كة هنديك شت ئاسايي نية لة هنديك وةالت بةآلم  لةوانةية ياسايي بن لة وةال

 بريتانيا.

 لة ماَل لة وةالتي بريتانيا

تا بية درواسَيةكي باش دةبَيت هةموو جارةك هةول بدةي كةم دةنطي بثارَيزي 
درةنط بة شةو وبةياني زوو ودةبَيت درواسَيةكةت ئاطادار بكةي ئةطةر بةتةما بي 

ئاهنطةك بكةي يان ذمارةيةك زؤر مَيوانت هةبَيت. ثَيويستة هةموو كاتةك 
دةرطاكاني  وبةجنةرةكاني ماَل داخبرَي وهةمو شتةكان وةك بايسكل وئامَيري 

كارةبايي لة شوَينةكي ئارامدا هةَلطرَي. ئةطةر بتةوَيت تةماشةي تةلفزيون بكةي 
 .لة  ناو ماَلي خؤت ياسا دةلَيت ثَيويستة مؤلةتي تةلفوزين هةتبَيت

دةبَيت خبوت بزاني ضي رؤذةك دةبَيت دولكةي زبَل ببةية دةرةي بؤ خركردني زبَل. دواتر دولكةي خؤت بطةرَينيةوة ثاش كة بةتاَل دةكةن. 
دووبارة ”لة زؤر شوَين دولكةي جاوازيان هةية, سةندوق يان كيسي خركدنةوة بؤ جؤرةكاني جاوازي زبَل )بؤ منونة, شيت ريساكيل 

 “(.بةكارهَينان
لة وةالتي بريتانيا هةموو كةسةك بةشدار دةبَيت لة بةرثِرسيارةتي ثاراستين ذينطةي ناوضةكةي خؤيان. مةبست لة ئةمة ئةوةية نابَيت تؤ 

ين. بَي زبَل لة ثاش خؤت بهَيلي لة شوَيين طشيت يان لة جادة بةآلم دةبَيت بةردةوام دولكة يان كيسي زبَل يان هي دووبارة بةكار هَينان بةكار
 ةرزفرَيدان يان هاوَيشنت يان داناني زبَل لة دةرةوة نةك لة ناو دولكةي زبَل بة تاوان هةذمار دةكرَيت ئةوةش فرَيداني بةنيشت وجطارة وض
كي دةطرَيتةوة. ئةم ثَي دةَلني زبَل ولةوانةية تؤ غةرامة بكرَيت لةسةر ئةوة. هةروةها ئاسايي نية تؤ تف بكةية سةر جادة يان هةر شوَينة

 ديكةي طشيت ولةوانةية تؤ بَيتة غةرامة كردن وةك دةرجنامي ئةم كارة.
 لة بريتانيا ياسايي نية تؤ لة بايسكل خبرَيت لة رَيطا هاتوو وضووي خةلك ولةوانةية تؤ بَيتة غةرامة كردن لةسةر ئةوة. ئةوة طرنطة بؤ

 سةآلمةتي خؤت وسةآلمةتي خةلكي تر كة كاتي تؤ سواري ثايسطل دةبي بة شةو اليت )رووناكي( سةر ثايسطلت هةبَيت لة ثَيش ولة ثَيشت.

  

 

 لَيخوريين سةيارة لة وةالتي بريتانيا  

مؤلةتي لَيخوريين  DVLAدةزطاي لَيخوريين ومؤلةتي سةيارة ثَي دةطوتريت 
سةيارة نادات بة تؤ ئةطةر تؤ بة شَيوةيةكي ياسايي نيشتةجَي وةالتي بريتانيا 
نةبَي. ئةمة هةموو ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة مايف مانةوة لة ئةم وةالتة نية. 

دةتوانَيت مؤلةتةكة لَيت بستينيت يان هةَلوةشينيت ئةطةر  DVLAدةزطايي 
ئةو بزانن تؤ بة شَيوةكي نا ياسايي لة  بريتانياي. ثَيويست ناكةت دةزطايي   

DVLA   ئاطادارت بكات ئةطة ئةو مؤلةتي تؤ هةَلوةشينن. ئةمة مةبسيت
ئةوةية كة لةوانةية تؤ ئاطادار نةبي كة تؤ بة شَيوةكي نا ياسايي لة سةيارة 

دةخوري تا دةهَية راطرتن لة اليةن ثؤليس. ئةطةر تؤ مؤلةتي تةواوي ياسايي 
لَيخوريين سةيارةت هةبَيت كة لة وةالتي خؤت دةرت كردووة, لةوانةية تؤ بتواني لة ئةم وةالتة بةكار بيين بؤ لَيخوريين سةيارة بؤ 

مانط دةبَيت  12. ثاش DVLAمانط لة ئةو رؤذةي كة تؤ طةيشتية ئةم وةالتة, بةآلم دةبَيت يةكةم جار تاكيد بكةي لةطةأل  12ماوةي 
تؤ مؤلةتي بريتاني بؤ لَيخوريين سةيارةي دةربيين. لةوانةية تؤ ثَيويستيت هةبَيت بة وةلطرتين هنديك دةرسي لَيخوريين سةيارة تا 
بتواني لة تاقيكردنةوةي لَيخوريين سةيارة دةربضي وبتواني مؤلةتي بريتاني بؤ لَيخوريين سةيارة بةدةست بيين.  دةبَيت تةمةني تؤ 

 ساَل بَيت ثَيش بتواني لة سةيارة خبوري لة وةالتي بريتانيا. 17
 هةبووني مؤلةتةكي ياسايي بؤ لَيخوريين سةيارة تةنها شتةكة كة تؤ ثَيويستيت ثَية تا بتواني بة شَيوةيةكي ياسايي لة سةيارة خبوري لة

 بريتانيا, هةروةها تؤ ثَيويسيت بة ئةمانة خوارةوةية هةية:
 بروانامةي ئينشوةرةنس )دَلنياي( كة ثالثشتيت دةكات بؤ لَيخوريين سةيارة •

 ثَيويستة سةيارة باجي جادة هةبَيت  •

 MOTثَيويستة سةيارة دةرضووبَيت لة تاقيكردنةوةي ساآلنة بؤ سةالمةتي رَيطاي كة ناسراوة بة  •

دةبَيت زؤر وريا بي دةربارةي لَيخوريين سةيارة كاتي يةكةك لة هاورَيةكانت سةيارةي خؤي بةتؤ بدات ضونكة ئةوة تاوانة تؤ لة سةيارة 
. ثؤليس دةسةالتي هةية بة وةستاندني هةر  MOTخبوري بة بَي مؤلةتي لَيخورين, بروانامةي ئنشوةرانس, باجي جادة و بروانامةي 

شوفَيرةك بة هةر هؤكارةك. مةبةست ئةوةية كة ثؤليس مايف هةية بتوةستَينيت ئةطةر تؤ هةست دةكةي تؤ هيض شتةكي هةَلةش 
ئةطةر تؤ هاتية وةستاندن لة اليةن ثؤليس كاتي لَيخوريين سةيارة لةوانةية داوا بكةن تةماشةي مؤلةتي لَيخوريين سةيارة  نةتكردووة. 

رؤذ تؤ ئةو بةَلطةنامانة  7تؤ بكةن. ئةطةر ئةو بةَلطةنامانة لةطةأل تؤ نةبن دةبَيت لة ماوةي    MOTوبةروانامةي ئينشوةرانس و 
رؤذ تؤ ئةو بةَلطةنامانة نةبةية بنكةي ثؤليس ئةوجا ئةوة شكاندني ياساية ولةوانةية بتبانة  7ببةية بنكةي ثؤليس. ئةطةر لة ماوةي  

دادطا. ئةطةر كارمةندي ثؤليس هةست بكات كة تؤ ئينشوةرانست نية, ئةو لةوانةية سةيارةكةت لَيت بستينيت تا بؤيان دةيسةملَييَن كة 
 تؤ ئينشوةرانست هةية.

 ئةطةر بريارت دا لة سةيارة خبوري دةبَيت ئاطادار بي كة ئةمانةي خوراةوة بة تاوان هةذمار دةكرَين:
ئةطةر خَياريي زياتر بوو لة سنووري خَيرايي كة ديار كراوة بؤ ئةوة َرطاي. لو بريتانيا سنووري خَيرايي بة مايل لة كاتذمَير  •

 نةك بة كيلومةتر لة كاتذمَيرة.

ئةطةر لة سةيارة خبوري يان بةرثرس بي لة سةيارة لة شوَينةك يان جادةكةي طشيت وتؤ لة ذَير كاريطةري مةشروب )كحول(  •
 يان دةرماني هؤشبةر بَيت. 

 بةكار هَيناني موبايل كاتي لَيخوريين سةيارة  •

 جطارة كَيشان لة ناو سةيارة ئةطةر منداَل لةطةَلت بَيت  •

 هةر نةفةرك لة ناو سةيارة دةبَيت كورسي خؤ هةبَيت ودةبَيت قايش ببةستَيت  •

 14شوفَيري سةيارة بةرثِرسة لةسةر بةستاني قايشي وكورسي نةفةر وكورسي منداَل بؤ هةر منداَلةك كة تةمةني لة ذَير  •
 ساَلة.
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 ئيش كردن لة وةالتي بريتانيا

ئةو كةسانةي داوايي مايف ثةنابةراتي دةكةن رَيطا ثَيان نادرَيت ئيش بكةن لة بريتانيا 
مانط ضاوةراني بريار بي  12تا مايف ثةنابةراتي وةلدةطرن. ئةطةر تؤ زياتر لة 

دةربارةي داواكاريةكةت تؤ دةتواني داوا بكةي رَيطا بة تؤ بدرَيت بؤ ئيش كردن. 
ئةطةر رَيطا بة تؤ دان ئيش بكةي, تؤ ناتواني ئيشي سةربةخؤ بكةي وتةنها رَيطا بة 
تؤ دةدرَيت ئةو كارانة بكةي كة ناوي هاتووة لة ليسيت كارةكاندا كة بةآلوو كراوة لة 

اليةن دةزطايي بريتانيا بؤ ظيزا وثةنابةراتي. ئةطةر تؤ ئيش بكةي ومايف ئيش 
كردنت نةبَيت لةوانةية حكومةت ئةو ثارةي كة وةلدطرتووة يان ئةو شتةي كة 

بةدةست هَيناوة لَيت بستينَيت. هةروةها مةتِرسي ئةوةش هةية كة لةوانية بتخَينة 
 زيندانةوة يان دةرت بكةن لة ئةم وةالتة.

ئاطادار بة كة هةر كةسك داواي ئيش كردن لة تؤ كرد لةوانةية ئةو دةزانَيت تؤ مايف 
ئيش كردنت نية ولةوانةية ئةو ئستغاللت بكات بؤ كردني تاوانةك, لةوانةية بة 

زؤري ئيش بة تؤ بكةن بة بةكار هَيناني هةرةشة يان هَيز يان حيلة يان خراث بةكار 
 هَيناني دةسةآلت.

 بؤ منونة لةوانةية ئةو هنديك زانياري كةسي تايبةت دةربارةي تؤ بدوزنةوة ودوايي هةرشة بكةن دذ بة خَيزانةكةي تؤ تا بتوانن كونرتولت
 تؤ بكةن يان خةمةكانت دةربارةي باري ثةنابةراتي تؤ بةكار بينن بؤ كونرتول كردني تؤ. لة بريتانيا ئةوة ناسراوة بة كؤيلةيي تازة وئةطةر

خةمت هةبَيت كة تؤ يان كةسةك تؤ دةناسي هاتيتة ئستغالل كردن بة ئةم رَيطاية دةبَيت ثةيوةندي بة ثؤليس بكةي. ضونكة ماوةيةكي درَيذ 
ك بةشدةوَيت تا بريار بدرَيت دةربارةي داواكاريةكةت بؤ مايف ثةنابةراتي وكة تؤ ناتواني ئيش بكةي, تؤ دةتواني كاتي خؤت بةكار بيين وبيب 

 لة كؤمةَلطة ناوضةكة وبةشدار بي لة ضاآلكيةكان وخةلك بناسي وكاري خؤبةخش بكةي.

 

 ياسايةكاني بريتانيا دةربارةي سيكس

لة بريتانيا, ئةوة تاوانة ئةطةر كةسك ثةيوةندي سيكسي بكات لة هةر كاتةك بة بَي رةزامةندي كةسي بةرامبةر )مةبةست ئةوةية كة هةردوو 
 كةس دةبَيت رَيككةون سةر ئةو شتةي كة روودةدات بة بذاردةي خؤيان, دةبَيت ئازاد بن وتوانا هةبن لة سةر ئةو بذاردةية(. هةروةها ئةوة

هةر ثةيوةنديةكي جةستةيي بة بَي حةز دةطرَيتةوة وةك دةست لَيدان بة هةر شَيويةك يان ماض 
 كردن يان طرتين كةسةك. ئةمة خَيزاني خؤت يان هاوِري سيكسي خؤت دةطرَيتةوة.

زؤر طرنط كو لو برييت بَيت كة ئةطةر يةكة سةرخؤش بَيت يان زؤر خؤاردبَيت ئةو ناتوانَيت 
رةزامةندي بدات. وئةطةر تؤ كاري سيكسي بة هةر شَيوةيةك بكةي لةطةَل كةسةكي سةرخؤش 

يان زؤر مةشروب خورادبَيت وئةو ئاطايي لَي نةبَيت كة ضي روودةدات وبؤية ئةو ناتوانَيت 
 رازمةندي بدات ئةوة وةكو ئغتساب كردنة ئةوة )سكس كردني بة زؤري(. 

 
  

 

ساَلي بةآلوو بكةي, ئةو رمسي لة ناو موبايلي توش دةطرَيتةوة. ئةطةر رةمسي ِرووتي  18ئةوة تاوانة ئةطةر ِرمسي ِرووتي منداَل ذَير 
ساَلي بةدةستت طةيشت بؤ كةسكي تر نةنَيرة ئةو رمسة بسرة وئةو ذمارةي كة بؤ تو ئةو رمسة ناردووة  18منداَل تةمةني لة ذَير 

 حةجز بكة. ئةطةر هةست دةكةي كة كةسك ثةالمار تؤ دةدات دةبَيت ثؤليس ئاطادار بكةي.
ساَل بَيت هةتا ئةطةر ئةو رازيش بَيت.  16ئةوة تاوانة ئةطةر كةسةكي نَير يان مَي كاري سيكسي لةطةأل كةسك بكات كة تةمةني لة ذَير 

ساَل  ضونكة ئةو لة ياني يان طازينو بينوتة. لة بريتانيا  16طرنط تؤ كةسك هةذمار نةكةي كة ئةو لةوانةية تةمةني زياتر بَيت لة 
 ساَل بَيت. 16ئاسايي نية كة تؤ ثةيوةندي رومانسي هةتبَيت لةطةأل كةسك تةمةني لة ذَير 

هةتة, زؤر طرنطة تؤ هاورَيكةت ئاطادار بكةي ثَيش سيكي لةطةَل بكةي, ئةطةر تؤ ثَي نةلَيت  HIVئةطةر تؤ ئاطادار بي كة تؤ نةخؤشي 
هةتبَيت كاريطةري سةر داواكاريةكةت بؤ مايف ثةنابةراتي ناكةت ودةرت ناكةن  HIVئةوة لةوانةية تؤ تاوانبار بكرَيت. ئةطةر نةخؤشي 

 لة وةالت.
لةوانةية تؤ لة شوَينةك دةذي كة زؤر لة ئةو كةسانةي كة كاري سيكسي دةكةن يان الش فروشي دةكةن دةبيين رَي دةكةن لة سةر جادة, 

بةآلم ئةوة زؤر طرنطة بزاني كة ياسايي نية لة ئةم وةالتة كة تؤ داوايي سيكس لة كةسك بكةي لة ناو كؤمةَلطة ئةمة ثَي دةطؤترَيت 
رَيطري. ئامؤذطاري لة تؤ دةكةين كة قةت قسة نةكةي لةطةَل ئةو كةسانةي كة الش فروشي دةكةن ضونكة هنديك هةَلسوكةتي كةلتوري 

 هةية كة لةوانةي تَينطةيشتنةك دروست بكات ولةوانةية تا خبرَيتة ذَير مةتَرسيدا.
 

 كحول وجطةرة ودةرمان

ساَلة. ئةوة تاوانة ئةطةر كةسةكي طةورة خواردنةوةي كحولي بؤ كةسك بكرَيت كة  18تةمةني ياسايي بؤ كرَيين خورادنةوةي كحولي 
ساَلة بَيت. هنديك شوَين طشيت هاتينة ديار كرد كة شوَيين بة بَي خواردنةوةي كحولي. ئةطةر تؤ هاتية دةست بةسةر  18تةمةني لة ذَير 

كردن لة يةكةك لة ئةم شوَينانة كاتي كة خواردنةوةي كحولي دةخوية لةوانةية بَيتة غةرامة كردن. 
ساَلة بؤ كرَيين خواردنةوةي  16هةروةها هنديك سنوور داندراوة بؤ ئةو كةسانةي كة تةمةنيان لة ذَير 

 ووزة كة رَيذةكي زؤري كافني تَيداية.
ساَلة. ئةوة تاوانة ئةطةر كةسةكي طةورة تنت يان جطةرة  18تةمةني ياسايي بؤ كرَيين تنت يان جطةرة 

ساَلة بَيت. ياسايي نية تؤ لة شوَينةكي داخراو يان نيو داخراو  18بؤ كةسك بكرَيت كة تةمةني لة ذَير 
جطةرة بكَيشي يان لة شوَيين كار كردن. ئةمة جطةرة كَيشان لة ناو سةيارةي خزمةتطؤزراي طشيت 

 دةطرَيتةوة وةك ثاس وشةمةندةفر 
هيض سنووري ياسايي لةسةر جطةري ئلكرتوني نية لة بريتانيا بةآلم بةكار هَيناني جطةري ئةلكرتوني بة شَيوةكي روتيين قةدةغة كراوة 

 لة شوَيين كرا كردن ولة نةخؤشخانةكان ولة باَلةخانةكاني طشيت.
ئةطةر تؤ هاتية طرتن بة بةكار هَيناني يان هةَلطرتين يان فروشتين دةرمان هؤشبةر لةوانةية دةست بةسر تؤ بكرَيت. تؤ دةتواني ئةو 

 (A, B, C)دةرمانة لةطةَل خؤت هةَلطري كة لة دةرماخنانةت كرَيتة يان بزيشك بؤ تؤ نووسيوة. دةرماني نا ياسايي لة سي جؤر داندراوة 

لة اليةن ياساوة هةذمار دةكرَيت وةك خراثرتَين دةرمان. حةشيش )مةريوانة( كة هةرضةند لة هنديك وةالت بةكار  Aكة دةرماني جؤري 
هةذمار كراوة ونابَيت بةكار بينني هةتا لة ناو ماَل خؤتداش. هةروةها طرنطة بزاني كة  Bهَيناني ياسايية بةآلم لة بريتانيا لة جؤري 

 هةذمار دةكرَيت C قات ئةوةش رؤكةكة كة لة كؤمةَلطايي سومالي بةكار دةهَيت وةك هانةدةر كة ياسايي نية لة ئةم وةالتة ولة جؤري 
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 بةهاي بريتانيا بةرثِرسيارةتيةكان, مافةكان وئازادي

بةهايي ريتانيا جاوازيةكاني كةلتور وئاينة وقبول كردني يةكرت ودادوةري بةهايةكي 
طرنطة. بينني كةساني ئاييندار واليةنيي ِراست وثةِرطرخيواز ورةطةز ثةرست بة هيض 
شَيوةك قبول كراو نية. خةلك دةبَيت رَيز لة بينيين وئايني وجلك وكةلتوري يةكرت 

 بطرَيت هةتا ئةطةر جاوازش بَيت لة ئةوةي كة خؤي بةكار دةهَينيت.
تؤ ئازادي ئايين خؤت جَيبةجَي بكةي لة وةالتي بريتانيا. دةتواني كةنيسة ومزطةوت 

 وشوَيين تري ئاينيي بدوزي لة ناو شارةكان 
لة بريتانيا ياسايي نية كة تؤ مامةلةي خراث لةطةأل خةلك بكةي يان بة رَيطايةكي 

جاواز مامةلة لةطةأل ئةوان بةكةي بةهؤي ئةسلي ئةوان يان رةطةزيان يان رووي 
سيكسي يان يايني يان بينني سياسي يان تةمةن يان كةم ئةندامي وئةمة ثَي 

 دةطوتريت تاوني رةق لَيبوون.

ر يواتاواني رةق لَي بوون ئةوانة دةطرَيتةوة: بانك كردن بة ناو, ئيزعاج كردن, ثةالمار, دزي وتَيكداني ماَل يان سةيارة نووساندن لةسةر د
 وهةرةشة كدن. 

وئةو لَيكولينةوة سةر دةكةن  101ئةطةر تؤ تووشي تاواني رةق لَي بوون بووي دةتواني راستةوخؤ ثةيوةندي بة ثؤليس بكةي سةر ذمارة 
 وثالثشيت وئامؤذطري بؤت دابني دةكةن. ثَيويست ماكةت تؤ ناوي خؤت بَليت كاتي ثةيوةندي بة ثؤليس دةكةي دةربارةي تاواني رةق لَيبوون.

د سكاآل تؤ بة تةواوي نةهَيين دةبَيت. ثؤليس دةزانَيت كاريطةري تاواني رةق لَي بوون ضونة لةسةر كةسةك ولةسةر كؤمةَلطة وبؤية زؤر تون
 لةطل ئةوة.

ئةطةر كةسةك توند وتيذ بوو لةطةَل تؤ. يةكةم بذاردة بؤ تؤ ئةوةية خؤت دوور بكةي لة ئةو حالةتة رابكة لة وَي, دةرطايي ماَل لةخؤت 
داخرة, برو ناو دووكانةكة وداوايي يارمةتي بكة. دواتر ثةيوةندي بة ثؤليس بكة. دوايي تؤ مافيت هةية بةرطريي لة خؤت بكةي ئةطةر 

 ثِيويست بوو بؤ دةركردنت لة ئم حالةتة. بآلم زؤر طرنطة بزاني كة لة بريتانيا تؤ ناتواني ضةك هةَلطري بؤ بةرطريي كردن.
ني دابتؤ دةتواني ثالثشيت دةرووني وثراكتيكي وةلبطري لة ثالثشيت قورانيةكان ئةطةر تؤ بوويتة قورباني تاوانةك. ئةم خومةتطؤزارية ثالثشيت 

دار اطادةكات ئةطر ئةو كةسةي بوويتة قورباني تاوان ثؤليس ئاطادار كردبَيت دةربارةي ئةم تاوانة يان نا. هةروةها ئةو يارمةتي تؤ دةدةن بؤ ئ
كردني ثؤليس يان ثَيشكةش كردني سكاآل كة تاواني رةق بوونش دةطرَيتةوة. تكاية سةرةداني مالثةري خؤمان بكةن لة  

www.victimsupport.org.uk    بؤ طةرانةوة لة تيمي ثالثشيت قورباني يان ثةيوةندي بة ذمارةي تةلفوني بَي بةرامبةر بكة
08081689111 

  

 وةستاندن وتةفتيش كردن

ثؤليس دةتوانَيت هةر كاتةك بتوةستينيت وثرسيار لة تؤ بكات هةرضةندة ئةوة زؤر ئاسايي نية وزؤر كةم روودةدات. كارمةندي ثؤليس 
 دةتوانَيت بتوةستينيت وثرسيار لة تؤ بكات: ناوي تؤ ضية, تؤ ضي دةكةي لة ئةم ناوضةية و بؤ كوَي دةضي.

كارمةندي ثؤليس دةتوانَيت تةفتيشت بكات بةطوَيرةي حالةتي تؤ, كة تةفتيشت دةكةن مةبةست نية كة ئةو دةست بةسةرت دةكةن. 
كارمةندي ثؤليس دةبَيت سةر بنةمايةكي طرنط بؤ طؤمان كردن كة تؤ شتيكت ثَية: دةرماني نا ياسايي, ضةك, شيت دزراو, شتيك كة لةوانةية 

 بةكار بَيت بؤ ئةجنام داني تاوانةك.
بنةمايي طرنط لةوانية هنديك شت بطرَيتةوة وةك كة كارمةندي ثؤليس ببينيت شتيك لة جانةتي تؤ يان لة طريفاني تؤداية يان تؤ لةطةأل 

 كةسكي كة ئةو دةزانن ثَيشرت ئةو شتانة هةبوو.
ة كارمةندي ثؤليسي ثالثشيت كؤمةَلطة دةبَيت بة جلكي فةرمي بَيت كاتي رادةطةرَيت. تكاَية ئاطادار بة كة  هنديك جار كارمةندي ثؤليس  ل

سةيارةي بة بَي نيشاني ثؤليس دةخورَيت وزؤر طرنط نية كة كارمةندي ثؤليس هةموو كاتةك بة جَلكي فةرمي بَيت بةآلم ئةطةر بة جلكي 
 فةرمي نةبن دةبَيت ناسنامةي خؤ ثَيشانت بكات.

  

ثروسةي وةستاندن وتةفتيش كردن بة ئارةزي تؤ نية, ياسا دةسةآلت دايتة ثؤليس بوةستينيت وتةفتيشت بكات ئةطةر تؤ رازي نةبووي 
 ئةو بة زؤري تةفتيشت دةكات.

 ثةيوةندي كردن بة ثؤليس

دةتواني ثةيوةندي راستةوخؤ بة ثؤليس بكةي بة ثةَيوةندي كردن بة هةر بنكةيةكي 
 كاتذمَير رؤذانة. 24ثؤليس يان بة تةلفوني 

بؤ ثةيوةندي كردنة بة ثؤليس ئةطةر حالةتةكة زؤر بة ثةَلة نةبَيت, بؤ   101 ذمارة  
منونة ئةطةر كةسك خانوو يان شيت تايبةت بة تؤ تَيكدابَيت, دابني كردني زانياري 

 دةربارةي تاوانةك يان بؤ هةر ثرسيارةكي طشيت بَيت.
هةروةها دةتواني ثؤليس ئاطادار بكةي دةربارةي تاونةكةي زؤر بة ثةَلة نةبَيت بة 

ئونالين بة ثَر كردني فورمةي راثورت كردن. دةبَيت تؤ لةسةر ئنرتنيت بة دوايي فورمي 
 ثؤليس بؤ تؤمار كردني تاوان بطةريي.

دةكةي بؤ حالةتي بة ثةَلة )فرياكةوتن( بؤ منونة ئةطةر تو  999ثةيوةندي بة ذمارة 
قورباني هريشةك بي يان دةبيين كة تاوانةك روودةدات. كاتي ثيوةندي دةكةي بلَي من 

ثؤليسم دةوَيت ضونكة ئةم ذمارةية بؤ ئةمبيلونسش بةكار دةهَيت وبؤ ئاطر كوذةكةش. 
 بة بَي بةرامبةرة. 999ثةيوةندي كردن بة ذمارة 

 

دةكةي, ئةطةر ثَيويستيت بة وةرطَير )مرتجم( هةبَيت تكاية رانةوةستة, ثَيان بلَي بة ضي زمانةك تؤ  999كاتي كة ثةيوةندي بة ذمارة 
خولةك( دواتر يةكةك كة بزماني تؤ قسة دةكات دهيتة سةر خةت بؤ  10قسة دةكةي. لةوانةية خىتةكة بَي دةنط بَيت )بؤ ماوةي 

يارمةتي داني تؤ. ئةطةر حالةتةكة زؤر بة ثةَلة بَيت وتؤ نةتواني ضاوةروان بَي سةر خةت, ناوي جادةطة بلَي وثؤليس راستةخؤ دةهَيـت 
 بؤ وَي.

 طرنطة تؤ فَيري ئةوانة بي:

 ضون داوايي ثؤليس بكةي •

 ضون ناونيشاني خؤت بة زماني ئنطليزي بَلَييت  •

 ئةطةر تؤ لة ناونيشاني خؤت نةبَي فَيربة ضونة نيشانةكاني زةوي بلَي كة تؤ لة كوَيي بؤ منونة ناوي دوكان يان ناوي جادة. •

 بتواني بلَي تؤ بة ضي زمانةك قسة دةكةي •

لة وةالتي بريتانيا, ثؤليس لةسةر ياسا نية, دةتواني سكاآل تؤمار بكةي دذ بة ثؤليس. تؤ دةتواني سكاآل تؤمار بكةي دذ بة يةك يان 
كؤمةلةك لة كارمةندني ثؤليس ئةطةر تؤ رازي نةبي لةسةر كاري ئةوان. تؤ دةتواني ئةوة بكةي بةسةرداني بنكةي ثؤليس يان 

 يان مالثةري ثؤليسي ناوضةكة.  101ثةيوةندي كردن بة ذمارة 

  


