قەدەغەی نزیکبوونەوە
ئەم نامیلکەیە دەتوانرێ لە ریگەی کلیك کردنی کۆشەی سەرەوەی دەستەڕاستی الپەرەکەوە چاپ بکرێت.
مەبەست لەم یاسایەی کە پەیوەندی بە قەدەغەی نزیكبوونەوە هەیە ئەوەیە کە بەربگرێت بە ڕوودانی تاوان و لە کاتی هەراسانکردنی جدیدا
دەرفەتی باشتر بکاتەوە بۆ کاریگەری دانان و بەرپێگرتنی .مانای قەدەغەی نزیكبوونەوە ئەوەیە کە بەرپرسان قەدەغەی پەیوەندی کەسێك بە
کەسێکەوە بکەن بە مەبەستی پارێزگاری لە ژیانی ،لە تەندروستی ،لە ئازادی وە لە هێمنی کەسەکەی تر .دەتوانرێ بڕیاری قەدەغەی
نزیکبوونەوە دەربکرێت لە کاتێکیشدا کە کەسی پارێزگار کراو و کەسەکەش کە قەدەغەکەی بۆ بڕاوەتەوە لە یەك ماڵدا بژین.
لە رێکەوتی ٣١١٣/١١/٣٢دا نوێکراوەتەوە
وەزارەتی داد

کێ دەتوانێت داوای قەدەغەی نزیکبوونەوە بکات؟
حاڵەتێكی نموونەیی کە دەتوانرێت بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەی بۆ بەکاربهێنرێت ،هەراسانکردنی هاوسەر یان هاوماڵی پێشووی کەسەکەیە
لە رێگەی هەوڵی پەیوەندی گرتن لەگەڵی و سەردانەوە وهەروەها بۆ ئەو حاڵەتانەیش ئەگەر منداڵی تەمەن گەورە هەوڵ بدات لە دایك وباوکی
بەسااڵچووی خۆی بە زۆر پارە بسەنێت .بەبڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە دەتوانرێت بۆ نموونە پارێزگاری لە شایەتی دادگاش بکرێت.
یاسای قەدەغەی نزیكبوونەوە تایبەت بە ناو خێزانیش دەردەکرێت کاتێك کەسەکان جگە لە پەیوەندی هاوسەریەتی بەهۆی ترەوە پێکەوە بژین.
قەدەغەکە دەردەکرێت بۆ نموونە کاتێک دایکەکە یان باوکەکە لەالیەن منداڵی گەورەساڵیانەوە کە لە یەك ماڵدا دەژین زەبروزەنگیان لەبەرامبەردا
بکرێت.
هەموو کەسێك کە هەست بکات بەوەی کە لەالیەن کەسێکی ترەوە هەڕەشەی لێ دەکرێت یان هەراسان دەکرێت ،دەتوانێت داوای بڕیاری
قەدەغەی نزیکبوونەوە بکات.
هەروەها داواکاری گشتی ،پۆلیس و کاربەدەستی سۆشیال دەتوانێ داوای قەدەغەی نزیکبوونەوە بکات ،ئەگەر کەسی هەڕەشەلێکراو خۆی
نەوێری یان نەتوانێ داوای بکات.

چۆن داوای بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە دەکرێت؟
ئەگەر ڕووبەڕووی هەڕەشە بوویتەوە وە لەو بڕوایەدایت کە بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە ئەم بارە ئارام دەکاتەوە ،ئەوا دەتوانیت لەالی
پۆلیس ،کاربەدەستی سۆشیال ،داواکاری گشتی یان لەالی ڕێکخراوە خێرخوازەکان رێنمایی و یارمەتی بەدەست بهێنیت.
بڕیاری قەدەغەی نزیكبوونەوە لە بنکەی پۆلیس یان یەکسەر لە دادگا ،بەنووسین یاخود بەزارەکی داوا دەکرێ .بۆ داواکردنی بڕیارەکە دەبێت
ئەمانەی خوارەوە باس بکەیت:





جۆری ئەو هەرەشە و هەراسانکردنەی چۆنە کە لێت کراوە یان لێت دەکرێت
لەالیەن کێوە هەڕەشەت لێ دەکرێت یان هەراسان دەکرێیت
تێگەیشتنی خۆت لە ئەگەری بەردەوام بوونی هەراسانکردنەکە یان بوونی هەڕەشەی ئەنجامی تاوان لە بەرامبەرتدا چیە
ئایا شایەت یان بەڵگەنامەت بۆ ئەم بابەتە هەیە

زۆر گرنگە کە ڕووداوەکان دەستبەجێ بنووسیتەوە بۆ پشتیوانی داواکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە وە هەموو بەڵگەنامە و زانیاری
پەیوەندی کردن بە شایەتەکانەوە لەالی خۆت هەبێت.
ئەگەر زەبروزەنگیان لەبەرامبەرتدا ئەنجام داوە ،ئەوا بەزووترین کات بۆ پشکنینی برینداری و ناڕەحەتیەکانت بۆالی دوکتۆر بچۆ.
دەستبەجێ دوای دەرکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەی کاتی ،لێپرسراوی بڕیاردەر واتە پۆلیسی پلە بەرز یان داواکاری گشتی یان
دادگا دەتوانێ بڕیاری دەستگیرکردنی کەسەکەش دەربکات.
دەرکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیكبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان زۆر جار سەرەتا لەالیەن پۆلیسەوە دەستبەجێ قەدەغەی نزیکبوونەوەی کاتی
دەردەکرێت و بەدەستەوە دەگیرێت .ئەوەش لە حاڵەتێكدا کە ئەگەر بۆ نموونە کاتێک پۆلیس کەسەکەی کە کردەوەی هەڕەشە ئامیزە لە ماڵەوە
دوور دەخاتەوە و دەستگیری دەکات وە ئەگەر ئازاد بکرێت مەترسی ئەوەی لێدەکرێت کە تاوانێك ئەنجام بدات.

ناوەڕۆکی بڕیاری قەدەغەی نزیكبوونەوە
مانای قەدەغەی نزیکبوونەوەی بنەڕەتی ئەوەیە کە کەسی مەحکووم کراو نابێت کەسی پارێزراو ببینێت یان پەیوەندی پێوە بکات یان هەوڵی
بۆ بدات .هەروەها نابیت کەسی پارێزراویش شوێنی هەڵگیرێت و بخرێتە ژێر چاودێریەوە.
مانای قەدەغەی نزیکبوونەوەی بەرباڵو ئەوەیە کە کەسەکە قەدەغەی نیشتەجێ بوونی لە ناوچەیەکی دیاریکراودا لێ بکرێت ،کە ماڵی
هەمیشەیی ،خانووی هاوینە ،یان شوێنی کارەکەی یان شوێنی نزیکی تر کە کەسی پارێزراو لێی دەژی.
لە قەدەغەی نزیکبوونەوەدا بۆ ئەندامانی خێزان دەبێ ئەو کەسەی بڕیارەکەی لەسەر دەرکراوە لە ماڵە هاوبەشەکەدا دەربچێ و بۆیشی نیە
بگەڕێتەوە .هەروەها بۆی نیە کەسی پارێزراو ببینێت یان پەیوەندی پێوە بکات .هەروەها قەدەغەیە دوای کەسی پارێزراو بکەوێت یان
چاودێری بکات .دەتوانرێ قەدەغەی نزیکبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان بکرێ بە بەرباڵو لە پەیوەند بە جێگای نیشتەجێ بووندا لە شوێنێکی
دیاریکراودا بۆ نموونە دەوروبەری مالی هاوبەشی ئەندامانی خێزانەکەی لێ قەدەغە بکرێت.
ئاستی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە بە گوێرەی پێویستبوونی هەر یەکە لەو حاڵەتانە دەدرێت ،بڕیارەکە نابێتە ڕێگری پەیوەندی کردن کە
بەگوێرەی هۆی گونجاوەوە پێویست بێت .لە کاتی بوونی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەدا دەکرێت الیەنەکان پەیوەندی بە یەکترەوە بکەن بۆ
نموونە لە کاتێك ئەگەر منداڵە هاوبەشەکەیان نەخۆشیەکی کتوپڕ بگرێت.
لە بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەدا دەبێت لەوەپێشەوە ئەو حاڵەتانەش لەبەرچاو بگیردرێن کە لە داهاتوودا ئەگەری ڕوودانیان هەیە .بۆ نموونە
سەبارەت بە شوێنی بینینی منداڵ وکاتی پێویستی پەیوەندی گرتن بۆ دابەشکردنی موڵك وماڵ دەتوانرێ لەرێگەی کارگێڕی سۆشیال یان بە
ئامادەبوونی کەسی سێهەمەوە رێکبخرێت.
بڕیاری قەدەغەی نزیكبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان کاریگەری و دەست ناخاتە ناو ئەرکە ئابووریەکانی الیەنەکانەوە (بۆ نموونە دانی
کرێخانوو) ،پەیوەندی خاوەندارێتی خانوو/کرێ یان دابەشکردنی شتومەکەکانی ناوماڵ .دەرکردنی بڕیاری قەدەغەکە لەسەر سەرپەرشتی
هاوبەشی منداڵ و مافی بینینی منداڵ یان پارەی نەفەقە هیچ کاریگەریەکی یاسایی نیە .بۆ بینینی منداڵ دەبێ بەجیاواز ڕێکەوتنی لەسەر
بکرێت.

درێژەی ماوەی قەدەغەی نزیكبوونەوە
بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە کە دادگا دەری دەکات النی زۆر بۆ ماوەی ساڵێك دەخوات ،بەاڵم لە کاتی پێویستدا بڕیارەکە دەتوانرێت
درێژەی پێ بدرێت .درێژکردنەوەی بڕیارەکە بەو مەرجەیە کە کە داوا بکرێت و لە دادگادا چاوی پیادا بخشێنرێت.
قەدەغەی نزیكبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان دەکرێت بۆ النی زۆر ماوەی سێ مانگ دیاری بکرێت .درێژەی ماوەکەی بەگوێرەی حاڵەتەکە
بیری لێ دەکرێتەوە و پەسەند دەکرێت .قەدەغەکە لە کاتی پێویستدا بۆ ماوەی النی زۆر سێ مانگ تازە دەکرێتەوە.

بابەتی قەدەغەی نزیکبوونەوە لە دادگادا
داوای قەدەغەی نزیکبوونەوە بە خێرایی لە دادگادا چاوی پیادا دەخشێنرێت .بابەتەکە لە دادگادا وەك بابەتی تاوان چاوی لێ دەکرێت ،کە لەو
پەیوەندەدا چاو دەخشێندرێت بەو ڕوونکردنەوانەی کە پێشکەش کراون و دیمانەش لەگەڵ هەردووال و لەگەڵ شایەتەکانیش دەکریت.
لە کاتی دەرکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەدا ،دادگا مەترسی تاوانەکە یان هەراسانکردنەکە هەر حاڵەتە بەگوێرەی خۆی هەڵدەسەنگێنێت.
بە گوێرەی بارودۆخەکە و هەڕەشەکردن لە کەسەکە وە ئەگەر هەبێت بەپێی قسەی شایەتەکانیش بڕیارەکە دەدرێت.
حاڵەتی بەکارهێنانی زەبروزەنگ بۆ دانی بڕیارەکە بەیەکێك لە هۆکارە توندەکان دادەنرێت ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مەسەلەیە بۆ دەرکردنی
بڕیاری قەدەغەکە مەرجی سەرەکی نیە .وە لەو هۆیانەی کە کافیە بۆ دەرکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە ئەوەیە کە کەسەکە لە دەوروبەری
ماڵەکەی ،شوێنی کارەکەی یان لە شوێنە گشتیەکاندا بەهۆی هەراسانکردنەوە یان بە هۆی هەڕەشەی ڕاستەوخۆوە هەست بە مەترسی بکات.
هەروەها تەلەفون کردن و نامە نووسین یان بەشێوەی تر کە ببینرێت بوەتە هۆی هەراسانکردنی بەردەوامی کەسەکە دەتوانرێ بڕیاری
قەدەغەی نزیکبوونەوەی بۆ بدرێت.

مەرجە قورسەکانی قەدەغەی نزیکبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان
لەبەرئەوەی ئەرکی بەجێهێشتنی ماڵی خۆ بەمانای بەسەختی دەستخستنە ناو مافی کەسەکەیە لە چاو ئەوەی کە لە قەدەغەی نزیکبوونەوەی
ئاساییدا هەیە ،هەربۆیە مەرجەکانی دەرکردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە بۆ ئەندامانی خێزان لە قەدەغەی نزیكبوونەوەی ئاسایی قورس
ترە.
قەدەغەکە دەکرێت دەربکرێت لە حاڵەتی بوونی مەترسی تاوانی گیانی ،تەندروستی و بەرگرتن بە ئازادی لە ئارادا هەبێ وەیان بۆ بەرگرتن بە
تاوانەکە ،نەك بۆ کاتێك کە تاوانی شێواندنی ئارامی و هەراسانکردن هەبێ .هەروەها بەو مەرجەش کە ئەگەری زۆری ئەوە هەبێ کە ئەگەر
قەدەغەکە دەرنەکرێ ئەوا لە حاڵەتەکەی سەرەوەدا تاوان ڕوودەدات.
لەوانەیە لە هەندێ حاڵەتدا سەلماندنی بوونی هەڕەشە لەسەر کەسەکە قورس بێت .ئەگەر کەسی بەرامبەرەکەت دانی پیانەنێت کە هەراسانی
کردوویت ئەوا باشترە ئەگەر کەسێكی سێهەم هەراسانکردنەکەی سەرنج دابیت .پەیوەندی کردنەکانی زووتر بە پۆلیسەوە یان بە کارمەندەکانی
سۆشیالەوە پشتیوانی لە سەلماندنی کێشەکە دەکات .هەروەها بەڵگەنامەی دوکتۆر ،پەیامنامە ،یان تۆمارکردنی قسەو وێنە بەشێوەی تەکنیکی و
قسەی شایەتەکان بۆ نموونە هی دراوسێکان یان هاوکارانت ڕوونکردنەوەیەکی باشتر و زیاترە بۆ ئەوەی هەڕەشەکە بسەلمێنیت.
یارمەتیدەری یاسایی گشتی ،پارێزەران وە یاسازانانی تر دەتوانن یارمەتی کاروباری یاساییت لە دادگادا بدەن .لە دائیرەی یارمەتی کاروباری
یاساییەوە بۆ دەردەکەوێت کە ئایا دەرفەتی ئەوەت هەیە یارمەتیدەری یاسایی بۆ دادگا لەسەر حسابی حکومەت بەدەست بهێنیت یان نا.
دادگای بەرایی دەتوانێ بڕیار لەسەر بابەتی قەدەغەی نزیکبوونەوە بدات ،سەرەڕای ئەوەی ئەو کەسەی قەدەغەکەی بۆ داواکراوە بۆ دادگا
نەیەت.
قەدەغەی نزیكبوونەوە دوای پەسەند کردنی دەست بەجی بەکار دەخرێت.
ئەگەر دواتر قەدەغەی نزیکبوونەوە پێویستی نەکرد چیتر بمێنێ ،ئەوا بۆ هەڵوەشاندنەوەی داوا لەدادگا دەکرێت .دووالیەنی پەیوەندیدار
بەبابەتەکە ناتوانن لە نێوان خۆیاندا لەسەر کۆتایی هێنان بە قەدەغەی نزیکبوونەوە رێکبکەون.

شکاندنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە
شکاندنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە سزای لەسەرە .سزادانەکە بە شێوەی سزای پارەدانە یان النی زۆر ماوەی یەك ساڵ زیندانیە.
شکاندنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوە تاوانێکی فەرمیە ودەچێتە بەردەستی داواکاری گشتی ،کە تاوانەکە بۆ دادگا بەرزدەکاتەوە.
هەموو بڕیارەکانی قەدەغەی نزیکبوونەوە لە تۆماری شەخشی تایبەتدا لەالی پۆلیس نیشانە دەکرێت.
پۆلیس چاودێری بەڕێوەچوونی بڕیارەکە دەکات و هەروەها دەتوانێت لە کاتی شکاندنی بڕیارەکەدا رێگای زۆرەملێ بگرێتە بەر .ئەگەر بۆ
نموونە کەسی مەحکوم کراو بە قەدەغەی نزیکبوونەوە بەردەوام کەسی پارێزراو هەراسان بکات ،ئەوا پۆلیس کە بۆ شوێنەکە بانگ کراوە،
دەتوانێت ئەو کەسەی بڕیارەکەی شکاندوە دەستگیر بکات و لێکۆلینەوە لەگەڵدا بکات تا مامەڵەی دیکەی لەبەرامبەردا بکرێت.

بەم شێوەیەی خوارەوە بجووڵێرەوە:









ئەگەر هاتو قوربانی زەبروزەنگ و هەراسانکردن بوویت یان ئەبیت بە قوربانی زەبروزەنگ و هەراسانکردن ئەوا بە پۆلیسەوە
پەیوەندی بکە
دەتوانیت داوا لە پۆلیس بکەیت کە بە شێوەیەکی کاتی قەدەغەی نزیكبوونەوە دەربکەن
هەروەها دەتوانیت لە کارگێڕانی سۆشیال یان لە یەکێك لە الیەن و دەزگاکانی ڕاوێژکردن داوای یارمەتی بکەیت
بەگوێرەی پێویست کەڵك لە یارمەتی پسپۆڕان وەربگرە
دوای دیاریکردنی قەدەغەی نزیكبوونەوە بیربکەرەوە ،کە ئایا بۆ هەرچی بەهێزکردنی باری ئاسایشی خۆت دەتوانیت چی تر
بکەیت ،بۆ نموونە قفڵی دەرگاکەت بگۆڕیت و ..هتد.
خۆت چاالکانە چاودێری ئەوە بکە کە بڕیاری قەدەغەی نزیكبوونەوە پێشێل نەکرێت.
لە کاتی پێشێل کردنی بڕیاری قەدەغەی نزیکبوونەوەدا دەست بەجێ پۆلیس ئاگادار بکە
لە پارێزگاری کردنی خۆت و بنەماڵەکەت مەترسە

ژمارەی فریاکەوتنی پۆلیس ١١١

ڕاوێژ ویارمەتی
ئەم کاربەدەستانەی خوارەوە سەبارەت بە بابەتی قەدەغەی نزیکبوونەوە ڕاوێژ و رێنوێنی پێشکەش دەکەن:
 نزیکترین کاربەدەستی پۆلیس
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opend
ocument
 نزیکترین کاربەدەستی سۆشیال :پەیوەندی بە فەرمانگەی شارەوانی شوێنی نیشتەجێتەوە بکە.
زانیاریەکانی پەیوەندی گرتن بەگوێرەی ناوی شارەوانیەکەیە بەگوێرەی تەرتیبی پیتەکانە:
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx
ئەم رێکخراوانەی خوارەوە سەبارەت بە بابەتی قەدەغەی نزیکبوونەوە ڕاوێژ و رێنوێنی پێشکەش دەکەن:


نزیکترین خانەی ئاساییشwww.turvakoti.net :
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8

 ئێشکگری قوربانی تاوانwww.rikosuhripaivystys.fi :
تەلەفوونی فریاکەوتن  ١٣١٢١٢١٢رۆژانی دووشەممە-سێشەممە  ،٣١-١٢چوارشەممە-هەینی ٣١-١١
ڕاوێژی یاسایی ژمارە تەلەفون ١٣١٢١٢١١١ :رۆژانی دووشەممە-پێنجشەممە ١١-١١
 بنکەی قەیرانی القەکردن Tukinainen
www.tukinainen.fi
www.nettitukinainen.fi
ئێشکگری قەیران ژمارەی تەلەفوون ١٠١١١١٠١١ :رۆژانی دووشەممە-هەینی ١١-١
شەممە-یەکشەممە ،رۆژانی پشوو و جەژن و عارفەکان ٣١-١١
ئێشکگری یاسایی ژمارەی تەلەفون ١٠١١١١٠١١ :رۆژانی دووشەممە-پێنجشەممە ١٢-١٢


هێڵی ژنان www.naistenlinja.fi

