
 

 

 
 

 

 اسی کە دەستدرێژییان پێکردبێ یانخۆت یان کەسێک دەن

 ؟ێکسیسلە کەوتویتە ناو مەترسی ئازاری 
 ئامادەی یارمەتین. Fernsکارمەندانی ناوەندی دا لەم جۆرە حاڵەتانە

Ferns بۆ تەواوی تاوانلێکراوانی ئازاری جنسی  دڵسۆزانە ناوەندێکی وەرگرتنی ئازاری سێکسیە و ئاگاداری پزیشکی یاسایی و پاڵپشتی
 ێنێ.ەهدبەدی

جێگەیەک بۆ پاڵپشتی و هەروەها  ندەتوانی Fernsئازاری سێکسی لەوانەیە بۆ هەرکەسێک بۆ وێنە ژنان، منااڵن و پیاوان بێتە پێش. ئێمە لە 
 ئێوە پێشکەش بکەین. ندنەوە و باشتربوونیپاڵپشتی کرداریانە و دڵسۆزانە بۆ یارمەتی بۆ گەڕا

 
 

 هەڵبژاردن بە خۆتانە

دێنین و ڕێز لە تەواوی رە پاڵپشتی پێویستی ئێوە بەدیێەندی بە پۆلیسەوە بگرن. ئێمە لئێوە لەژێر گوشار نانرێن هەتاکوو پەیو Fernsلە 

 بڕیارەکانی ئێوە دەگرین.
کرێ و لە کاتی پرۆسەی ب بۆت ڕوونکەینەوە کە ئەم کارە چۆن جێبەجێ پێتان خۆش بوو کە پۆلیس لەم حاڵەتەدا بەشداری بکات، دەتوانینئەگەر 

 کارەکە پاڵپشتی لە ئێوە بکەین.
 

و هەرجۆرە زانیاریەکی کە ئیوە بە ئیمەی بدەن، تەواو نهێنی دەمێنێتەوە و تەنیا لە حاڵەتی تایبەت بە ئەو منااڵن و گەورەسااڵنەی کە ئێوە دۆسیە 
تن بن وەکوو بەشێک لە ئەرکەکانی پاراستنی ئێمە، بە شێوەی ئۆتۆماتیک ڕاپۆرت دەنێردرێتە خزمەتگوزاری بۆیان هەیە تووشی خەسارپێگەیش

 پەیوەندیدار.
 

 

 کات بۆ بیرکردنەوە

ەمندا ئاگاداری بکەین و ئووە لە شوێنێکی تو بەڵگانەی کە لە تاقیکارییەکانی ئێوە بەدەست هائێمە دەتوانین لە

 بابەتەکە ڕاپۆڕت بکەی، دەتوانین لەم پڕۆسەیەدا یارمەتیت بدەین.ئەگەر دوایی بڕیارتدا 

 

 ئاسایش

ئاسایشی ئێوە بۆ ئێمە زۆر گرینگە و ئەگەر دوای ئازاری سیکسی نیگەرانی ئاسایشی گیانی خۆتی لەم بوارەدا ڕاوێژکاریت 

 پەیوەندی بە پۆلیسەوە بگرە. 101پێدەدەین.  ئەگەر لە هەرکاتێکدا نیگەرانی ئاسایشی خۆت بووی، تکایە بە ژمارەی 

 پەیوەندی بگرە 999لە حاڵەتی فریاکەوتن لەگەڵ ژمارەی 

 

 

 



ئەگەر تووشی ئازاری سێکسی یان دەستدرێژی بووی، دەبێ چی 

 بکەی؟

 حاڵەتی مەترسیدا نیت، لەگەڵ ئێمە پەیوەندی بگرە:ئەگەر ناتهەوێ پۆلیس بەشدار بێت و لە  -1

 ی ئێوارە(٥ی بەیانی هەتاکوو 9) 5058 123 0300بە ژمارەی  Fernsناوەندی 

 suffolk.org.uk-contact@thefernsئیمەیل ؛ 

توانات دابوو لە ناو جانتایەکی لە نەشۆراو و ئەگەر  ، تەواوی ئەم جالنەی کە لەکاتی ئازاری سێکسی لەبەرتدا بووە -2

 کاغەزی بهاوێ.

 کارانەی خوارەوە مەکە:ئەو  -3

 یان شووشتن دووش مەگرە، حەمام کردن 

 )شوردنی ددانەکان)سیواک لێدان 

 .حاڵەتی شوێنی توشبوونی ئازاری سێکسی تێکمەدە 

 999ئەگەر تووشی دەستدرێژی یان ئازاری سێکسی بووی و پێویستیت بە یارمەتی فریاکەوتنی پۆلیس هەیە بە ژمارەی  -４

ە الی پزیشک یان کەسێکی تر، بەڵکوو یتهاتن بۆ الی ئێمە بچبۆ ێنێکی ئەمن. ناچار نی پەیوەندی بگرە و بچۆ بۆ شو

 دەتوانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێمە پەیوەندی بگری.

 

 

 

 

بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زۆرتر تکایە سەردانی ماڵپەڕی 

 خوارەوە بکە

www.theferns-suffolk.org.uk 
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