KURDISH SORANI

زانیاری بۆ خێزانەکان

پێویستە
هەموومان
چی بزانین
پاراستنی مندااڵنی
کەمینە ئێتنیکیەکان
لە مامەڵەی خراپی
سێکسی

پێویستە چی بزانین بۆ پارێزگاری کردن لە
منداڵەکامنان
زۆرینەی قوربانیەکانی مامەڵەی خراپی سێکسی مندااڵن باسی لێوە ناکەن و ناتوانن داوای یارمەتی بکەن.
بۆیە پێویستە کەسانی گەورە ئەنجامی بدەن .دەتوانین ڕێگری لە ڕوودانی مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ
بکەن بە تێگەیشنت لە مەترسیەکان ،ئامادەکردنی پالنەکانی سەالمەتی خێزان ،و زانینی ئەوەی چی بکەین
ئەگەر نیگەرانیەکامن هەبوو.
ئەم نامیلکەیە ئامانجی پێشکەشکردنی ئەو زانیاریەیە کە هەموومان پێویستامنە بۆ ڕێگری کردن لە
مامەڵەی خراپی سێکسی مندااڵن ،و ناسینی هێامکانی ئاگادارکردنەوە بۆ بنیاتنانی متامنە بۆ ئەوەی کارێکی
دەربارەی بکەین.
هەموو کاتێک واباشرتە لە ڕێگەى هەستێکی بوێریەوە قسە بکەیت نەوەک پشتگوێی بخەیت و هیوا
بخوازیت هەموو شتێک باشە.
ئەگەر دەتەوێت باس لە هەر نیگەرانیەک بکەیت یان زانیاری زیاتر وەربگریت ،دەتوانیت قسە لەگەڵ
ڕاوێژکاری شارەزا بکەیت لە هێڵی یارمەتیامن ئێستا بیوەستێنە! ()!Stop It Now
پێویست ناکات کەسانی پەیوەندیکەر زانیاری دیارخەر بدەن ،بۆیە دەکرێت بە نەنارساوی مبێننەوە .ئێمە
سااڵنە قسە لەگەڵ هەزاران خەڵک دەکەین ،و یارمەتیان دەدەین هەنگاوی پێویست بگرنە بەر بۆ پاراستنی
مندااڵن و گەنجان لە مامەڵەی خراپی سێکسی و چەوسانەوە.

مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ چیە؟
خەڵکی گشت كاتێك هەست بەوە ناکەن کە شێوازی جیاوازی مامەڵەی خراپی سێکسی مندااڵن هەیە.
بە تەنها دەربارەی ئەوە نیە کەسی گەورە سێکس لەگەڵ منداڵ بکات یان بە شێوازێکی سێکسی دەست
لە منداڵێک بدات ،گەرچی زۆرجار دەست لێدان لە ئەندامە تایبەتەکانی منداڵ یان ئەوەی وا بکرێت
ئەوان دەست لە کەسێکی تر بدەن دەگرێتەوە.
هەروەها دەکرێت چاالکی تر لەخۆ بگرێت ،وەک نیشاندانی وێنەی ڕووت بە منداڵ یان ناچارکردنی
منداڵ بە سەیركردنی کرداری سێکسی.
مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ بە ئۆنالینیش ڕوودەدات ،بۆ منوونە دروستکردن و هاوبەشکردنی وێنەی
سێکسی کەسانی ژێر تەمەنی  18ساڵی (هەندێك جار پێی دەوترێت پۆرنۆگرافی مندااڵن) ،و کردنی
گفتوگۆی سێکسی لەگەڵ کەساین ژێر تەمەنی  16سااڵن.

پەیوەندی بە 0808 1000 900
بکە بۆ پشتیوانی نەنارساو یان سەردانی
بکە stopitnow.org.uk/helpline
.بۆ ئەوەی بە ئۆنالین پەیوەندی بکەیت
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لە کاتێکدا زۆرینەی ئەم کردارە خراپانە لە الیەن کەسانی گەورەوە ئەنجام دەدرێت ،سێیەکی لە الیەن
کەسانی ژێر تەمەنی  18ساڵیەوە ئەنجام دەدرێت.
کاتێک باسەکە دێتە سەر مندااڵن و گەنجان ،جیاوازیەکی ڕاستەقینە هەیە لە نێوان گەڕانی سێکسی و
ڕەفتاری خراپ .وەک دایک/باوک یان بەخێوکار ،پێویستە بزانین ئەو جیاوازیە چیە ،و دەتوانین پەنا بۆ
کوێ ببەین بۆ ڕاوێژ ئەگەر نیگەرانی یان پرسیارمان هەبوو.
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مەترسیەکە چیە؟
مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ کێشەیەکی گەورەیە ،بەاڵم زۆرجار شاراوەیە .کار دەکاتە سەر هەموو جۆرە منداڵێک.
• نزیکەی  1لە کۆی  6منداڵ لە ڕووی سێکسییەوە مامەڵەی خراپیان لەگەڵ دەکرێت .زۆرینەیان بە هیچ
کەسێک ناڵێن ،و زۆرینەیان لە الی پۆلیس ،خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان یان کارمەندانی تەندروستیەوە
نازانرێن.
• زۆرینەی مامەڵەی خراپی سێکسی لە الیەن کەسێکەوە ئەنجام دەدرێت کە منداڵەکە دەیناسێت .نزیکەی
سێیەکی مامەڵەی خراپی سێکسی لە الیەن مندااڵن و گەنجانی ترەوە ئەنجام دەدرێت.
• ئەو مندااڵنەی خاوەن پێداویستی تایبەتن ئەگەری زیاترە مامەڵەی خراپی سێکسییان لەگەڵ بکرێت بەراورد
بەو مندااڵنەی خاوەن پێداویستی تایبەت نین.
شەرمەزاری دەکرێت بەو واتایە بێت کە مامەڵەی خراپ باسی لێوە نەکرێت یان ڕاپۆرت نەکرێت ،بە تایبەتی لە
ناو کۆمەڵگە کەمینە ئێتنیکیەکان.

کێ مامەڵەی خراپی سێکسی لەگەڵ مندااڵن دەکات؟
ئەو کەسانەی مامەڵەی خراپی سێکسی لەگەڵ مندااڵن دەکەن لە هەموو پێشینەیەک ،گروپی ئێتنیکی،
کۆمەڵگە و شێوازەکانی ژیانەوەن.

مامەڵەی خراپ چۆن ڕوودەدات
تێگەیشنت ئاسان نیە لەوەی کەسانی ئاسایی چۆن دەتوانن ئازاری مندااڵن بدەن .هەندێک کەس
کەوا مامەڵەی خراپی سێکسیی لەگەڵ مندااڵن دەکەن ئەوە دەزانن کە کارێکی هەڵەیە و خۆشحاڵ
نین دەربارەی ئەو کارەی کەوا دەیکەن .کەسانی تر وا هەست دەکەن ڕەفتارەکەیان ئاساییە و ئەوەی
ئەنجامی دەدەن خۆشەویستی ئەوان بۆ مندااڵن نیشان دەدات.

نزیک بوونەوە لە مندااڵن و کەسانی گەورە  -پەلکێشکردن

زۆربەی خراپەکاران کارامەن لە دروستکردنی ‘برادەرایەتی’ لەگەڵ مندااڵن و کەسانی گەورە لە
دەوروبەری خۆیان .هەندێکیان هاوڕێیەتی لەگەڵ دایک/باوکەکە دروست دەکەن کە کێشەیان هەیە.
ئەوانی تر خۆیان وەک کەسی متامنەپێکراو نیشان دەدەن و چاودێری منداڵ و پشتیوانی پێشکەش
دەکەن .هەندێکیان پێگەی متامنەپێكراو لە ناو کۆمەڵگە دەدۆزنەوە کە ویان لێدەکات پەیوەندی
لەگەڵ مندااڵن ببەسنت.

نهێنیەکان

ئەو کەسانەی مامەڵەی خراپی سێکسی دەکەن ڕەنگە دیاری و هەڕەشە پێشکەش بکەن دەربارەی
ئەوەی چی ڕوودەدات ئەگەر منداڵەکە بڵێت ‘نەخێر’ یان بە کەسێک بڵێت .بۆ هێشتنەوەی مامەڵە
خراپەکە بە نهێنی ،زۆرجار خراپەکارەکە کار لە سەر ترس ،شەرمەزاری یان تاوانی منداڵەکە دەکات
دەربارەی ئەوەی ڕوودەدات .ڕەنگە باوەڕ بە منداڵەکە بکەن کەوا هیچ كەسێك بڕوایان پێ ناکات
ئەگەر شتەکە بڵێن.

دەکرێت هەموو کەسێک بن  -پیاو ،ئافرەت ،خێزاندار ،سەڵت ،کەسانی گەنج ،منداڵ،
ئەندامانی خێزان ،برادەر یان کارمەندان بن.
زۆرینەی مندااڵن کە مامەڵەی خراپی سێکسیان لەگەڵ دەکرێت لە الیەن کەسێکەوە
دەکرێت کە دەیناسن و متامنەی پێدەکەن.بریتین لە:
• کەسانێک کەوا ئێمە دەیان ناسین
• کەسانێک کەوا بایەخیان پێدەدەین
• کەسان لە هەموو چین ،کەلتور و پێشینەیەک

“کەسێکی زۆر ئاسایی دیارە و لەگەڵ مندااڵن باشە .هەرگیز وەک
خراپەکارێک هەستم پێی نەکردووە”.

دایكی کوڕێکی  7سااڵن کە لە الیەن دراوسێیەکی مامەڵەی خراپی لەگەڵ کرا بوو
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بۆچی مندااڵن نایڵێن؟

ڕەنگە جیاواز بێت لەو یاسایانەی لە واڵتی خۆیان هەیە .هێڵی یارمەتی نهێنی  !Stop It Nowدەتوانێت
پشتیوانیت بکات لە تێگەیشنت لە مافەکانی خۆت.

زۆربەی مندااڵن کە مامەڵەی خراپی سێکسییان لەگەڵکراوە کارە خراپەکە بە هیچ کەسێک ناڵێن لەو
کاتەی ڕوویداوە بەهۆی شەرمەزاری یان هەستکردن کە باوەڕیان پێ ناکرێت.
هەندێك جار منداڵێک زۆر بچووکە یان دەترسێت کە نازانن یان وشەی پێویست نازانن بۆ ڕوونکردنەوەی
ئەوەی بە سەریان هاتووە .هەندێك جار زۆر شێواون بەهۆی ئەو کەسەی مامەڵەی خراپی لەگەڵ کردوون،
کە ڕەنگە نەزانن چی ڕوویداوە یان کێشە چیە.
گرنگە بۆ مندااڵن کە متامنە بە کەسانی گەورە بکەن لە ژیانیان کە دەتوانن دەربارەی نیگەرانیەکانیان
قسەیان لەگەڵ بکەن .ڕەنگە مندااڵن هەست بکەن باوەڕیان پێ نەکرێت ئەگەر تاوانکارەکە کەسێک بێت
کە زۆر ڕێزلێگیراو بێت یان لە ناو کۆمەڵگە زۆر ڕێزی لێ بگیرێت .بەاڵم گرنگە کە گشت نیگەرانیەکان بە
هەند وەربگریت و ڕاپۆرتیان بکەیت بێ گوێدانەوە ئەوەی کێ تیایدا گالوە.

شتەکانی تر کە وادەکات باسکردنی
مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ قورسرت
بێت ئەوەیە ئەگەر تۆ لە کۆمەڵگەی
کەمینەیەکی ئێتنیکی بێت

پەڵەی شەرمەزاری  -مامەڵەی خراپی سێکسی
منداڵ بابەتێکی زۆر هەستیارە و لە ناو هەندێک
کۆمەڵگەی کەمینەی ئێتنیکی دەکرێت خۆپاراسنت
یان نکۆڵی کردن هەبێت .هەندێک خەڵک وا هەست
دەکەن کە ڕەنگە ببێتە مایەی شەرمەزاری بۆ خێزان،
ببێتە هۆی تێکچوونی پەیوەندیی و کار بکاتە سەر
ئایندەی منداڵەکە ئەگەر نیگەرانیەکان ئاشکرا بکەن.
بەاڵم ئەرکی ئێمەیە هەواڵی هەر نیگەرانیەک بدەین
هەروەک مندااڵن بە گوێرەی یاسای مافی پاراستنیان
هەیە بەرامبەر بە ئازار .ئەمە گرنگرتین شتە.

بەربەستی زمان  -ڕەنگە مندااڵن و دایک/باوکەکان زمانی یەکەمی جیاوازیان هەبێت و یەکێکیان یان
هەردووکیان بە ڕەوانی بە ئینگلیزی قسە نەکەن .هێشتا گرنگە باس لە ڕێگری کردن لە ئازار بکەیت لەگەڵ
هەر نیگەرانیەک ،ڕەنگە لە ڕێگەی یاریکردن یان وێنە.
زانینی مافەکانی خۆت -ڕەنگە هەندێک دایک/باوک لە یاساکانی پاراستنی منداڵ تێنەگەن و
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ترس  -ڕەنگە لەو شتە برتسیت کە بە سەر منداڵەکەت دێت ئەگەر نیگەرانیەکانی خۆت بە کەسێک
بڵێیت.ڕێگای هەمەجۆر هەن بۆ ڕاپۆرتكردنی نیگەرانیەکان بە شێوەی نهێنی-پارێزراو ،و هێڵی یارمەتی
ئێمە دەتوانێت پشتیوانیت بکات لە گرتنە بەری هەنگاوی پێویست بۆ باشرتین بەرژەوەندیەکانی منداڵەکە.
پێویستە گشت كاتێك داوای یارمەتی بکەیت و ئەوەت لەبیرت بێت کە بە تەنھا نیت.
چەندین ڕێکخراو هەن کە دەتوانن پشتیوانیت بکەن.

چی مەترسی بۆ سەر منداڵ یان خێزانەکە زیاد دەکات؟
هەموو منداڵێک دەکرێت دووچاری مامەڵەی خراپی سێکسی ببێتەوە .ئەو کەسانەی مامەڵەی خراپ
لەگەڵ مندااڵن دەکەن لە هەموو پێشینەیەک و شێوازێکی ژیانن .بیرۆکە باوەکان هاوتای دۆخی
ڕاستەقینە نین.
بەاڵم مندااڵن و گەنجان دەکرێت بە تایبەتی الواز بن ئەگەر بە تەنها بن ،یان ئەگەر هەست بە
پەراوێزخسنت بکەن .ڕەنگە لەگەڵ برادەرەکانیان هاوڕێک نەبن ،یان بە شێوازی ڕووخساریان ڕازی نەبن.
دەکرێت ڕەفتارەکانیان ئاسەنگدار بێت یان ڕەنگە بەدوای بەدەست هێنانی سەرنجی زیاتر بن .ڕەنگە
دەست بە گرتنەبەری مەترسی زیاتر بکەن لەوەی بە شێوەیەکی ئاسایی دەیگرنە بەر .کاتێک بەم شێوەیەن،
ڕەنگە وەک دایک/باوک بۆ ئێمە کێشەی زیاتر بن ،و دەکرێت وەستاندنی تەواو ئاسان بێت بەهۆی ئەوەی
کارێکی سەختە .بەاڵم لە ڕاستیدا ،لە بەر ئەم هۆکارەیە وەک دایک/باوک زۆر پێویستیان بە ئێمەیە.
هەندێک هۆکار کە دەکرێت وا بکات منداڵێک زیاتر الواز بێت:
• نەبوونی چاودێرى دایک/باوک ،پشت پێبەستنی زۆر بە منداڵ بەخێوکەر
• پەیوەندی الواز یان نەرێنی
• نەبوونی پەروەردەی سێکسی وورد
• بوونی سەردانیکاری زۆر بۆ ماڵەوە
• نەبوونی تێگەیشنت بۆ پەیوەندیی دروست لە نێوان کەسانی گەورە و مندااڵن
• ئەزموونی بینینی پەیوەندی توندوتیژ و سەخت
• منداڵی پەراوێزخراو ،تەنها و بێبەشکراو لە سۆز
• خراپ بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر و خواردنەوە کحولیەکان لە ماڵەوە
					 7 stopitnow.org.uk/helpline
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عالئمی که باید در کودکان و
نوجوانان به آن توجه کنیم

کودکان اغلب به ما نمیگویند ،بلکه نشان میدهند که ی ز
چ�ی دارد آنها را آزرده میکند.
ترکی� از عالئم
ممکن است برای ی
تغی� رفتار آنها دالیل بسیاری وجود داشته باشد ،اما اگر ب
هشداردهنده را مشاهده کردیم ،وقت آن است که طلب کمک یا مشاوره کنیم.

آنچه باید در کودکان به آن توجه کرد
تغی� یغ�منتظره در رفتار یا شخصیت
• ی
رفتارها� از ی ن
پای�نتر
• بازگشت به
سن� ی
ی

• بازی کردن با اسباببازیها یا اشیاء به شیوههای تحریک ی ز
آم�

• ترس ب�حساب از افراد یا مکانها

• نشان دادن آگاهی جنیس فراتر از سن
• پول یا هدایای توجیهناپذیر
گ
• احساس اضطراب یا افرسد�
ن
خودز�
•
• استفاده از مواد یا الکل
همیشه ت
به� است نگر نا� یا دلشوره و اضطراب را در میان بگذاریم
تا اینکه به آن ب�توجهی کنیم و امیدوار باشیم اوضاع روبهراه است.
اگر مایلید هرگونه نگر نا� را در میان بگذارید یا اطالعات ت
بیش�ی کسب کنید ،میتوانید با
بگ�ید!) صحبت کنید.
مشاوران مجرب ما در خط مشاورۀ «( »Stop It Now!االن جلویش را ی
ن
بگ�ید یا از وبسایت
برای بهرهمندی از
پشتیبا� ناشناس با شمارۀ  0808 1000 900تماس ی
 stopitnow.org.uk/helplineبازدید کنید تا بهصورت آنالین در تماس باشید.
این�نت ،میتوانید اطالعات ت
با جستجوی عبارت  Parents Protectدر ت
بیش�ی درمورد
نشانههای سوء استفادۀ جنیس از کودکان کسب کنید.
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!

ها� در بزرگساالن که میتواند
نشانه ی
نشانگر خطر باشد

ن
کسا� که کودک را مورد سوء استفادۀ جنیس قرار میدهند ث
اک�اً افرادی هستند که کودک آنها
ت
ت
را میشناسد و به آنها اعتماد دارد .بهعبار� ،گرچه ح� فکرش هم سخت است ،اما گاهی خود
وق� کودکان با ن
ح� ت
خانواده و دوستان میتوانند خطری برای کودکان باشند .بنابراین ،ت
کسا�
گ
هستند که اصوال ً میتوانند به آنها اعتماد کنند ،مثال ً در دورهمیهای خانواد� یا مهما�نها ،باز
هم باید به فکر امنیت آنها باشیم.
نشانههای اینکه یک بزرگسال ممکن است از رابطهاش با یک کودک برای دالیل جنیس استفاده کند
ممکن است شفاف نباشد .ممکن است از شیوۀ بازی کردن آنها با کودک معذب باشیم ،یا از اینکه
همیشه بهنظر میرسد میخواهند لطف داشته باشند و دالییل تب�اشند که تنها باشند.

در موارد زیر ممکن است دلییل برای نگر نا� نسبت به رفتار یک بزرگسال یا نوجوان
وجود داشته باشد:

• اگر حریم خصویص ف
کا� برای کودک قائل نمیشوند
• اگر ارصار به بوسیدن ،بغل کردن ،ت
ح� ت
گرف� یا قلقلک دادن دارند ،ت
کش� ت ن
وق� کودک تماییل
به آن ندارد
• اگر به رشد جنیس کودک یا نوجوان عالقه نشان میدهند
ت
•اگر جوکهای سکیس یا مطالب جنیس برای کودک یا نوجوان بیان میکنند یا با او به اش�اک
میگذارند ،چه در فضای آنالین و چه خارج از آن
• اگر بر تنها بودن با کودک ،بدون وقفه ارصار دارند
چندا� به وقت ن
ن
•اگر ث
گذرا� با همسن و
اک� اوقات فراغتشان را با کودکان میگذرانند و عالقۀ
سالهای خود ندارند
•اگر مرتب پیشنهاد میدهند که رایگان از کودکان مراقبت کنند یا آنها را تنها به گردشهای شبانه بب�ند
• اگر برای کودکان هدایای گرانقیمت میخرند یا ب�دلیل به آنها پول میدهند
•اگر یک کودک را به فرد محبوب خود تبدیل میکنند ،طوری که به او احساس «خاص بودن»
در مقایسه با سایر افراد خانواده میدهد
• اگر به یک کودک خاص یگ� میدهند
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سەالمەتی ئۆنالین
بە گشتی مندااڵن وێبسایت و ئەپلیکەیشنی جیاواز لە دایک/باوکیان بەکاردێنن ،و دەکرێت بەدواداچوونی
لە جیھانی دیجیتاڵی گۆڕاودا زەحمەت بێت.
بەاڵم ئەو شتانەی کە لە سەرهێڵ مندااڵن بە سەالمەتی دێڵێتەوە زۆرجار هاوشێوەن لەگەڵ ئەو شتانەی بە
ئۆفالینیش پارێزگاری لە سەالمەتیان دەکات.
ئەوەیان نیشان بدە چۆن ڕاپۆرتی هەر ڕەفتارێکی نیگەرانکەر بکەن لە کە سەر ئینتەرنێت دەیبینن  -بۆ
منوونە لە ڕێگەى چەوسانەوەی منداڵ و فەرمانی پاراستنی سەرهێڵ یان دامەزراوەی چاودێری ئینتەرنێت.
سەردانی  ceop.police.uk/ceop-reportingبکە.
ئێمە یارمەتی دەدەین لە ئامادەکردنی منداڵەکامنان بۆ ئایندەیان ئەگەر یارمەتیان بدەین لە سەر ئینتەرنێت
سەالمەت بن .خەڵکێکی زۆر نیگەرانن دەربارەی بڕی کاتەکانی دیار شاشە ،بەاڵم دەکرێت چەندین الیەنی
ئەرێنی هەبیت دەربارەی ئەوەی منداڵەکەت بە ئۆنالین دەیکات  -کات بەسەربردن ،لە پەیوەندیدا بوون
لەگەڵ هاوڕێیان و توێژینەوەی ئەركی ماڵەوە  -بۆیە کواڵیتی کاتی دیار شاشە شتە گرنگەکەیە.

ئەمانە هەندێک زانیارین بۆ یارمەتیدان لە پاراستنی گەنجان لە دۆخی ئۆنالین:

• باس لە پێشبینیەکان بکە پێش پەیوەندی کردن بە ماڵپەڕێکی تۆڕی کۆمەاڵیەتی
•ڕازی بە کە کەسێکی گەورەی متامنەپێكراو وەک ‘برادەر’ زیادکراوە و دڵنیا بە کە پرۆفایلێکی تایبەتیان هەیە
• قسەیان لەگەڵ بکە دەربارەی مەترسی هاوبەشکردنی داتای تاکە کەسی
• ئەوەیان بیر بخەوە کە هەمان ڕێساکانی ئۆنالینیش لە ماڵەوە و قوتابخانە جێبەجێ دەبێت
• دڵنیابە منداڵەکەت ئەوە دەزانێت چۆن راپۆرتی مامەڵەی خراپ بکات یان بلۆکی کەسەکان بکات
• دەست بە گفتوگۆیەک بکە دەربارەی پۆرنۆگرافی ئۆنالین و مەترسیەکان
• دڵنیای ڕیزبەندی تەمەن بکە بۆ یاریەکان ،فیلم و پرۆگرامەکانی ئۆنالین
•بیریان بخەوە کە دەتوانن قسەت لەگەڵ بکەن ئەگەر شتێکیان بینی یان گومانیان کرد کە بێزاریان دەکات
یان نیگەرانیان دەکات
•باس لەوە بکە بە بۆچوونی ئەوان لە دۆخی ئۆنالین چی ئاساییە و چاوەڕوانی چ ڕەفتارێک لە کەسانی تر
و خۆیان بکەن
• باس لە پێشبینیەکان بکە پێش پەیوەندی کردن بە ماڵپەڕێکی تۆڕی کۆمەاڵیەتی
• هانیان بدە ڕەخنەگرانە بیر بکەنەوە و پرسیار لە سەر ئەو شتانە بکە کە بە ئۆنالین دەیبینن
•دڵنیا بە لەوە تێدەگەن کە هەموو کەسێک ئەو تاکە نین کە خۆیان دەێڵێن لەو کاتەی بە ئۆنالین دەیان ناسن
• ئەوەیان نیشان بدە چۆن ڕاپۆرتی هەر ڕەفتارێکی نیگەرانکەر بکەن کە لە سەر ئینتەرنێت دەیبینن
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•ڕازی بە کە کەسێکی گەورەی متامنەپێكراو وەک ‘برادەر’ زیادکراوە و دڵنیا بە کە پرۆفایلێکی تایبەتیان هەیە
• قسەیان لەگەڵ بکە دەربارەی مەترسی هاوبەشکردنی داتای تاکە کەسی
• ئەوەیان بیر بخەوە کە هەمان ڕێساکانی ئۆنالینیش لە ماڵەوە و قوتابخانە جێبەجێ دەبێت
• دڵنیابە منداڵەکەت ئەوە دەزانێت چۆن راپۆرتی مامەڵەی خراپ بکات یان بلۆکی کەسەکان بکات
• دەست بە گفتوگۆیەک بکە دەربارەی پۆرنۆگرافی ئۆنالین و مەترسیەکان
• دڵنیای ڕیزبەندی تەمەن بکە بۆ یاریەکان ،فیلم و پرۆگرامەکانی ئۆنالین
•بیریان بخەوە کە دەتوانن قسەت لەگەڵ بکەن ئەگەر شتێکیان بینی یان گومانیان کرد کە بێزاریان دەکات
یان نیگەرانیان دەکات.

دەتوانیت هەندێک پرسیاری گونجاو بۆ تەمەن هەڵبژێریت بۆ دەستپێكردنی
گفتوگۆیەک:

• کامە ئەپلیکەیشن/یاری بەکاردێنیت؟
• چێژ لە بەکارهێنانی کامە وێبسایت وەدەگریت و بۆچی؟
•ئەم یاری/ئەپلیکەیشنە چۆن کار دەکات؟ ئایا دەتوانم من
یاری بکەم؟
• ئایا هیچ هاوڕێیەکی ئۆنالینت هەیە؟ ئایا ئەوان كێین؟
• بۆ یارمەتی بۆ کوێ دەچیت؟
• دەزانیت چۆن بلۆککردن و ڕاپۆرتكردن بکەیت؟
• ئایا دەزانیت زانیاری کەسییت چیە؟
• ئایا سنوورداریەکانی خۆت دەزانیت؟
•ئایا لە قوتابخانە دەربارەی ئەوەت بیستووە ‘ناوەڕۆکی
ڕووت’ دەنێردرێت؟
• تۆ چی دەکەیت ئەگەر کەسێک داوای لێکردیت؟
• ئایا بە ئۆنالین هەرگیز قسەت لەگەڵ کەسێکی نامۆ کردووە؟
•چ جۆرە شتێک لە دۆخی ئۆنالین وات لێدەکات هەست بە نائارامی بکەیت -کەسانی نامۆ ،داواکاری وێنە،
پەیوەندی لە ئەندامانی خێزان ،تاگ کردن لە وێنەکان ،داواکاری برادەرایەتی/فۆڵۆ کردن؟
• ئایا دەزانیت ماف و بەرپرسیاریەتیەکانی تۆ لە دۆخی ئۆنالین چین؟
					 11 stopitnow.org.uk/helpline

چی دەکەیت ئەگەر منداڵەک دەربارەی
مامەڵەی خراپ زانیاری پێ دایت

 1بە وریایی و بەپەلە وەاڵم بدەوە

ئەگەر هەست دەکەیت منداڵێک هەوڵ دەدات دەربارەی شتێک قسەت بۆ بکات کە ڕوویداوە ،پێویستە
بەخێرایی و وریایی کاردانەوەت هەبێت.

 2باوەڕ بە منداڵەکە بکە

ئەگەر منداڵەکەت تەواو متامنەی بە تۆوە هەیە بۆ ئەوەی دەربارەی مامەڵەی خراپ قسەت بۆ بکات،
پێویستە ئەوەت لەبیرت بێت کە بە دەگمەن دەربارەی ئەمە درۆ دەکەن.

 3پاڵپشتیکاربە

گرنگە کە هەست بە پاڵپشتی بکەن  -بانگەشەکانیان ڕەت مەکەوە یان ناچاریان مەکە باسی نەکەن.

 4هێمن بە

ئەگەر دەربارەی شتەکە قسەت لەگەڵ دەکەن ،تووڕە یان بێزار مەبە .هێمن بە .ئەگەر تووڕە بیت
ڕەنگە منداڵەکە وا هەست بکات ئازاریان دەدەیت .ئەمە لە بەرژەوەندی کەسە خراپەکارەکە دەبێت کە
مامەڵەی خراپی سێکسی لەگەڵ منداڵەکە کردووە ،کە ڕەنگە منداڵەکەی ئاگادار کرد بێتەوە قسە نەکات.

 5پێشکەشکاری چاودێریکردن بە

دڵنیا بە منداڵەکە دەزانێت تۆ ئەوت خۆش دەوێت و ئەوان هیچ شتێکی هەڵەیان نەکردووە و بەردەوام
بە لە دڵنیاکردنەوەی ئەمە.

6

ڕووبەڕووی کێشەکە بەوە

کاتێک مامەڵە خراپەکە دەزانرێت ،پێویستە کەسانی گەورە ڕووبەڕووی کێشەکە ببنەوە و پارێزگاری لە
منداڵەکە بکەن لە پەیوەندی زیاتر لەگەڵ ئەو کەسەی مامەڵە خراپەکەی ئەنجامداوە.

 7دووبارە سەالمەتی دروست بکەوە

بۆ پاراستنی منداڵەکەت دەتوانیت پالنێکی پاراستنی خێزان بخەیتە کار.

 8یارمەتی بەدەست بێنە

یارمەتی لە کەسانی پسپۆر وەربگرە کە دەتوانن یارمەتیدەر بن لە ڕێنوێنی کردنی تۆ بەرەو سەالمەتی
و چاک بوونەوە .زانیاری دەربارەی ئەوەی لە کوێ یارمەتی بەدەست بێنیت لە سەر وێبسایتی پاراستنی
دایک/باوکی تایبەت ئێمە هەیە.

9

بێ هیوا مەبە

مندااڵن دەتوانن لە مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ چاک ببنەوە .زۆر زەحمەتە ئەوە ببیستیت کەوا
کەسێک تۆ خۆشت دەوێت بە شێوازێکی لەم شێوەیە ئازاردراوە بەاڵم یارمەتی بۆ چاك بوونەوە
بەردەستە.

 10پەیوەندی بە  0808 1000 900بکە بۆ پشتیوانی نەنارساو یان سەردانی
 stopitnow.org.uk/helplineبکە بۆ ئەوەی بە ئۆنالین پەیوەندی بکەیت.
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دەتوانم چی بکەم ئەگەر
نیگەرانیم هەبێت؟
ئەگەر نیشانەی نیگەرانکەرت بینی و نازانیت چی بکەیت ،ڕاوێژ و
یارمەتی وەربگرە .هەموو کاتێک واباشرتە لە ڕێگەى هەستێکی بوێریەوە
قسە بکەیت نەوەک پشتگوێی بخەیت و هیوا بخوازیت هەموو شتێک
باشە.
دەتوانیت قسە لەگەڵ ڕاوێژکاری شارەزا بکەیت لە هێڵی یارمەتیامن
ئێستا بیوەستێنە! ()!Stop It Now
پێویست ناکات کەسانی پەیوەندیکەر زانیاری دیارخەر بدەن ،بۆیە
دەکرێت بە نەنارساوی مبێننەوە .ئێمە سااڵنە قسە لەگەڵ هەزاران خەڵک
دەکەین ،و یارمەتیان دەدەین هەنگاوی پێویست بگرنە بەر بۆ پاراستنی
مندااڵن و گەنجان لە مامەڵەی خراپی سێکسی و چەوسانەوە.
• پەیوەندی بە  0808 1000 900بکە بۆ پشتیوانی نەنارساو یان سەردانی
 stopitnow.org.uk/helplineبکە بۆ ئەوەی بە ئۆنالین پەیوەندی بکەیت.
• ئەگەر منداڵەکەت لە مەترسی دەستبەجێ پەیوەندی بە پۆلیس بکە بە
ژمارە .999
• دەتوانیت زانیاری زیاتر بدۆزیتەوە دەربارەی ئەوەی چی ڕوودەدات لە دوای
ئەوەی مامەڵەی خراپ لە  !Stop It Nowئاشکرا دەکەیت .وێبسایتی وێیڵز.
• هەروەها دەتوانیت زانیاریەکانی پەیوەندیكردن بۆ خزمەتگوزاری ناوخۆیی
مندااڵن بدۆزیتەوە لە ڕێگەی گەڕانی ئۆنالین.

 14پەیوەندی بە هێڵی یارمەتی نهێنیامن بکە بە ژمارە 0808 1000 900
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چۆن دەتوانیت منداڵەکەت
بپارێزیت
بە بەکارهێنانی هەندێک بیرۆکە بۆ پاراستنی منداڵەکەت
دەکرێت یارمەتیدەر بێت لە پەرەپێدانی ژینگەیەکی پارێزەری
خێزان کە دەکرێت ڕێگری لە نیگەرانیەکانی مامەڵەی خراپی
سێکسی منداڵ بکات .ئەمە دەکرێت یارمەتیدەر بێت لە
پەرەپێدانی کارامەییەکان لە الی مندااڵن بۆ ئەوەی گونجاو بن و
لە دۆخە سەختەکانی ژیان چاک ببنەوە.

6

1

نیشانەكانی مامەڵەی
خراپی سێکسی منداڵ
بزانە

نیشانەکانی ئاگادارکردنەوە
ڕێگایەکی ترە بۆ ووتنی
‘دەرفەت بۆ پارێزگاری’.
ئەنجامدانی شتێک کاتێک
تێبنیی نیشانەكان دەکەیت
دەکرێت ڕێگری لە ڕوودانی
زیانەکان بکات.

5
2

4

پەیوەندیکردنی کراوە

ئاگاداری منداڵەکەت
بکەوە کە دەتوانن بۆ الت
بێن ئەگەر دەربارەی هەر
شتێک نیگەران بن و تۆش
گوێیان لێدەگریت ،باوەڕیان
پێدەکەیت و یارمەتیان
دەدەیت .بەاڵم ڕووداوێکی
یەک جارە نیە  -با هەموو
کەسێک بزانێت پرسیارکردن
ئاساییە.

سنوور دیاری بکە

3

پرسیار بکە

ئارەزوویەکی منداڵەکەت لە
شتێک وەربگرە کە دەیکات،
بۆ کوێ دەچن و لەگەڵ
کێدان .ئەمە چۆن لە ئۆنالین
گرنگە بە هەمان شێوەش لە
جیھانی ڕاستەقینە گرنگە.
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ئەگەر منداڵەکەت نایەوێت
باوەش لە کەسێک بدات
یان کەسێک ماچ بکات ،ئەو
کات پێویستە ئەمە ڕێزی لێ
بگیرێت .ڕێگە بدە مندااڵن
سنووری خۆیان دابڕێژن و
تەنها بەو شتانە ڕازی بە کە
ئەوان پێی ئاسودەن .مافی
ڕەتکردنەوەیان هەیە.

هەموو کەسێکی
خێزانەکە فێر بکە
تێگەیشنت لە کێشەکان و
پێدانی زانیاری یارمەتیدەر
دەبێت لە پاراستنی مندااڵن
لە ئازار.

یارمەتی و ڕاوێژ
وەربگرەمیتوانید بهصورت

دەتوانیت بە نهێنی قسە
لەگەڵ !Stop It Now
بکەیت .هێڵی یارمەتی.
 .0808 1000 900کاتێک
تەلەفۆن دەکەیت دەتوانیت
بە نەنارساوی مبێنیتەوە.
یارمەتی ،پشتیوانی و ڕاوێژ
لە ڕاوێژکارانی شارەزا
وەربگریت.
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بیرۆکەکانی دەستپێكردنی گفتوگۆیەك لەگەڵ
منداڵەکەت
بیرکردنەوە لە قسەکردن لەگەڵ منداڵەکەت دەربارەی سەالمەتی دەکرێت ترسناک بێت ،بەاڵم
پێویست ناکات وا بێت .بە گفتوگۆی سادە و گونجاو لەگەڵ تەمەن دەست پێ بکە.
بە بەکارهێنانی هەندێک کرداری ڕێگریکەری ئەرێنی و بیرۆکە بۆ پاراستنی منداڵەکەت دەکرێت
یارمەتیدەر بێت لە پەرەپێدانی ژینگەیەکی پارێزەری خێزان کە دەکرێت ڕێگری لە نیگەرانیەکانی
مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ بکات .ئەمە دەکرێت یارمەتیدەر بێت لە پەرەپێدانی کارامەییەکان لە
الی مندااڵن بۆ ئەوەی بەهێز بن و لە دۆخە سەختەکانی ژیان چاک ببنەوە.
•باسی ئەوەیان لەگەڵ بکە کەوا جەستەی خۆیان تایبەت بە خۆیانە و دەتوانن بڵێن نەخێر
ئەگەر کەسێک هەوڵ بدات دەستی لێ بدات.
• کاتێکی دروست بۆ گفتوگۆ هەڵبژێرە :کاتی سەرشووشنت ،گەڕانە لە قوتابخانە بۆ ماڵەوە یان لە
ناو ئۆتۆمۆبیل هەموویان دەرفەتی باشن بۆ ئەوەی ئەم گفتوگۆ سەرەتاییەت هەبێت
• خۆت بە دوور بگرە لە ووشەی ترسناک :بابەتەکە بناسێنە لە ڕێگەی ووتنی “ئایا دەتوانم
دەربارەی ئەمە قسەت لەگەڵ بکەم  -لەبەرئەوەی بە الی منەوە گرنگە”
• جیاوازی نێوان “نهێنی باش”  -وەک ئاهەنگێکی لەناکاو  -و “نهێنی خراپ”یان بۆ ڕوون بکەوە
 -کە ناتوانیت هەرگیز بە کەسی بڵێیت.

لە پرسیارکردن مەترسە  -و پەیڕەوی ویستی خۆت بکە
لەوە تێبگە کە هەرزەکاران ڕەنگە بە گۆڕانکاری جیاواز تێپەڕن ،بۆیە قسەکردن لەگەڵ دایک/باوکیان
ڕەنگە دوایین شت بێت کە بیانەوێت بیکەن .بەاڵم گرنگە هێڵەکانی پەیوەندیکردن بە کراوەیی
بێڵیتەوە .دڵنیا بە کە منداڵەکانت ئەوە دەزانن کە دەتوانن قسەت لەگەڵ بکەن دەربارەی ئەو شتەی
ڕەنگە نیگەرانیان بکات.
پێویستە مندااڵن بزانن کە بێ حوکمدان گوێیان لێدەگیرێت.
ڕەنگە گەنجان پێویستیان بە ئاڕاستەکردن بێت بۆ سەرچاوەی باوەڕپێکراو و متامنەپێكراوی زانیاری
دەربارەی پەیوەندییەکان ،سێکسی و الیەنی سێکسی.

•کێی تر بەرپرسیاریەتی بۆ منداڵەکەت هەیە؟ مانەوەی شەوان ،ئەندامانی خێزان،
سەرپەرشتی پارە پێدراو؟
•ئایا ئاگاداری ئەو شتەیت کە منداڵەکەت لە خوێندن فێری دەبێت؟ سەالمەتی کەسی،
پەیوەندیی تەندروست ،خود پاراسنت ،پەروەردەی سێکسی؟
•ئایا باست لە سنوورداریەکانی خێزان کردووە؟ تایبەمتەندیەتی ،چاودێریکردن،
سەردانیکارانی خێزان ،برادەرانی خێزان؟

باس لە فشاری هاوتاکان و مافەکانیان بکە بۆ ئەوەی بەرپرسیاریەتی جەستەی خۆیان لە ئەستۆ بگرن.
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لە کوێ یارمەتی و ڕاوێژ وەربگریت
هێڵی یارمەتی نهێنی !Stop It Now

همیشه بهرت است نگرانی یا دلشوره و اضطراب را در میان
بگذاریم تا اینکه به آن بیتوجهی کنیم و امیدوار باشیم
اوضاع روب هراه است .اگر مایلید هرگونه نگرانی را در
میان بگذارید یا اطالعات بیشرتی کسب کنید ،میتوانید
با مشاوران مجرب ما در خط مشاورۀ «»Stop It Now!
(االن جلویش را بگیرید!) صحبت کنید .الزامی وجود ندارد
که متاسگیرندگان اطالعات هویتی خود را بدهند ،بنابراین
میتوانند ناشناس مبانند .ما هر سال با هزاران نفر صحبت
میکنیم و به آنها کمک میمناییم که برای محافظت از
کودکان و نوجوانان در مقابل سوء استفاده و بهرهکشی
جنسی دستبهکار شوند.
برای بهرهمندی از پشتیبانی ناشناس با شامرۀ
 0808 1000 900متاس بگیرید یا از وبسایت
 stopitnow.org.uk/helplineبازدید کنید تا بهصورت
آنالین در متاس باشید.
اطالعات بیشرت درمورد روال کار پس از گزارش موضوع
سوء استفاده را میتوانید در « »Stop It Now!مشاهده
کنید .وبسایت ولز.

پاراستنی دایک/باوک

وێبسایتەکەی ئێمە ڕاوێژ و زانیاری بۆ دایک/باوکان،
سەرپەرشتان و کەسانی پسپۆر هەیە کە دەیانەوێت
زیاتر بزانن دەربارەی ئەوەی چۆن دەتوانن ڕێگری لە
مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ بکەن .زانیاری زیاتری
هەیە دەربارەی بوارەکانی ناو ئەم نامیلکەیە و کورتە
فیلمەکان بۆ یارمەتیدانی تۆ تا لە مەترسیەکان بگەیت
لەگەڵ مەترسیەکان و چۆنیەتی پاراستنی منداڵەکەت بە
دۆخی ئۆفالین و ئۆنالین .ئەمانە بە زمانی ئینگلیزی و
وێلزین .هەروەها ڕێنوێنیەکی هەیە بۆ یارمەتیدانی تۆ
پالنی سەالمەتی خێزان و ڕێساکانی  SMARTدابڕێژیت
کە دەتوانیت بە منداڵەکانتی بدەیت بۆ یارمەتیدانیان لە
سەالمەتی خۆیان .هەروەها کتێبیش هەن کە دەکرێت
یارمەتی تۆ بدەن لە دەستپێكردنی گفتوگۆی گرنگ
لەگەڵ منداڵەکانت.

ڕێسای جلی ژێرەوەی :NSPCC
‘پانتۆسۆرس’ (‘)’Pantosaurus

با کمک یک دایناسور مهربان ،این منابع به والدین
کمک میکند با کودکانشان درمورد امنیت بدنی صحبت
کنند – واژۀ « »Pantosaurusرا در اینرتنت جستجو
کنید تا اطالعات مربوط را به زبانهای مختلف مشاهده
منایید.

چەندین ڕێکخراو هەن کە یارمەتی
خێزانی کەمینە ئێتنیکیەکان لە وێیڵز
دەدەن.
ئایست وێیڵز EYST Wales

ئایست وێیڵز بۆ پشتیوانی کردنی گەنجانی کەمینە
ئێتنیکیەکان ،خێزانەکانیان و کۆمەڵگەکانیان لە وێیڵز
داڕێژرا بوو .ڕێکخراوەکە ئامانجی پێشکەشکردنی
خزمەتگوزاری پشتیوانی هەستیاری کەلتوریە بۆ گروپەە
مەبەستەکانی خۆی.
eyst.org.uk
01792 466980
info@eyst.org.uk

بارناردۆس Barnardo’s

بارناردۆس سیمرو ئامانجی گەیشتنە بەو منداڵ ،گەنج
و خێزان و کۆمەڵگانەی زۆر پشتگوێخراون لە وێیڵز
بۆ یارمەتیدان لە دڵنیاکردنی ئەوەی کە باشرتین
دەسپێکردنی ژیانیان هەیە و بە سەر پشتگوێخسنت زاڵ
دەبن کە بۆتە هۆی هەژاری ،مامەڵەی خراپ و جیاکاری.

باوسۆ BAWSO

باوسۆ ( )BAWSOلە سەرانسەری وێیڵز کار دەکات
لەگەڵ ئەوانەی کەوتوونەتە ژێر کاریگەری توندوتیژی
خێزانی و گشت جۆرەکانی توندوتیژی خێزانی.
bawso.org.uk
029 20644 633
info@bawso.org.uk

هێڵی یارمەتی ژیان بی ترس
Live Fear Free

بودجۀ این خط مشاوره را دولت ولز ی ن
تأم� میکند و
اهنما� و مشاوره را به افرادی که با
این خط میتواند ر ی
خشونت جنیس مواجه هستند ارائه دهد .یا اگر میدانید
کیس به کمک نیاز دارد ،میتوانید از این خط استفاده
کنید .کلیه مکالمات با خط  Live Fear Freeمحرمانه است
و پرسنیل کامال ً مجرب و آموزشدیده پاسخ میدهند.
gov.wales/live-fear-free
پەیوەندی بە  0808 80 10 800بکە یان کورتە نامە بنێرە بۆ
07860 077 333
info@livefearfreehelpline.wales
(ئەمانە ماوەی  24کاتژمێری ڕۆژ 7 ،ڕۆژی هەفتە بەردەسنت)

ئەنجومەنی پەنابەری وێڵزی

ئەنجومەنی پەنابەری وێڵزی ژیانی پەنابەران و داواکارانی پەنابەری
لە وێیڵز باشرت دەکات لە ڕێگەى پێشکەشکردنی پشتیوانی پسپۆر و
کاریگەری دروست کردن لە سەر سیاسەت و کردار .پشتیوانی کرداری،
ڕاوێژ و داکۆکی و زانیاری لە ڕێگەى چەندین دەسپێشخەریەوە
پێشکەش دەکەن.

سەرەتا بەیەکەوە بەستنەوەی ئافرەتان
Women Connect First
 Women Connect Firstکار دەکات بۆ بەهێزکردنی ئافرەتانی
ڕەش پێست و کەمینەکان لە کاردیف و باشوری خۆرھەاڵتی وێیڵز
لە ڕێگەی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەكان و ڕاهێنان .بە تایبەتی
پشتیوانی ئافرەتانی پشتگوێخراو ،جیاکراوە و پەراوێزخراو دەکەن
بۆ یارمەتی دانیان لە زانینی توانای تەواوی خۆیان و بەشداریکردنی
ئەرێنی لە کۆمەڵگەی وێلزی.
womenconnectfirst.org.uk
02920 343 154
admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow
پرۆگرامێکی پەروەردەییە لە  ،NCA-CEOPکە ڕێکخراوێکی بەریتانیە
کە بە شێوازی ئۆنالین و ئاسایی پارێزگاری لە مندااڵن دەکات.
وێبسایتەکەیان سەرچاوەی سوودبەخشی هەیە بۆ دایک/باوکەکان
کەسانی گەنج دەربارەی سەالمەتی ئینتەرنێت.
thinkuknow.co.uk

CEOP
ئەگەر نیگەرانیت دەربارەی مامەڵەی خراپی سێکسی ئۆنالین یان ئەو
شێوازەی کەسێک پەیوەندی لەگەڵ تۆ یان منداڵەکەت بە ئۆنالین
دەکات ،هەواڵ بە یەکێک لە ڕاوێژکارانی پاراستنی منداڵی .CEOP
یارمەتی و پشتیوانی لە ڕێگەی ڕاپۆرتکردنی پەیوەندی ئۆنالینی
نەشیاو دەدۆزیتەوە.
ceop.police.uk/safety-centre

wrc.wales
0300 3033 953
info@wales.wrc

barnardos.org.uk/wales
02920 493 387
cymru@barnardos.org.uk

parentsprotect.co.uk
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فەرھەنگۆک
منداڵ  -کەسێک لە ژێر تەمەنی  18ساڵی

مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ  -ئەمە ناچارکردن یان ڕازیکردنی منداڵێکی ژێر تەمەنی 18
ساڵی دەگرێتەوە بۆ بەشداریکردن لە چاالکیە سێکسیەکان CSA .دەکرێت بە شێوازی ئۆنالین
یان کەسیی ڕووبدات.
پەلکێشکردن  -کاتێک کەسێک پەیوەندیی لەگەڵ منداڵێک یان کەسێکی گەنج دروست
دەکات بۆ ئەوەی ئازاریان بدەیت.مندااڵن و گەنجان کە دووچاری پەلکێشکردن بوونە دەکرێت
مامەڵەی خراپ ،چەوسانە یان بازرگانی سێکسی ببنەوە.هەموو کەسێک دەکرێت منداڵ پەلکێش
بکات ،بێ گوێدانە تەمەن ،ڕەگەز یان ڕەچەڵەك.
ئەنجامدەر مامەڵەی خراپ  -کەسێکە کە کردارێکی ئازاربەخش یان نایاسایی وەک CSAی
ئەنجامداوە.
قوربانی  -کەسێکە کە لە کردارێکی نایاسایی ئازار دراوە ،بریندار بوە یان کوژراوە.

کرداری ڕێگریکاری ئەرێنی  -ئەو هەنگاوانەی ئێمە دەیانگرینە بەر بۆ ڕێگری کردن لە
ڕوودانی مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ.
کەلتور  -ئاماژەیە بۆ بەشەکانی کەلتور بەلەخۆگرتنی زمان ،ئایین ،خۆراک و شێوازی ژیان

الیەنی ئێتنیکی  -ئاماژەیە بۆ الیەنەکانی کەلتوری وەک زمان ،ئایین ،خۆراک ،و کاریگەری
شێوازێکی ژیان.

 !Stop It Nowوێیڵز کار لەگەڵ کەمینە ئێتنیکی و تیمی پشتیوانی
گەنجان ( )EYSTدەکات بۆ یارمەتیدان لە ڕێگری کردن لە مامەڵەی
خراپی سێکسی منداڵ لە ناو کۆمەڵگەی کەمینە ئێتنیکیەکان.
 !Stop It Nowوێیڵز بەشێکە لە دامەزراوەی ( - )The Lucy Faithfull Foundationکە
ڕێکخراوێکی خێرخوازی پاراستنی مندااڵنە خۆی تەرخان کردووە بۆ ڕێگری کردن لە مامەڵەی خراپی
سێکسی منداڵ.
ئێمە کار لەگەڵ خێزانەکان و کەسانی پسپۆر دەکەین تاوەکو هەموو کەسێک بزانێت چۆن ئەرکی
خۆیان لە پاراستنی مندااڵن جێبەجێ دەکەن .هێڵی یارمەتی  !Stop It Nowنهێنی ئێمە ڕاوێژی
نەنارساو بە هەموو کەسێک دەدات کە نیگەرانە دەربارەی مامەڵەی خراپی سێکسی منداڵ و
چۆنیەتی ڕێگری کردن لێی.
 EYSTکار لەگەڵ گەنجان ،خێزانەکان و تاکەکانی کەمینە ئێتنیکیەکان دەکات بەلەخۆگرتنی
پەنابەران و داواکارانی پەنابەری کە لە وێیڵز دەژین .خزمەتگوزاری وەک پەروەردە ،دامەزراندن،
پشتیوانی تەندروستی خێزان و سەالمەتی کۆمەڵگە پێشکەش دەکات .هەروەها ئامانجی بەرەنگار
بوونەوەی باوەڕە باوە نەرێنیەکان دەربارەی هەمەچەشنی ئێتنیکی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری و
تێگەیشنت.
ئەم هاوبەشیە لە الیەن حکومەتی وێلزیەوە پاڵپتشی دارایی دەکرێت.

کۆمەڵگەی کەمینەی ئێتنیکی  -ئەم دەستەواژەیە لەم ڕاپۆرتە بۆ ئاماژەکردن بۆ ئەو کەسانە
بەکاردێت کە بە گروپی کەمینەی ئێتنیکی دەسنیشان دەکرێن ،و لە الیەن نووسینگەی ئامارە
نیشتیامنیەکان بەکاردێت بۆ وەسفکردنی الیەنی ئێتنیکی وەک ‘ڕەش پێست’‘ ،کاریبی ڕەش
پێست’‘ ،ئاسیایی’‘ ،هیندی ( ONS 2019و حکومەتی وێلزی)
باوەڕی باو  -بۆچوونێکی فراوان و سادەکراو دەربارەی بابەت یان گروپێکی دیاریکراوی
خەڵکی.
پەڵەی شەرمەزاری  -نیشانەیەکی ئابڕوچوونی کەسێک لە سەر بنەمای کەلتور ،ڕەچەڵەك،
تەمەن ،ئایین ،ئەزموون یان بارودۆخەکان.
عەیبە  -بابەتێک ،وشەیەک یان کردارێک کە بەهۆی هۆکاری کۆمەاڵیەتی یان ئاینیی خۆتی لێ
دوور دەگریت.
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هەموو کاتێک واباشرتە لە ڕێگەى هەستێکی بوێریەوە قسە بکەیت نەوەک
پشتگوێی بخەیت و هیوا بخوازیت هەموو شتێک باشە.
ئەگەر دەتەوێت باس لە هەر نیگەرانیەک بکەیت یان زانیاری زیاتر وەربگریت ،دەتوانیت
قسە لەگەڵ ڕاوێژکاری شارەزا بکەیت لە هێڵی یارمەتیامن ئێستا بیوەستێنە! ()!Stop It Now
پەیوەندی بە  0808 1000 900بکە بۆ پشتیوانی نەنارساو یان سەردانی
 stopitnow.org.uk/helplineبکە بۆ ئەوەی بە ئۆنالین پەیوەندی بکەیت.
هەروەها دەتوانیت ڕاوێژ و زانیاری گشتی بە ئینگلیزی و وێلزی لە سەر وێبسایتەکەمان
بدۆزیتەوە.
stopitnow.org.uk
parentsprotect.co.uk
لۆگۆکان :وێیڵز ،بەریتانیا و ئیرلەندا ،حکومەتی وێیڵز ،ڕێکخراوەکانی تر
هەموو مندااڵن و گەنجان مافی ژیانی سەالمەتیان هەیە کە لە هەموو ئازارێک دوور بێت .زیاتر
دەربارەی مافەکانی مندااڵن لە وێیڵز بدۆزەوە:
gov.wales/childrens-rights-in-wales
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