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 بۆ تیرۆر 2000یاسای 
 مافی خۆت لە بیر بێت لە ماوەی دەسبەسەربوونت

یەکێتی  2012/13بڕیاری بە گوێرەی یاسای بەریتانیا و ڤێلز بۆ تۆ دەستەبەر دەکرێت و گونجاوە لەگەڵ « ڕاگەیاندنە»مافی باسکراو لەناو ئەم 
 .لەسەر مافی پێڕاگەیاندن لە دادخوازی تاوانباری ئەورووپا

 مافی تۆ لە بنکەی پۆلیس بە کورتی لەم الپەڕەدا هاتووە.

 ی الپەڕەکانی دواتر پێشکەش کراوە.11بۆ  1زانیاری زیاتر لە بڕگەکانی 

 یە.پۆلیسدا هە« Hڕیسای کرداری »وردەکاری تەواو لە 

ئەگەر لە ماوەی ئامادەبوونت لە بنکەی پۆلیس پێویستت بە یارمەتی پارێزەر هەبوو، بابەتەکە بە پۆلیس ڕابگەیێنە.  ئەم  .1
 خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

 ئەگەر دەتهەوێت کەسێک لە شوێنەکەت ئاگادار بکەیەوە، بە پۆلیس بڵێ.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە. .2

 لەوان لێبکەیت.« ڕێسای کرداری» ناسراو بە   –داوای یاسای پۆلیس ، ئەگەر بتهەوێت دەتوانی .3

لەگەری پێویستبوون بە پزیشک پۆلیس ئاگادار بکەوە.  ئەگەر هەست دەکەیت نەخۆشی یان برینداری پۆلیس ئاگادار  .4
 بکەوە.  خزمەتگوزاری پزیشکی بەخۆراییە.

لە تاوان، ڕێخۆشکردن یان هاندان بۆ کاری تیرۆر،  ئەگەر پرسیارت لێکرا دەربارەی تاوانبارکردنت لە بەشداری .5
دەبێ بزانی کە وەاڵمدانەوە بەم پرسیارانە بە زۆر نییە.  هەڵبەت ئەگەر لە کاتی لێپرسینەوەدا خۆبپارێزیت لە 

 ئاماژەکردن بەم شتانە کە قەرارە لە داهاتوودا وەک بەڵگە بیهێنێوە، ڕەنگە زیان بگەیەنێت بە ڕەوتی بەرگری لە تۆ. 
 وتەکانت ڕەنگە وەک بەڵگە بەکار بهێنرێت.

لە بەشداری لە تاوان، ڕێخۆشکردن یان هاندان بۆ پۆلیس دەبێ تۆ ئاگادار بکاتەوە لە سرووشتی بەشداریکردنەکە  .6
 و هۆکاری دەسبەسەربوون و زیندانی بوونت. کاری تیرۆر

کانی تایبەت بە هۆکاری پۆلیس دەبێ ڕێگە بە تۆ یان پارێزەرەکەت بدات کە سەیری دۆسیە و بەڵگە .7
 دەسبەسەرکردن و زیندانی بوون و ماوەی بوونت لە بنکەی پۆلیس بکەیت.

ئەگەر پێوستت بە وەرگێڕ هەبێت، پۆلیس دەبێ وەرگێڕت بۆ دەستەبەر بکات.  دەتوانی داوای بەڵگەی پێوستیش  .8
 بکەیت.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە 

یوەندی بکەیت بە باڵوێزخانە یان کۆنسوڵخانەی خۆت یان ئەوان لە ئەگەر بەریتانیایی نیت و دەتهەوێت پە .9
 دەسبەسەرکردنت ئاگادار بکەیەوە، بابەتەکە بە پۆلیس بڵێ.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

 پۆلیس دەبێ پێت بڵێت کە چ ماوەیەک دەسبەسەر دەبیت. .10

ەکەت دەتوانێت بەڵگەی سکااڵکردنەکە ببینیت بەر لە ئەگەر تاوانبار کرێیت و کەیسەکەی تۆ بچێتە دادگا، تۆ یان پارێزەر .11
 دانیشتنی بیستن لە دادگا.

 ئەگەر تۆ سەبارەت بە هەرکام لەم مافانە دڵنیا نیت، لەگەڵ ئەفسەری دەسبەسەرکردنی پۆلیس قسە بکە 

                                      
 

کانی پۆلیس لەبواری هەلسوکەوتکردن لەگەڵ تۆ و چاودێری تۆ، بۆ بەدەسهێنانی زانیاری زیاتر دەربارەی پێداویستییە
 سەردانی الپەڕەکانی پاش بەشی کورتەکراوە بکە.

 ـەوە کارپێکراو ئەژمار دەکرێت2018ی دیسەمبەری 1لە « ڕاگەیاندنی ماف و ئاسانکارییەکان»ئەم نوسخە لە 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF
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ارمەتی ئەمانە دەتوانی بڕیاری باشتر بدەیت لەو ئەم زانیاریانە بپارێزە و لە یەکەم دەرفەت بیانخوێنەوە.  بە ی
 ماوەیەی لە بنکەی پۆلیسیت.

 یارمەتی وەرگرتن لە پارێزەر .1
 پارێزەرەکەی تۆ دەتوانێت ڕێنمایی تۆ بکات لەبواری کاروباری یاسایی. ·

 داواکاری بۆ پارێزەر پیشاندەری ئەمە نییە کە تۆ تاوانێکت کردووە. ·

دەبێ پرسیارت لێبکات کە ئاخۆ پێویستت بە ڕاوێژکاری یاسایی هەیە « سئەفسەری دەسبەسەرکردنی پۆلی» ·
 یان نا.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

پۆلیس دەبێ ڕێگەت پێ بدات کە لە هەر کاتێک لە ئامادەبوونت لە بنکەی پۆلیس، ڕۆژ یان شەو، پەیوەندی  ·
 بە پارێزەرەوە بکەیت.

بەگشتی پۆلیس ئیزنی نیییە کە بەر لە دیدار لەگەڵ  ،<داوای ڕاوێژکاری یاسایی بکەیت1ئەگەر  ·
پارێزەرەکەت پرسیارت لێبکات.  کاتێک کە پۆلیس لێپرسینەوەت لێدەکات دەتوانی داوا بکەیت کە پارێزەر 

 لە ژوورەکە ئامادە بێت.

اوا ئەگەر بە پۆلیس بڵێیت کە پێوستت بە پارێزەری یاسایی نییە بەاڵم دواتر بڕیاری خۆت بگۆڕیت، دەبێ د ·
 لە ئەفسەری دەسبەسەرکردنی پۆلیس بکەیت کە یارمەتیت بدات بۆ پەیوەندی تۆ و پارێزەرەکە.

ئەگەر پارێزەر نەهات بۆ بنکەی پۆلیس یان پەیوەندی پێوە نەکردی، یان دیسان پێویستە کە لەگەڵ  ·
 ەرەکەت.پارێزەرەکە گفتوگۆ بکەیت، دەبێ داوا لە پۆلیس بکەیت کە دیسان پەیوەندی بکات بە پارێز

دەتوانی داوا بکەیت کە لەگەڵ پارێزەرێکی ئاشنا قسە بکەیت. پێویست ناکات بۆ ڕاوێژی یاسایی حەقدەست  ·
بدەیت.  ئەگەر پارێزەرێک ناناسیت یان ئەو پاریزەرەی تۆ دەیناسیت لەبەردەست نییە، دەتوانی لەگەڵ 

 پارێزەری دەسنیشانکراو قسە بکەیت.  ئەم خزمەتگوزارییە بەخۆڕاییە.

 پارێزەری دەسنیشانکراو سەر بە پۆلیس نییە. ·

 بۆ پێشکەشکردنی ڕاوێژی یاسایی بەخۆڕایی:

کارێک دەکات کە  DSCC  .(DSCC« )ناوەندی پەیوەندی بە پارێزەر»پۆلیس پەیوەندی دەکات بە  ·
 ڕاوێژکاری یاسایی وەرگریت لە پارێزەری مەبەستی خۆت یان پارێزەری دەسنیشانکراو.

· DSCC یەکی سەربەخۆیە کە بەرپرسیاریەتی دابینکردنی بواری ڕاوێژکاری یاسایی خزمەتگوزاری
 بەخۆڕایی لە ئەستۆیە و سەر بە پۆلیس نییە.

 ئەگەر دەتهەوێت خۆت تێچووی ڕاوێژی یاسایی بدەیت: 

 هەردەم دەتوانی ئەگەر حەز بکەت خۆت تێچووی ڕاوێژی یاسایی بدەیت. ·

· DSCC ێژکارەکەت.لەالیەن تۆوە پەیوەندی دەکات بە ڕاو 

یان  قسە بکەیتتۆ دەتوانی بەشێوەی تاکەکەسی و تەلەفۆنی لەگەڵ پاریزەری هەڵبژێردراوی خۆت  ·
 پارێزەرەکەت لەوانەیە بیهەوێت لەگەڵ تۆ لە بنکەی پۆلیس دیدار بکات.

ئەگەر پارێزەری هەڵبژێردراوی تۆ لەبەردەست نەبێت، پۆلیس دیسانیش دەتوانیت پەیوەندی بکات بە  ·
DSCC  پارێزەی دەسنیشانکراو»کارێک دەکات کە ڕاوێژکاری بەخۆڕایی وەرگری لە و.» 

 ئاگادارکردنەوەی کەسانی دیکە لە بوونت بنکەی پۆلیس .2

   .دەتوانی داوا لە پۆلیس بکەیت کە پەیوەندی بەو کەسانەوە بکات کە دەبێ بزانن کە تۆ لە بنکەی پۆلیسی
 ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

 م دەرفەر پەیوەندی دەکەن بە کەسی مەبەستی تۆ.ئەوان لە یەکە 
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 ئاوڕدانەوەیەک لە ڕێسای کردار .3

 «کۆمەڵە یاسایەکە کە دیاری دەکات پۆلیس لە ماوەی بوونی تۆ لە بنکەی پۆلیس « ڕێسای کرداری
لەخۆ « ڕاگەیاندنە»دەتوانێت چی بکات و ناتوانێت چی بکات.  ڕێسای کرداری مافی کورتکراوە لەم 

 دەگرێت.

 بەاڵم ،دەدات بە تۆ« ڕێسای کرداری»لیس دەرفەتی خوێندەوەی پۆ 

  ئەفسەری دەسبەسەرکردنی پۆلیس»ئەگەر بتهەوێت ڕێسای کرداری بخوێنیتەوە دەبێ پەیوەندی بکەیت بە.» 

 یارمەتی وەرگرتن لە خزمەتگوزاری پزیشکی لە ئەگەری نەخۆشی یان برینداریدا .4

  نەخۆشی، برینداری یان پێویستت بە دەرمانە.  ئەوان دەتوانن پۆلیس ئاگادار بکەوە ئەگەر هەست دەکەیت
پەیوەندی بکەن بە پزیشک، پەرستار یان هەر پسپۆڕێکی خزمەتگوزاری چارەسەری و ئەم 

 خزمەتگوزارییە بەخۆڕاییە.

 بەاڵم سەرەتا دەبێ پۆلیس پشکنینی دەرمانەکە بکات.    ،لەوانەیە ڕێگەت پێبدرێت دەرمان بەکاربێنی
ەرەتا پەرستارێک پشکنینت بۆ دەکات، بەاڵم ئەگەر پێویست بکات پۆلیس داوا لە پزیشکێک بەگشتی س

 دەکات بۆ پشکنینی تۆ.  دەتوانی پزیشکێکی دیکە داوا بکەیت هەڵبەت بە تێچووی خۆت.

 مافی بێدەنگبوون .5

ن بۆ کاری ئەگەر پرسیارت لێکرا دەربارەی تاوانبارکردنت لە بەشداری لە تاوان، ڕێخۆشکردن یان هاندا
 تیرۆر، دەبێ بزانی کە وەاڵمدانەوە بەم پرسیارانە بە زۆر نییە.

ئەگەر لە کاتی لێپرسینەوەدا خۆبپارێزیت لە ئاماژەکردن بەم شتانە کە قەرارە لە داهاتوودا وەک بەڵگە  هەڵبەت
 بیهێنێوە، ڕەنگە زیان بگەیەنێت بە ڕەوتی بەرگری لە تۆ.

 هێنرێت.وتەکانت ڕەنگە وەک بەڵگە بەکار ب

 زانین دەربارەى بۆچى تۆ و گیراویت دەستگیر كراویت .6

  پۆلیس ڕەنگە زانیاری بخاتە بەر دەستت تا بزانیت هۆکاری دەسبەسەربوون و تاوانبارکردنت بۆ بەشداری
 لە ڕەوتی تاوان، ڕێخۆشکردن یان هاندان بۆ کاری تیرۆر.

  بڵێن کە بۆ بۆچوونی ئەوان پێویست بووە لە بنکەی پۆلیس، ئەفسەران دەبێ بە هێنانەوەی هۆکار بە تۆ
 دەسبەسەرت بکەن.

  زانیاری بەر لە لێکۆڵینەوەی پۆلیس دەربارەی تاوانبارکردنت لە بەشداری لە کاری تیرۆر، پۆلیس دەبێ
پێویست پێشکەش بە تۆ یان پارێزەرەکەت بکات تا بتوانی بەرگری لە خۆت بکەیت بەبێ تێکدانی ڕەوتی 

 پشکنینی پۆلیس.  

 ە بۆ هەر پێشێلکارییەکە کە پۆلیس تۆ تاوانبار دەکات بە ئەنجامدانی.ئەم 

 بینینی دۆسیە و بەلگەی پەیوەندیدار بە گرتن و دەسبەسەرکردن .7

  ،ئەفسەرانی پۆلیس دەبێ:لە ماوەی ئامادەبوونت لە بنکەی پۆلیس 

 وونی پۆلیسپێویستبوون بە دەسبەسەرکردنی تۆ بە بۆچ و  هۆکار و پێویستبوون بە دەسبەسەرکردن 
 لە دۆسیەی دەسبەسەرکردنی تۆ تۆمار بکەن.

  دەرفەتی خویندنەوەی دۆسیەکە بە تۆ و پارێزەرەکەت بدەن.  ئەفسەری دەسبەسەرکردن ئەم کارە
 ڕێکدەخات.
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  پۆلیس دەبێ ئامادەکاری بکات کە تۆ یان پارێزەرەکەت بتوانێت بەڵگە و دیکۆمینتی پێویستی لەبەر دەست
 لەگەڵ یاساییبوونی گرتن و دەسبەسەرکردن. بێت بۆ دژایەتیکردن

یارمەتیوەرگرتن لە وەرگێڕ و وەرگێڕانی بەڵگەی تایبەت بۆ یارمەتیدانی  .8

 تۆ

  ئەگەر لە ئینگلیزی تێناگەیت یان بەم زمانە قسە ناکەیت، پۆلیس لەڕێگەی کەسێکەوە کە لە زمانی تۆ
 تێدەگات یارمەتیت دەدات.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

 پۆلیس ئامادەکاری دەکات کە وەرگێڕێکی زمانی ئاماژەی  نابیسیت یان گرفتت هەیە قسەکردن ەگەر ئ
 ئینگلیزی یارمەتیت بدات.  ئەم خزمەتگوزارییە بە خۆڕاییە.

 ،پۆلیس بە یارمەتی وەرگێر پیت دەڵیت کە بۆ ،ئەگەر لە ئینگلیزی تێناگەیت یان بەم زمانە قسە ناکەیت
ارە دەبێ هەرجارێک ئەنجام بدرێت کە بڕیار دەدریت کە لە بنکەی پۆلیس دەسبەسەر کراو.  ئەم ک

 بمینیتەوە.  

  پاش هەر جار کە بڕیار دەدرێت کە تۆ لە بنکەی پۆلیس بمێنیتەوە و پاش تاوانبارکردنی تۆ بە ئەنجامی
زمانێک تاوان، پۆلیس دەبێ دۆسیەی خاوەن هۆکاری دەسبەسەرکردن و تاوانبارییەکان بە نووسراوە و بە 

کە تۆ لێیی تێبگەیت پێشکەش بە تۆ بکات، مەگەر ئەوەیکە هۆکارێکی تایبەت هەبێت بۆ خۆالدان لەم 
 کارە.   ئەمانە بریتین لە:

  ئەگەر تۆ بڕیار بدەیت کە پێویستت بە تۆمارەكە نییە بۆ بەرگرى لە خۆت چوونکە تۆ بەتەواوەتى
دەرفەتی یارمەتی وەرگرتن لە پارێزەریان  لە ڕووداو و سەرئەنجامەکانی ئەم دۆسیە تێدەگەیت و

دابێت بە تۆ بۆ ڕاوێژ و بڕیاردان.  لەم حاڵەتەدا دەبێ بە نووسراوە رەزامەندی خۆت 
 ڕابگەیەنێت.

  ئەگەر وەرگێری زارەکی یان دابینکردنی کورتکراوەکە بە یارمەتی وەرگێڕی هاوکات لەجیاتی
تۆ بە تەواوەتی لە ڕووداوەکان تێبگەیت.   وەرگێڕانی نووسراوە بۆ بەرگری لە خۆت بەس بیت و

 بۆ ئەمکارە ڕێگەپێدانی ئەفسەری دەسبەسەرکردن پێویستە.

  ئەگەر پۆلیس لێکۆڵینەوەت لێدەکات و دانیشتنی لێکۆڵینەوەکە تۆمار نەکەن، وەرگێر پرسیار و وەاڵمەکان
تەواو واژۆ بکەیت،  بە زمانی تۆ دەنووسێتەوە.  بەر لەوە کە ئەم بەڵگەیە وەک بەڵگەیەکی ڕێک و

 دەرفەتی خوێندنەوەت پێ دەدرێت.

  ئەگەر بتهەوێت لێدوانێک ڕادەستی پۆلیس بکەیت، وەرگێڕ کۆپێک لە لێدوانەکە بە زمانی تۆ دابینن دەکات
 تا تۆ پاش خوێندنەوە واژۆی بکەیت.

  ەی ش وەرگریت.  ئەگەر نوسخ«ڕاگەیاندنە»تۆ مافی ئەوەت هەیە کە نوسخەی وەرگێڕدراوی ئەم
وەرگێڕدراو بوونی نەبێت، زانیارییەکان دەبێ لەڕێگەی وەرگێڕی زارەکی بخرێتە بەر دەستت و پاشان 

 نوسخەی وەرگێڕدراو بەبێ دواکەوتنی ئێجگار زۆر.  

 پەیوەندیکردن بە باڵوێزخانە یان کۆنسوڵخانە .9

، «کۆمیسیونی باال»ە ئەگەر بەریتانیایی نیت، دەتوانی بە پۆلیس بڵێیت کە دەتهەوێت پەیوەندی بکەیت ب
باڵویزخانە یان کۆنسولخانە و ئەوان ئاگادار بکەیەوە لە و شوێن و هۆکاری دەسبەسەرکردنەکەت.  ئەوان 

 دەتوانن بەشێوەی تاکەکەسی لەگەل تۆ دیدار بکەن یان ئامادەکاری بکەن تا پارێزەر بێت بۆ دیدەنی تۆ.

 بۆ چ ماوەیەک لەوانەیە لە بنکەی پۆلیس بمێنیتەوە .10

 کاتژمێر لە بنکەی پۆلیسدا بمێنیتەوە کە دادگا  48ەگەر تاوانبار نەکرابیت، تەنیا کاتێک لەوانەیە زیاتر لە ئ
ڕێگە بە پۆلیس بدات بۆ درێژکردنەوەی ماوەی دەسبەسەرکردنی تۆ.  دادگا ئەم دەسەاڵتەی هەیە کە ماوەی 

 لە کاتی دەسبەسەرکردن. ڕۆژ  14دەسبەسەرکردنت درێژ بکاتەوە بێ تاوانبارکردن تا النیزۆر 

  دۆسیەی تۆ بپشکنێت تا ببینێت کە ئاخۆ دەبێ  دەبێهەرچەند جارێک یەکێک لە ئەفسەرانی باالی پۆلیس
هەروا دەسبەسەر بمێنیتەوە یان نا.  بەم کارە دەڵێن پێداچوونەوە.  مەگەر لە کاتێکدا کە بارودۆخی تۆ 
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یارە قسە بکەیت.  پارێزەری تۆ مافی هەیە کە ناجێگیر بێت، مافی ئەوەت دەبێت کە سەبارەت بەم بڕ
 لەالیەن تۆوە دەربارەی ئەم بڕیارە قسە بکات.

  ئەگەر ئەفسەرت پێداچوونەوە تۆ ئازاد نەکات، دەبێ هۆکارەکەت پێ ڕابگەیەنیت و لە دۆسیەت
 دەسبەسەرکردنەکەی تۆ تۆمار کرێت.

 ت.ئەگەر دەسبەسەرکردنی تۆ ئیتر پێویست نەبێت، دەبێ ئازاد کرێ 

 :کاتێک کە پۆلیس داوای درێژکردنەوەی خولی دەسبەسەرکردنی تۆ دەکات 

  دەبێ بە دەرکردنی ڕاگەیاندنی نووسراوە تۆ ئاگادار بکاتەوە لە کاتی کۆبوونەوەی دادخوازی و
 .بوارەکانی داواکاری بۆ درێژکردنەوەی دەسبەسەرکردن

 مەگەر ئەوەیکە تۆ و کەسانی گاتۆ دەبێ بۆ بەشداری لە دانیشتنی دادخوازی ببردرێیت بۆ داد
 .ئامادەبوو لە دادگا بتوانن لەڕێگەی تەلەڤیزیۆنەوە دەنگ و ڕەنگی یەکتر ببیسن و ببینن

 .مافی ئەوەت هەیە کە هاوڕی لەگەڵ پاریزەرەکەت لە دادگا ئامادە بیت 

 ویست بزانێت پۆلیس تەنیا لەکاتێکدا دەتوانێت تۆ لە بنکەی پۆلیس بهێڵێتەوە کە دادگا ئەم کارە بە پێ
 و پۆلیس خەریکی لێکۆڵینەوەی ورد و خێرا بێت لەسەر کەیسی تۆ.

 .ئەگەر پۆلیس بەلگەی پێویستی هەبێت بۆ ڕەوانەکردنی تۆ بۆ دادگا 

 پێداچوونەوە و درێژکردنەوەی ماوەی دەسبەسەرکردن 

  ایەنێت.  لەم کاتژمێر بخ 48هەندێجار لەوانەیە ماوەی دەسبەسەرکردنی تۆ پاش دەسگیرکردن زیاتر لە
 بارودۆخەدا، زانیارییەکانی خوارەوە دەبێ پێشکەش بە تۆ بکرێت: 

 بەڵگەی نووسراوە لەسەر پێشکەشکردنی داواکاری بۆ درێژکردنەوە؛ 

 کاتی پێشکەشکردنی داواکاری؛ 

 کاتی کارکردن لەسەر داواکارییەکە لە دادگا و 

 هۆکار)ـەکان(ی داواکاری بۆ درێژکردنەوەی دەسبەسەرکردنەکە . 

هەرجار کە داواکاری درێژکردنەوە )چەندجارە( بۆ ماوەی دەسبەسەرکردن پێشکەش دەکرێت. 
 ڕاگەیاندنەکە دەبێ بە تۆ )یان نوێنەری یاسایی تۆ( ڕابگەیەندرێت.

 دەسپێگەیشتن بە بەڵگەکانی داداگا ئەگەر کەیسەکە بڕوات بۆ داداگا .11

  بە تۆ یان پارێزەرکەت بدرێت بۆ سەیرکردنی ئەگەر تاوانبار بکرێیت بە ئەنجامی تاوان، دەبێ ڕێگە
بەڵگەی باسکراو بە دژی تۆ و بەڵگەی پێویست بۆ بەرگریکردن.  ئەم کارە دەبێ بەر لە دەسپێکی 

دەبێ ئەم کارە « خزنەتگوزاری جێبەجێکردنی شاهانە»پرۆسەی دادگاییکردن ئەنجام بدرێت.  پۆلیس و 
 دەستەبەر بکات. ە و بابەتە پەیوەندیدارەکانبەڵگتۆ بە  دەسپێگەیشتنیو توانای  ڕێک بخەن
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 شتەکانی دیکە کە دەبێ بیزانیت دەربارەی ئامادەبوونی تۆ لە بنکەی پۆلیس 

 چۆنیەتی هەڵسوکەوت لەگەڵ تۆ و چاودێری تۆ

کە لە بنکەی پۆلیس دەبێ چاوەڕێی چ شتایەک بکەیت.  بۆ بەدەسهێنانی زانیاری زیاتر،  بە تۆ دەڵیتئەم تێبینیانە 

داگری لیستەیەکە کە دەسپێگەیشتنی تۆ بە زانیاری تەواوکەر  ئەم بەڵگەیەبکە.  « ڕیسای کرداری»سەردانی 

 سەربارەت بە هەرکام لەم شتانە ئاسان دەکات.  پرسیارەکانی خۆت لە ئەفسەری دەسبەسەرکردنی پۆلیس بپرسە.

 کەسانی پێویست بە یارمەتی

ت، بۆ نموونە دوچاری گرفتی فێربوون یان مێشکی بیت، مافی بی الوازساڵیت یان  18ئەگەر ژێر تەمەنی  ·
ئەوەت هەیە کە لە هەندێ حاڵەتەدا لە بنکەی پۆلیس کەسێک هاوڕێیەتیت بکات.  ئەم کەسە پێی دەوترێت 

 کە وەردەگرێت.«ڕاگەیاندنە»و نوسخەیەک لە « گەورەساڵی شیاو»

ت و بەرگری دەکات لە بەرژەوەندییەکانت.  ئەم یارمەتیت دەدات تا لە ڕووداوەکان تێبگەیگەورەساڵی شیاو  ·
دەبێ هاوڕێیەتیت بکات کاتێک کە پۆلیس ئاگادارت دەکاتەوە لە مافەکانت و هۆکاری بوونت لە بنکەی  کەسە

 پۆلیس.  هەروەها لە کاتێدا کە پۆلیس ئاگادارکردنەوەکەی خۆی بۆ تۆ دەخوێنێتەوە لەالت بێت.

 تۆوە داوای پارێزەر بکات.گەورەساڵی شیاو دەتوانێت لەالیەن  ·

ئەگەر حەز بکەیت دەتوانی لە گەورەساڵی شیاو داوا بکەیت کە لەماوەی گفتوگۆی تۆ لەگەڵ پارێزەرکە لە  ·
 دەرەوە چاوەڕێ بکات.

 جگەپۆلیس لەوانەیە لەو ماوەیەی کە لە بنکەی پۆلیس ئامادەیت یەکێک لەم کارانەی خوارەوە ئەنجام بدات.   ·
لە هەموو ئەم ماوەی کە پۆلیس ئەم کارانە ئەنجام دەدات، گەورەساڵی شیاو دەبێ ، لەبەر هۆکاری تایبەت

 هاوڕێیەتیت بکات:

 .گفتوگۆ لەگەڵ تۆ یان داواکردن لە تۆ بۆ واژۆکردنی ڕاگەیاندنی نووسراوە یان یادداشتی پۆلیس 

 .دەرهێنانی جلی ژێرەوە بۆ پشکنینی جەستەی تۆ 

 وەرگرتنی پەنجە مۆر، وێنە، نموونەی DNA .یان نموونەی دیکە لە تۆ 

 .ئەنجامی هەر کارێک کە پەیوەندی هەبیت بە ڕەوتی پێناسەکردنی شایەت 

ی هەبێت چ بەشێوەی ئامادەبوون یان تەلەفۆنی لە کاتێک کە یارمەتیدانی تۆگەورەساڵی شیاو دەبێ دەرفەتی  ·
ی دەسبەسەرکردنی تۆ پێویستە یان پۆلیس پێداچوونەوەی کەیسی تۆ دەکات، و سەیر بکات کە ئاخۆ بەردەوامبوون

 نا.

 گەورەساڵی شیاو )ئەگەر هەبێت( دەبێ لە کاتی پێڕاگەیەندنی تاوانباری تۆ لە بنکەی پۆلیس ئامادە بێت. ·

 ماوەی بوونی تۆ لە بنکەی پۆلیسوردەکاریوەرگرتنی 

نە دەوترێت هەر شتێک کە بۆ تۆ لە بنکەی پۆلیس ڕوو دەدات، دەبێ تۆمار بکرێت.  بە کۆی ئەم بەڵگا ·
 «.دۆسیەی دەسبەسەربوون»

لە کاتی ڕۆیشتن لە بنکەی پۆلیس، تۆ یان پارێزەر یان گەورەساڵی شیاو دەتوانێت داوای کۆپێک بکات لە  ·
بخاتە « دۆسیەی دەسبەسەربوون»پۆلیس دەبێ لە یەکەم دەرفەتدا کۆپێک لە «.  دۆسیەی دەسبەسەربوون»

 بەردەستان.

 بکەیت.« دۆسیەی دەسبەسەربوون»کەی پۆلیس دەتوانی داوای کۆپی مانگ پاش ڕۆیشتن لە بن 12تا  ·

 پەیوەندیکردن

  جگە لە گفتوگۆ لەگەڵ پارێزەر و ئاگادارکردنی کەسانی دیکە لە بابەتی دەسبەسەربوون، بە گشتی ڕێگەت
 پێدەدرێت پەیوەندی تەلەفۆنی بکەیت.
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 پۆلیس ڕابگەیەنی. ئەگەر بتهەوێت پەیوەندی تەلەفۆنی بکەیت، دەتوانی بابەتەکە بە 

 .هەروەها دەتوانی داوای پینووس و کاغەز بکەیت 

 .خەڵکانی دیکە دەتوانن سەردانت بکەن بەاڵم ئەفسەری پۆلیس دەسەالتی ئەمەی هەیە کە ڕێگە نەدات 

 ژووری تۆ

 .ئەگەر بکرێت، دەبێ تۆ لە ژووری تاکەکەسی چاودێری بکرێیت 

 .ئەم شوێنە دەبێ خاوێن و گەرم و ڕووناک بێت 

 .قەرەوێلەکەت دەبێ خاوین و ڕێکوپێک بێت 

 .دەبێ ڕێگەت پیبدرێت بۆ ڕۆیشتن بۆ توالێت و حەمان 

 جل

 ئەگەر جلی خۆت لێوەرگرن پۆلیس دەبێ جلیکی دیکە بخاتە بەر دەستت.

 خواردەمەنی و ساردەمەنی

ەتوانی خواردنەوە ژەم خواردەمەنی هاوڕی لەگەڵ خواردنەوەت پێبدرێت.  لەنێوان ژەمە خۆراکییەکان د 3دەبێ 

 بخۆیەوە

 وەرزش

 ئەگەر بکرێت، دەبێ هەر ڕۆژ ڕێگەت پێبدرێت چیتە دەرەوەی بۆ گۆڕینی هەوای تازە.

 لە کاتی لێپرسینەوە

 ژوورەکە دەبێ خاوین و گەرم و ڕووناک بێت. ·

 نابێ ناچار کرێیت بە ڕاوەستان. ·

 ئەفسەرانی پۆلیس دەبێ ناو و پلەی خۆیان ڕابگەیەنێن. ·

ی حەسانەوەت پیبدەن لە کاتی ئاسایی خواردنی نان و کاتی حەسانەوە بۆ خواردنەوە پاش دەبێ دەرفەت ·
 دووکاتژمێر لە لێپرسینەوە.

 کاتژمێر دەرفەتی حەسانەوەت پیبدرێت. 8کاتژمێر لە  24لەماوەی دەسبەسەرکردنەکە پێویستە کە لە هەر  ·

 پێداویستی ئایینی 

 کاری پێویست بکەیت بۆ بەجێهێنانی کاروباری ئایینیت.  ئەوان لە ماوەی دەبەسەرکردنت دەتانی داوای ئاسان
 دەتوانن ئەگەر پێویست بکات کتێبی ئایینی و کەلوپەلی دیکە بۆتۆ دابین بکەن.



 

8 

 ئەو بارودۆخەی کە یاسا ئاسایییەکان دەگۆڕدرێن

 یارمەتی وەرگرتن لە پارێزەر

لیس زۆر بە پێویستی بزانێت لێپرسینەوەت هەندێ جار بەر لەوە کە دیدارت هەبێت لەگەڵ پارێزەرەکەت، پۆ

دیاریکراوە کە « ڕیسای کرداری»دا هاتووە.  لە «ڕیسای کرداری»لێدەکات.  زانیاری تایبەت بەم بارودۆخە لە 

لەماوەی بوونت لە بنکەی پۆلیس، پۆلیس ڕێگە پێدراوە بە ئەنجامی چ کارێک و ڕێگەی پێنادرێت چی بکات.  بۆ 

 «.ڕیسای کرداری»لە  Hبکە لە بەشی  6.7یاتر، سەیری بڕگەی بەدەسهێنانی زانیاری ز

هەندێجار پۆلیس ڕێگەت پێدەدات کە لەگەڵ پاڕێزەری مەبەستی خۆت قسە بکەیت.  لەمکاتەدا، دەبێ دەرفەتی 

لە  Bکە لە هاوپێچی ئەوانە بکەهەڵبژاردنی پاڕیزەرێکی دیکەت پێ بدرێت.  بۆ بەدەسهێنانی زانیاری زیاتر سەیری 

 هاتووە.« ڕیسای کرداری»لە  Hی بەش

هەندێجار پۆلیس ڕێگەت پێنادات کە بەشیوەی تاکەکەسی لەگەڵ پاڕێزەرەکەت قسە بکەیت.  لەم حاڵەتەدا، ئەفسەری 

بۆ بەدەسهێنانی بااڵی پۆلیس ڕێگە دەدات بە ئەفسەری پشکنەر کە بەبەرگی فەرمێوە لە ژوورەکە ئامادە بێت.  

 «.ڕیسای کرداری»لە  Hبکە لە بەشی  6.5 زانیاری زیاتر، سەیری بڕگەی

 ئاگادارکردنەوەی کەسانی دیکە لە بوونت بنکەی پۆلیس

ڕیسای »هەندێ جار پۆلیس ڕێگەت پێنادات کە پەیوەندی بە کەسێکەوە بکەیت.  زانیاری تایبەت بەم بارودۆخە لە 

ڕیسای »لە  Hلە بەشی  Bهاوپێچی  کە لەئەوانە بکەدا هاتووە.  بۆ بەدەسهێنانی زانیاری زیاتر سەیری «کرداری

 هاتووە.« کرداری

 سەردەنکەرانی سەربەخۆی بنکە

هەندێک کەسانی کۆمەڵگا ڕێگەپێدراون کە بێ ئاگادارکردنەوەی پێشو سەردانی بنکەی پۆلیس بکەن.  ئەم کەسانە 

بوونی بارودۆخی کە پێیان دەوترێت سەردەانکەرانی سەربەخۆ، خۆبەخشانە تێدەکۆشن کە دلنیا بنەوە لە گونجاو

 کەسانی دەسبەسەرکراو و دەسپێگەیشتنیان بە مافەکانیان.

تۆ ناتوانیت داوا بکەیت بۆ دیدار لەگەڵ سەردەنکەرانی سەربەخۆی بنکەی پۆلیس یان داوایان لێبکەیت کە بێن بۆ 

انی سەربەخۆی دیدەنی تۆ بەاڵم لەوانەیە هەرکام لەوان داوابکەن کە لەگەڵ تۆ دیدار بکەن.  ئەگەر سەردەنکەر

بنکەی پۆلیس لە ماوەی دەسبەربوونەکە دیداریان لەگەڵ تۆ کرد، بە شێوەی سەربەخۆ لێکۆلینەوە دەکەن لە پۆلیس 

کە ئاخۆ ئاسایش و مافی تۆ ڕەچاوکراوە یان نا.  هەڵبەت، ئەگەر حەز نەکەیت کە بیانبینیت، هیچ ناچار نیت کە 

 دیداریان لەگەڵ بکەیت.

 شێوازی سکاالکردن

گەر بتهەوێت سکااڵ بکەیت لە شیوازی هەڵسوکەوتێک کە لەگەڵ تۆ کراوە دەبێ لەگەڵ ئەفسەرێکی پۆلیس قسە ئە

بکەیت کە پشکنەرە یان پلەی بەرزتر بێت.  پاش ئازادبوونیش دەتوانیت بە سەردانی هەرکام لە بنکەکانی پۆلیس 

س بکەیت یان کارێک بکەیت کە سکااڵی خۆت با (IOPC« )نووسینگەی سەربەخۆ بۆ ڕەفتاری پۆلیس»یان 

 لەالیەن تۆوە سکااڵکە تۆمار بکات. MPپارێزەر یان 

 


