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 ب ڤەشارتی راوێژکاریەکا حەقێ و ماف .1

 را حقووقی ئاریکاریەکا ئان پارێزەرەکی

 ھەڤپەیڤینێ دەما ل

 

A. کنگێ؟ 

 

 یێ وە حەقێ و ماف ھەڤپەیڤینێ بەریا 

 دەما ل و پارێزەرەکی ب ڤەشارتی راوێژکاریەکا

  .ھەیە حقووقی ئاریکاریەکا مافێ ژی ھەڤپەیڤینێ

  ئەگەر سووجێن کو ھوون بۆ وان تێن

ھەڤپەیڤینکرن جەزایێ وانێ زیندانێ ھەبە، 

 ب کار تێن. .C دارزاندنێن ل گۆری

 

B. پارێزەر؟ کیژان 

 

 ھلبژێرن خوە دلێ ب پارێزەرەکی دکارن ھوون. 

 دکارن قانوونی شەرتێن ھن ئانەگۆری ھوون 

 ئاریکاریا پەرگاال گۆری ل پارێزەرەکی داخوازا

 بێ وێ ژ بەشەک یان گشتی ب کو بکن حقووقی

 داخوازا دکارن ھوون بەالشە. و دراڤ

 حقووقی ئاریکاریا شەرتێن کو بکن فۆرمەکی

 ئەنجومەنا نڤیسگەھا ژ دکارن ھوون دکە. دیار

 ئاریکاریێ پارێزەرەکی دیارکرنا بۆ پارێزەران

 .بخوازن

 

C. تێ؟ پێک چاوان ڤەشارتی راوێژکاریا 

 

 شاندن، ھاتبە را وە ژ نڤیسکی ڤەخوەندننامەیەکا ئەگەر

 کو دبێژە و دکە دیار ٤ ھەیا ١ ھەژمارێن گۆری ل مافێن

 را پارێزەرەکی ب ھەڤپەیڤینێ بەریا دکارن ھوون

 بکن: راوێژکاریێ

 

 ب راوێژکاریێ وەیا دەرفەتا بەرێ کو بەر ژ 

 دن جارەکا ئێدی لەوما ھەبوویە، را پارێزەرەکی

 .ئاڤێتن نایێ دا پاش ب

 ئاریکاریێ پارێزەرەک نەکن ھەز ھوون ئەگەر 

 دەستپێکرنا بەریا گۆتن وەرە را وە ژ دڤێ وە، بدە

 ٧)ھەروھا ل خاال  بمینن بێدەنگ ھەڤپەیڤینێ

  .بنێرن(

 

 شاندن نەھاتبە را وە ژ نڤیسکی ڤەخوەندننامەیەکا ئەگەر

 :بە نیڤجی نڤیسکی ڤەخوەندننامەیا یان

 

 بکن داخواز جارەکێ تەنێ دکارن ھوون 

 ئاڤێتن وەرە ڤە پاش ب دن رۆژەکا بۆ ھەڤپەیڤین

 را خوە پارێزەرێ ب بکاربن ھوون کو بۆ

  .بکن راوێژکاریێ

 را خوە پارێزەرێ ب تەلەفۆنێ ب دکارن ھوون 

 پێ دەست دکارە ھەڤپەیڤین وێ پشتی و بکن قسە

  .بکە

 بەندا ل ھەڤپەیڤینێ جیێ ل دکارن ھوون 

 .بمینن خوە پارێزەرێ

 

D. ھەڤپەیڤینێ دەما ل حقووقی ئاریکاریا 

 

 :بکە مسۆگەر دێ وە پارێزەرێ

 

 نەکرنێ موداخلە و مایینێ بێدەنگ وەیێ مافێ کو 

 پاراستییە

 چ ھەڤپەیڤینێ، ل را وە ب تەڤگەرینا ئاوایێ 

 نا؛ یان نەدورست زەختا بن بکەڤن

 ھاتنە را وە ژ وە مافێن کو راستیا ئەڤ 

 .ھەڤپەیڤینێ رێکووپێکبوونا و شرۆڤەکرن

 

 مژاران ڤان ژ یەک ھەر بارا ل وە پارێزەرێ ئەگەر

 ئاخافتنا ل وان دکارە ئەو ھەبن، وی/وێ نێرینێن

 وە پارێزەرێ رەنگە تۆمارکرن. بدە پۆلیس ھەڤپەیڤینا

 کەسەکی یان کرن وەرە تایبەت لێکۆلینەکا بکە داخواز

 وە پارێزەرێ رەنگە ھەڤپەیڤینکرن. وەرە تایبەت

 ئەو بکە. کرن تێن پرسێن بارا ل زەالبوونێ داخوازا

 پێشیا یان بدە بەرسڤان وە شوونا ل تونەیە وی ئزنا

 .بگرە ھەڤپەیڤینێ
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E. بەردان؟ حەقی ڤی ژ دەڤ 

 

 ژ ئاریکاریا یان راوێژکاریێ بۆ نینن نەچار ھوون

 .بکن داخوازێ پارێزەرەکی

 

 ژ دەڤ خوە دلێ ب پێویست، ڤەنێرینا پشتی دکارن ھوون

 :ئەگەر بەردن، حەقی ڤی

 

 نە؛ قانوونی تەمەنێ و عەمر ل ھوون 

 وێ بۆ بەلگەیەک و کر ئیمزە وە کو پشتی 

 دا. نیشان

 

  گومانان ئا کورت دانووستاندنا .2

 

 بۆ کا ببێژن را وە ژ کورتاسی ب وەیە مافێ 

 .کرن تێ ھەڤپەیڤین گومانان و سووج کیژان

 

 مایینێ بێدەنگ حەقێ .3

 

 خوە بکن مەژبوور وە نکارن جاران تو 

 .بکن گومانبار و سووجدار

 ھوون رەنگە ناسین، دا خوە وە کو پشتی 

 بدن پرسان بەرسڤا بدن، داخویانیەکێ بخوازن

 .بمینن بێدەنگ ژی یان

 

 ھەڤپەیڤینێ دەما ل دن حەقێن .4

 

 دکە. پێ دەست دانووستاندنان ھن ب بخوە ھەڤپەیڤین

 ھەقێ سووجان، کورتا دانووستاندنا دوبارەکرنا بلی ژ

 کو: نبب ئاگاھدار ھوونێ بمینن، بێدەنگ وەیە

 

 و پرس ھەموو بکن داخوزا ھوون رەنگە 

 وەرن بخوە وە پەیڤێن ب بەرسڤ ھەموو

 ;تۆمارکرن

 کەسەکی یان کرن وەرە تایبەت لێکۆلینەکا 

 ;ھەڤپەیڤینکرن وەرە تایبەت

 

 وەکی دادگەھێ ھەمبەری وەیێن گۆتنێن 

 تێن کار ب بەلگە

 بکن حەز کنگێ ھەر و نینن گرتی ھوون 

 .بچن سەربەستی ب دکارن

 بەلگەیێن دکارن ھوون ھەڤپەیڤینێ، دەما ل 

 سەبەبا نەبە دڤێ ئەڤ لێ بینن کار ب خوە

 پشتی دکارن ھوون .ھەڤپەیڤینێ درێژبوونا

 بەلگە ئەو بکن داخواز ھەڤپەیڤینێ دەما یان

 بدن یان ببە زێدە پۆلیس ھەڤپەیڤینێیا گۆتارا ل

 .دادگەھێ تۆمارێیا بەشا

 

 ھەڤپەیڤینێ داویا ل .5

 

 بدن ھەڤپەیڤینێ نڤیسا ئەوێ ھەڤپەیڤینێ، داویا ل

 کەسەک بکن داخواز ھوون رەنگە بخوینن. کو وە

  .بخوینە وە بۆ

 

 یان گوھەرینێ بۆ تشتەک گەلۆ بپرسن وە ژ ئەوێ

 .نا یان ھەیە زێدەکرنێ

 

 وەرگێر ئاریکاریا .6

 

 ژ جودا زمانەکی ب بخوازن ھوون ئەگەر 

 گازی ئەوێ بکن، قسە ھەڤپەیڤینێ زمانێ

 دەما کو بکن سۆندخواری وەرگێرەکی

 ئاریکاری ئەڤ بکە. وە ئاریکاریا ھەڤپەیڤینێ

 .بەالشە

 زمانێ ب خوە گۆتنێن بخوازن وە ژ رەنگە 

 .بنڤیسن خوە
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