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خزمەتگوزارییەکانمان
کەیسی ئیش

ئێمە پشتگیرییەکی نهێنی سۆزداری و پراکتیکی بەخۆڕایی 

پێشکەش بە قوربانیانی تاوانی ڕق و کینە دەکەین. 

 SARI بۆ زانیاری زیاتر، سەیری ‘چۆن دەتوانێت

یارمەتیت بدات؟’ بکە لە ناوەوەی ئەم نامیلکەیە.

ڕاهێنان
ئێمە کۆمەڵێک ئەزموونی جیاوازی ڕاهێنان پێشکەش دەکەین، 

لە ‘گەشتی هۆشیاری کولتووری’ کە هەمیشە بەناوبانگە. 

)کە دەبینرێت ئامادەبووان سەردانی شوێنەکانی پەرستن دەکەن، 

و بەشداری لە کۆبوونەوەکانی پرسیار و وەاڵمدا دەکەن لەگەڵ 

سەرکردە کولتووری و ئایینییەکان(، بۆ ڕاهێنانی ئاساییتر، 

لەوانەش پێشکەشکردن، وۆرك شۆپ و گفتوگۆی پانێڵ.

پەروەردە
ئێمە پێشکەشکردنی سەرنجڕاکێش و زانیاری پێشکەش 

دەکەین بۆ کۆبوونەوە و پۆلەکان. دەتوانرێت ئەم دانیشتنانە 

بە شێوەیەك داڕێژراو بن کە ئەگەر پێویست بوو، 

سەرنجیان لەسەر بابەتێك یان پرسێکی دیاریکراو بێت.

ئەگەر قوربانی تاوانی ڕق و کینە بوویت، 
یان شاهیدی ڕووداوێك بوویت، ڕاپۆرتی 

لێ بدە، و ئێستا یارمەتی وەربگرە.

ئایا تۆ بوویتە قوربانی ڕەگەزپەرستی 
یان تاوانی ڕق لێبوونەوە؟

تۆ بە تەنها نیت.

SARI چییە؟
 Stand Against Racism & Inequality )SARI(
ڕێکخراوێکی خێرخوازییە کە بنکەکەی لە شاری بریستۆڵە 

و پشتگیری لە قوربانیانی تاوانی ڕق و کینە دەکات لە 
سەرانسەری ئەڤۆن و سۆمەرسێت.

ئێمە لە ساڵی 1991 ەوە کاردەکەین بۆ ئەوەی پشتگیری 
سۆزداری و پراکتیکی پێشکەش بە قوربانییەکان بکەین بۆ 
ئەوەی یارمەتیان بدەین بەسەر پێشوەختە و نادادپەروەریدا 

زاڵ بن.
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تاوانی ڕق و کینە چییە؟
ئەگەر کەسێك  توندوتیژ بێت  یان دوژمنایەتیت لەگەڵ بکات، 

تەنها لەبەر ئەوەی تۆ کێیت، پێی وایە تۆ کێیت، یان باوەڕت بە 
چیت هەیە، ئەوە تاوانێکی ڕقە. و ئەوە دژی یاسایە. 

تاوانی ڕق دەتوانێت بەهۆی ئەمەی تۆوە بێت:

نەتەوە یان ڕەگەز	 

کەمئەندامی )لەوانەش تەندروستی دەروونی(	 

ئاراستەی سێکسی	 

ناسنامەی ڕەگەز	 

دین یاخود بیروباوەڕ	 

تەمەن	 

ڕەگەز	 

چۆن بزانم تاوانی ڕق و کینە؟
ئەگەر هەستت کرد بە هەریەکێک لەو هۆکارانەی کە لە سەرەوە 

ئاماژەمان پێکراوە کراونەتە ئامانج، ئەوا تاوانی ڕق و کینە.

تاوانە باوەکانی ڕق بریتین لە:

هێرشکردن )بە هەر جۆرێك بێت، لەوانەش تفکردن(.	 

سووکایەتی زارەکی )لەوانەش ناوبردن و 	 
سووکایەتیکردن و خۆدزینەوە لە ئاژەڵ(.

دەستدرێژی سێکسی و پەالماردان.	 

هەڕەشە، هەراسانکردن، ترساندن، زەلیلکردن یان 	 
تەعریبکردن.

تێکدان یان زیانگەیاندنی تاوانکاری بە موڵك و ماڵی 	 
خۆت، لەوانەش گرافیتی.

نامە، ئیمەیڵ، نامە، پەیوەندی تەلەفۆنی یان نامەی 	 

سۆشیال میدیای هێرشبەرانە.

بۆچی تاوانی ڕق لێبوونەوە ڕاپۆرت بکەم؟
بە ڕاپۆرتکردنی تاوانی ڕق لێبوونەوە:

تۆ ڕێگری لێدەکەیت کە خراپتر بێت.	 

تۆ ڕێگری لێدەکەیت کە بەسەر ئەوانی تر بێت	 

تۆ یارمەتی ناسینەوەی تاوانباران دەدەیت.	 

تۆ یارمەتیت دەدەیت بۆ ئەوەی کۆمەڵگاکەت 	 
سەالمەتتر بێت.

ئەگەر پێم وایە قوربانی تاوانی 
ڕق و کینەم چی بکەم؟

پێویستە هەمیشە تاوانی ڕق لێبوونەوە ڕاپۆرت بکەیت، 
تەنانەت ئەگەر دڵنیا نەبیت. دەتوانن لە خوارەوە زانیاری 

پەیوەندیکردنمان بدۆزنەوە. 

ئەگەر ژیانت لە مەترسیدایە، یان تاوانێکی گەورە ڕوودەدات، 
ئێستا پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکە بە ژمارە 999.

ئەگەر سەالمەت بوو، هەوڵبدە وێنە، ڤیدیۆ یان بەڵگەی 
فیزیکی کۆبکەیتەوە. یاداشتنامەی ڕووداوەکان 

هەڵبگرە کاتێك ڕوودەدەن، لەگەڵ وردەکارییەکان، 
چونکە ئەمە دەتوانێت دواتر سوودی هەبێت.

SARI چۆن دەتوانێت هاوکاریت بکات؟
ئێمە خزمەتگوزاری تەلەفۆنی وەاڵمدانەوەی 	 

فریاگوزاری 24/7 پێشکەش دەکەین، بۆیە کەسێك 

هەمیشە ئامادەیە بۆ یارمەتی/دان.

ئێمە دەتوانین پشتگیری سۆزداریت پێ بدەین، یارمەتیت 	 

بدەین لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو فشار و ترس 

و زەبر و زەنگانەی کە زۆرجار بەهۆی تاوانی ڕقەوە 

دروست دەبن.

لەگەڵ دەزگاکانی تر کار دەکەین بۆ ئێوە؛ دەتوانین پاڵیان 	 

پێبنێین بۆ ئەوەی هەنگاو بنێن، نوێکاریت پێ بدەین و 

دڵنیا بین لەوەی  کە کارێکی دروست دەکەن.

ئێمە دەتوانین پشتگیریت بکەین لە ڕێگەی ڕێکارە 	 

یاساییەکانی پەیوەست بە کەیسەکەتەوە.

ئەگەر لە شتێك دڵخۆش نەبوویت، دەتوانین  یارمەتیت 	 

بدەین لە سکااڵکردن لە دژی دەزگاکانی تر.

ئێمە دەتوانین ڕەوانەکردن بۆ خزمەتگوزارییەکانی تر 	 

بکەین کە ڕەنگە پێویستت بە یارمەتی هەبێت.

خزمەتگوزاری کاری کەیسەکانمان  بەخۆڕاییە و نهێنییە، 

و بەردەستە بۆ قوربانیانی هەر تاوانێکی ڕق لە بریستۆڵ، 

باشووری گلۆستێرشایر، باث و باکووری ڕۆژهەاڵت 

سۆمەرسێت، باکووری سۆمەرسێت و سۆمەرسێت.


