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زمونږ خدمتونه
د قضیې کار

مونږ د کرکې د جرم قربانیانو ته وړیا محرم عاطفي او عملي 

مالتړ وړاندې کوو. د ال زیاتو معلوماتو لپاره، په دې رسالې 

کې دننه 'SARI څنګه مرسته کوالی شي؟' وګورئ.

روزنه

مونږ، زمونږ د همیشه په زړه پورې 'کلتوري پوهاوي سفر' 

)کوم کې چې له ګډون کوونکو کتل کیږي کله چې د عبادت 

ځایونو څخه لیدنه کوي، او د کلتوري او مذهبي مشرانو سره د 

سوال او ځواب  په غونډو کې برخه اخلي( څخه نیولې تر ډیرې 

دودیزې روزنې پورې، د پریزنټشنونو ، ورکشاپونو او د ګردي 

میزونو په شمول یو لړ بیالبیلې روزنیزې تجربې چمتو کوو.

زده کړه

مونږ عمومي غونډو     او ټولګیو ته په زړه پوري او 

معلوماتي پریزنټشنونه وړاندې کوو. دا غونډې د 

اړتیا په صورت کې په یوې ځانګړې موضوع یا 

مسئلې د تمرکز کولو لپاره تنظیمېدالی شي.

که تاسو د کرکې د جرم قرباني شوي یاست، 
یا د یوې پیښې شاهد یاست، نو راپور 

ورکړئ، او همدا اوس مرسته ترالسه کړئ.

ایا تاسو د توکمپالنې یا کرکې د جرم 
قرباني شوي یاست؟

تاسو یوازې نه یاست.

SARI څه شی دی؟
 Stand Against Racism & Inequality )SARI(

یوه بریسټول )Bristol( میشته خیریه موسسه ده چې په ټول 
اون )Avon( او سومرسیټ )Somerset( کې د کرکې د 

جرم د قربانیانو مالتړ کوي.

مونږ له 1991 راهیسې کار کوو چې قربانیانو ته عاطفي او 
عملي مالتړ چمتو کړو ترڅو د تعصب او بې عدالتۍ په وړاندې 

په برالسي کې ورسره مرسته وکړو.
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د کرکې جرم څه شی دی؟
که یو څوک له ستاسو سره تاوتریخوالی یا دښمني کوي، یوازې 

د دې وجې چې څوک یاست، ستاسو په اړه څه فکر کوي یا 
په څه چې باور لرئ، نو دا د کرکې جرم دی. او دا د قانون 

خالف دی. 

د کرکې جرمونه کیدای شي ستاسو د الندې ځانګړنو له 
امله وي:

توکم او نژاد	 

معلولیت )د ذهني روغتیا په شمول(	 

جنسي تمایل	 

جنسیتی هویت	 

دین او عقیده	 

عمر	 

جنسیت	 

زه به څنګه پوه شم چې دا د کرکې جرم دی؟
که تاسو احساس کوئ چې د پورته لست شویو دلیلونو څخه د 

کوم یوه له کبله په نښه شوي یاست، نو دا د کرکې جرم دی.

د کرکې عام جرمونه عبارت دي له:

برید )هر ډول، د الړو توو کولو په شمول(.	 

لفظي توهین ) نومول، سپکاوی کول او د څارویو په 	 
نومونو د نومولو په شمول(.

جنسي ناوړه ګټه اخیستنه او تیری.	 

ګواښونه، ځورونه، ډارول، سپکاوی یا تخریب.	 

ستاسو ملکیت ته صدمه  رسول یا جرمي زیان، 	 
د ګرافیتي )پردېوالونو د ښکل شوي انځور/لیکنې( 

په شمول.

توهینوونکی لیکونه، بریښنالیکونه، متنونه، تلیفونونه یا د 	 
ټولنیزو رسنیو پیغامونه.

ولې زه باید د کرکې د جرم راپور ورکړم؟
د کرکې د جرم په راپور ورکولو سره:

یې تاسو د سختیدو مخه نیسئ.	 

یې تاسو د نورو سره د پیښیدو مخه نیسئ.	 

تاسو د مجرمینو په پیژندلو کې مرسته کوئ.	 

تاسو د خپلې ټولنې په خوندي کولو کې مرسته کوئ.	 

زه باید څه وکړم که زه فکر کوم چې 
زه د کرکې د جرم قرباني یم؟

تاسو باید تل د کرکې د جرم راپور ورکړئ، حتی که تاسو 
ډاډه هم نه یاست. تاسو کوالی شئ زمونږ د اړیکو معلومات 

الندې ومومئ. 

که ستاسو ژوند په خطر کې وي، یا یو جدي جرم 
ترسره کیږي، نو همدا اوس پولیسو ته په 999 شمیرې 

تلیفون وکړئ.

هڅه وکړئ چې عکسونه، ویډیوګانې یا فزیکي شواهد 
راټول کړئ که چیرې دا چاره خوندي وي. کله چې پیښې 

پیښیږي نو یو یاددښت یې له ځان سره وساتئ، د توضیحاتو 
شمول، ځکه چې دا وروسته ګټور تمامیدالی شي.

SARI څنګه مرسته کوالی شي؟
مونږ د 24/7 بیړني غبرګون تلیفوني خدمت وړاندې 	 

کوو، نو د مرستې لپاره تل یو کس چمتو وي.

مونږ کوالی شو د رواني فشار، ویرې او صدمې سره 	 

په مقابله کې درسره د مرستې په کولو سره چې ډیری 

وختونه د کرکې د جرم له امله رامینځته کیږي، عاطفی 

مالتړ درڅخه وکړو.

مونږ به ستاسو لپاره د نورو مؤسسو سره کار وکړو؛ 	 

مونږ کوالی شو پر دوي فشار راوړو چې اقدام وکړي، 

تاسو ته تازه معلومات درکړو او ډاډ ترالسه کړو چې 

دوي سم کار کوي.

مونږ کوالی شو ستاسو د قضیې د اړوندو قانوني 	 

اجرااتو له الرې ستاسو مالتړ وکړو.

که تاسو د یو څه په اړه خوشحاله نه یاست، نو مونږ 	 

کوالی شو  چې د نورو ادارو پر وړاندې  په شکایتونو 

کولو کې درسره مرسته وکړو.

مونږ کوالی شو چې نورو هغو خدمتونو ته مو راجع 	 

کړو چې تاسو یې مرستې ته اړتیا لرئ.

زموږ د قضیې د کار خدمت وړیا او محرم دی، او په 
 ،)Gloucestershire( بریسټول، سویلي ګلوسسټرشایر
بات )Bath( او شمال ختیځ سومرسیټ، شمالي سومرسیټ 
او سومرسیټ کې د کرکې د هر ډول جرم د قربانیانو لپاره د 

السرسي وړ دی.


