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زۆر منداڵ لە سوید هەن کە تاوانیان بەسەردادێت. ئەوە لەوانەیە لە ماڵەوەدا ، لە خوێندنگادا لە کاتی 
دەستبەتاڵیدا یان لە ئینتەرنێت ڕووبدات. لە تاوانە ئاساییەکان کە خەڵکی دژی منداڵ پێیهەڵدەستن، 
ئەوەیە کە لێدان، پاڵپێوەنان، هەڕەشە بەکاردەهێنن یان شتی بەدگوتن بێت. لەوانەشە ئەوە بێت کە 

کەسێک شتی منداڵەکە دەبات یاخود ڕێگریی لە منداڵەکە دەکات بۆ باسکردن لەسەر تاوانەکە، یاخود 
گەورەساڵێک دەست بۆ منداڵێک بە شێوەیەکی سێکسی دەهێنێت. 

 جاروبار زەحمەتە بزانرێت کە ئایا تاوانێک ڕوویداوە یان نا، ئەوسا باشە لەگەڵ گەورەساڵێکدا 
قسەبکرێت. هەتا ئەوانەشەی کە تاوانێک نین، لەوانەیە هەست بە ناخۆشیی بکرێت و مرۆڤ دڵی 

پێی تێکچێت. 

ئەگەر کەسێک ئازاری دایت، کەسەکە هەڵە دەکات، بێگوێدانە 
ئەوەی کە ئەمە تاوانە یان نا و هەمو مندااڵن هەمیشە مافی 

ئەوەیان هەیە کە یارمەتیی وەربگرن. لەم نامیلکەیەدا بۆت هەیە 
بزانیت کە لە کوێ یارمەتیی و پشتگیریی وەردەگریت. 

ئایا دەتەوێت پتر دەربارەی جۆرەهای تاوان بزانیت کە لەوانەیە تووشی منداڵ بن یان
دەربارەی چۆنیتی یارمەتیی وەرگرتن.؟ بچۆ ئێرە

www.jagvillveta.se و پتر بخوێنەرەوە 

زۆر منداڵ لە 
سوید هەن 
کە تاوانیان 

بەسەردێت. 

http://www.jagvillveta.se


ئەوە ئاساییە کە دڵت تێکچێت 
ئەگەر مرۆڤ تاوانێکی بەسەرهات، ئاساییە کە مرۆڤ هەست بە دڵتەنگی، ترس یان تووڕەیی بکات. 

کە تاوانێکت بەسەربێت، دەکرێت وابکات کە مرۆڤ بۆ نموونە:

• تووشی سەرئێشە و سکئێشە بێت. 

• بەزەحمەت خەویلێبکەوێت. 

• خەوی ناخۆش ببینێت.

• بەالیەوە زەحمەتە بخوات یان زۆر بەیەک ژەم دەخوات.

• ئازاری لەشی بۆ دێت بەبێ ئەوەی بزانێت بۆچی.

• بەالیەوە گرانە کە مێشکی لە خوێندنگادا چڕبکاتەوە.

• دەکەوێتە شەڕەوە.

ئەوە 
ئاساییە 
کە دڵت 
تێکچێت 



ئەگەر تۆ تاوانێکت بەسەرهاتبێت، لەوانەیە واهەست 
بکەیت کە زەحمەتە باس لەوە بکەیت کە ڕوویداوە. 
هەوڵ بدە کە سەرباری ئەوەش لەگەڵ یەکێکدا قسە 

بکەیت. ئەگەر تۆ باس لەوە بکەیت، ئاسانترە کە دیسان 
تەندروستیت باشتر ببێتەوە. 

 جاروبار هەست بەباشی دەکرێت کە قسە لەگەڵ یەکێک 
لە خێزانەکەی خۆت یان هاوڕێیەک بکەیت. ئەگەر تۆ 
ناتەوێ لەگەڵ کەسێکدا قسە بکەیت کە باش ئەیناسیت، 
دەتوانیت لەگەڵ یەکێک لە خوێندنگاکەتدا قسەبکەیت. تۆ 
بۆ نموونە دەتوانیت لەگەڵ مامۆستایەک قسەبکەیت کە 

خۆشت دەوێت، لەگەڵ ڕاوێژکاریی کۆمەاڵیەتی خوێندنگا 
یان لەگەڵ پەرستیارێکی خوێندنگا قسەبکە.  

 ئەگەر کەس گوێبیست نەبو: دیسان باسیبکەرەوە.

بەشێک لە گەورەسااڵن لەوانەیە لە گوێگرتن و لەمنداڵ 
گەیشتندا خراپ بن. ئەگەر تۆ باست کردوە بەبێ ئەوەی 
باشتر بووبێت، ئەوە باشە دیسان بۆ کەسێکی تری باس 

بکەیتەوە،. 
باس بکە هەتا گەورەساڵێک گوێدەگرێت. 

لەگەڵ 
یەکێک 

قسە بکە 

تۆ دەبێت تەلەفۆن بۆ مافی مندااڵن لە 
کۆمەڵدا BRIS )بریس( بکەیت – ئەوان 

دەتوانن یارمەتییت بدەن
تۆ دەشتوانیت تەلەفۆن بۆ بریس بکەیت و لەگەڵ 

گەورەساڵێکدا قسە بکەیت کە کاری ئەوەیە لەگەڵ منداڵدا 
قسە بکات. 

 بریس ژمارە تەلەفۆنی ١١ ١١٦ یان هەیە

زۆر مندااڵن تەلەفۆن بۆ بریس BRIS دەکەن، کاتێک 
کە شتێک ڕوویدا یان کە دڵیان تێکدەچێت. 

 کاتێک تەلەفۆن دەکەیت، پێویست ناکات ناوی 
خۆت بڵێیت یان بڵێیت لەکوێ دەژیت. تەلەفۆنکردن بۆ 

)بریس( بەخۆڕاییە و لە فاتورەی تەلەفۆندا نابینرێت 
کە تۆ تەلەفۆنت کردوە. ئەگەر دەتەوێت کە ژمارە 
تەلەفۆنی)بریس( لە لیستی ئەو ژمارە تەلەفۆنانە دا 
نەبینرێت کە لەم دواییەدا کراون، دەتوانیت ژمارە 

تەلەفۆنەکە لە لیستەکەدا بسڕێتەوە. 

ئەگەر کەس 
گوێبیست نەبو: 
دووبارە باسی 

بکەرەوە.



کامانەن یارمەتیی 
مندااڵن ئەدەن و ئەیان 

پارێزن؟



ۆر فەرمانبەریی هەن کە یارمەتیی ئەدەن و منداڵ ز
ئەپارێزن. تۆ هەمیشە بۆت هەیە باس لەوەی 
بەسەرت هاتوە بکەیت کاتێک کە قسە لەگەڵ 

کەسێک لە فەرمانبەرییەکی وادا دەکەیت. ئەوان 
ئەبێت گوێگرت بن و یارمەتییت بدەن ئەگەر تۆ 

باسی ئەوەت کرد کە کەسێک ئازاری داویت یان وای 
لێکردویت دڵت تێکبچێت. تۆ دەتوانیت بۆ نموونە، لەگەڵ 
خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی، دەروونپزیشکی منداڵ- و 

الوان، خانەی مندااڵن یان الی پۆلیس قسە بکەیت. 

 خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی لە هەمو 
شارەوانییەکان هەن

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی لە هەمو شارەوانییەکاندا 
لە سوید هەن و وادەکەن کە تۆ پشتگیریی و پاراستنت 
هەبێت، ئەگەر توندوتیژیت دیبێت یان بیستبێت. ئەگەر 

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی پێیبزانێت کە تۆ توندوتیژیت 
بەسەرهاتوە یاخود کە تۆ تەندروستیت باش نییە، دەبێت 

ئەوان لێپێچینەوە لەسەر جۆری یارمەتییەکەی کە تۆ 
پێویستتە بکەن.

 BUP دەروونپزیشکی مندااڵن- و الوان
دەتوانن یارمەتیی پێشکەش بکەن.

هۆکاری جیاواز هەن بۆ ئەوەی منداڵ لەگەڵ دەروونپزیشکی 
منداڵ- و الوان پەیوەندیی هەبێت. ئەوە لەوانەیە هی ئەوە 

بێت کە مرۆڤ تەندروستی باش نییە یاخود تاوانێکی 
بەسەرهاتوە. ئەو کەسانەی کە لە BUP ن الیان باوە 

لەگەڵ منداڵدا قسەبکەن کە تەندروستیان باش نییە.

لە خانەی مندااڵن بۆت هەیە باس لەوەی کە 
ڕوویداوە بکەیت

لە زۆر شارە گەورەترەکان خانەی مندااڵن هەیە. مرۆڤ 
بۆی هەیە بۆ ئەوێ بێت بۆ باس لە تاوانەکە بۆ پۆلیس و 

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی بکات، ئەگەر کەسێک خراپ 
مامەڵەی لەگەڵ کردبن. مرۆڤ دەتوانێت لە خانەی مندااڵن 

چاوی بە دوکتۆر بکەوێت ئەگەر پێویستی کرد. 

پۆلیس لێکۆڵینەوە لەسەر تاوانەکە دەکات
ئەگەر تۆ تاوانێکت بەسەرهاتوە)تێیداژیاویت( ئەوا 

چاکە پۆلیسی لێڕابگەیەنیت. ئەوسا پۆلیس لێکۆڵینەوە 
ئەکەن لەسەر ئەوەی چی ڕوویداوە. ئەگەر کەسێک 

لە خێزانەکەت ئازاری دابیت، پۆلیس ئەمە بۆ 
خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی باس دەکات بۆ ئەوەی 

ئەوانیش بتوانن یارمەتییت بدەن.

پتر دەربارەی تاوانە جۆراوجۆرەکان، دەربارەی 
پشتگیریی www.jagvillveta.se لە و یارمەتیی و 

دەربارەی ئەوەی کە هەستکردن بە بەسەرهاتنی تاوانێک 
چۆنە بخوێنەوە. لەوێدا باسکردن و وردەئامۆژگاریی 

لەالیەن مندااڵنی ترەوە هەن کە بەسەرهاتیان لە تاوان 
هەیە. 

www.Jag vill veta.se

http://www.jagvillveta.se
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ڕێکخراوە نائابوورییەکان
بریس BRIS مافی مندااڵن لە کۆمەڵدا

BRIS تەلەفۆنی 111 116
www.barnperspektivet.se ,www.bris.se

BOJ ،فیدراسێۆنی ئێشکگریی لێقەوماوانی تاوان 
تەلەفۆنی ئێشکگر: 19 20 0200-21

www.ungaboj.se ,unga@boj.se

منداڵەکان ڕزگارکەن
تەلەفۆن: 00 90 08-698

info@rb.se
www.rb.se

Tjejjouren.se

فەرمانبەرییەکان و دەستەاڵتە بەرزەکانی تر
نوێنەری منداڵ – و الوان لە 

BEO ,پشکنینی خوێندنگا
تەلەفۆن: 00 080 08-586

beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se

پۆلیس
تەلەفۆن: 14 114

لە دۆخی تەنگانەدا تەلەفۆن بکە بۆ: 112
www.polisen.se

سەردانگەکانی الوان
زانیاریی پەیوەندیی بۆ هەمو سەردانگە ناوچەییەکان لێرە 

www.umo.se هەن

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی
www.skl.se

کلیک لەسەر خانەی شارەوانیەکان و ئەنجوومەنی 
پارێزگاکان بکە، لەوێدا زانیاریی پەیوەندیی بۆ 

خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی لە شارەوانیەکەتدا هەیە.

تۆ دەتوانیت 
بۆئێرە 

تەلەفۆن 
بکەیت یان 
مایڵ بنێرە:

http://www.barnperspektivet.se
http://www.bris.se
http://www.ungaboj.se
mailto:unga%40boj.se
mailto:info%40rb.se
http://www.rb.se
http://www.Tjejjouren.se
mailto:beo%40skolinspektionen.se
http://www.skolinspektionen.se
http://www.polisen.se
http://www.umo.se
http://www.skl.se


تاوان لێقەوماوانی  فەرمانبەریی 
Box 470, 901 09 Umeå

تەلەفۆن: 00 82 090-70
registrator@brottsoffermyndigheten.se

www.brottsoffermyndigheten.se

© فەرمانبەریی لێقەوماوانی تاوان، ٢٠١٤
بەرهەمهێنان دروشم
چاپەمەنی ئۆستریۆم ئا بی، ئومیۆ ٢٠١٤

فەرمانبەری لێقەوماوانی تاوان، 
فەرمانبەرییەکە کە کار دەکات بۆ 
باشترکردن بۆ مندااڵن و گەورەسااڵن 
کە بەسەرهاتی تاوانیان هەبوە. 

دەتوانیت www.jagvillveta.se تۆ 
کە لەژێر ١٨ ساڵەوەیت لێرە خوێندنەوە 
لەسەر مافەکانت، لەسەر پشتگیریی و 
چۆنێتی بەڕێوەچوونی دادبینی بکەیت.
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