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زانیاریی کەسیی 
پارێزراو یارمەتی 
کەس ئەدات کە 

ئاسوودە بێت 
هەمو مندااڵن و الوان مافی نەشونماکردنیان بەبێ هەڕەشە 
و توندوتیژیی هەیە. زانیاریی کەسیی پارێزراو بۆ ئەوەیە 

کە مندااڵن و الوان کە توندوتیژییان بەسەرهاتوە، هەست بە 
ئاسوودەیی بکەن و بۆ پاراستنیانە تا توندوتیژییەکە جارێکی تر 

ڕوونەداتەوە. 

»من هەست ئەکەم زۆر ئاسوودەم بە 
پێناسەی پارێزراوەوە. ئەو هەستە بەڕاستی 

وایە. هەستێکی خۆشم هەیە کە ئەوەم 
هەیە.» 

 Rebecka ڕێبێککا
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ئەم نامیلکەیە بۆ تۆیە کە الویت و بە زانیاریی کەسیی 
پارێزراوەوە ئەژیت. فەرمانبەریی لێقەوماوانی تاوان و 

نوێنەریی یاسایی مندااڵن لە پەرلەمانەوە پێکەوە ئەم نامیلکەیەیان 
سازکردوە. زانیارییەکان لەسەر بناخەی سەرگوزشتەی الوانی 
ترەوە کە بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە ئەژین وەستاوە. ئەو 

قسەهێنانەوەیەی کە لە نامیلکەکەدا هەن لە ڕاپۆرتەکەی نوێنەری 
Oskyddad "پەرلەمان بۆ مندااڵن وەرگیراوە "نەپارێزراو

لە www.jagvillveta.se زانیاریی پتر لەسەر بۆنموونە، 
تاوان، کاردانەوە، پشتگیریی و پاراستن هەن.

لە سویددا پتر لە ٤٠٠٠ منداڵ و الو هەن کە بە زانیاریی کەسیی 
پارێزراوەوە ئەژین. زۆر لەو منداڵ و الوانە بەسەرهاتیان هەبوە 

کە خۆیان یان کەسێکی خێزانەکەیان لێیاندراوە یان هەڕەشەیان 
لێکراوە. زوربەی جاران کەسێکە لە خێزانەکە کە مەترسیدارە، 

وەک بۆ نموونە باوک، زڕباوک، دایک یان خزمانی ترە.

http://www.jagvillveta.se


بەشێک لە مندااڵن 
و الوان ناچارن 

خێزانەکەیان 
بەجێبهێڵن

زوربەی مندااڵن و الوان کە زانیاریی کەسیی پارێزراوە، 
لەگەڵ الیکەم یەک لە باوانی ئەژی، بەاڵم ئەوانەش هەن کە 

ئەبێت هەمو خێزانەکەیان بەجێبهێڵن. ئەوسا زوربەی کاتەکان 
بۆیان هەیە الی خێزانێکی تر بژین. ئەمە پێی دەگوترێت 

پەروەردەماڵ)خانەی بەخێوکەری مندااڵن(. 

سێ جۆر زانیاریی کەسیی پارێزراو هەن 

مرۆڤ کام پاراستنە وەردەگرێت، ئەوە کەوتۆتە سەر ئەوەی 
بارودۆخەکە چەند مەترسیدارە. 

١. نیشانەکردن بە نهێنیدانراو. ئەگەر مرۆڤ ئەوەی هەبێت، 
خوێندنگا، چاودێریی نەخۆشی، خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی 

و فەرمانبەرییەکانی تر زۆر بە تایەبەت وریان لەوەی کە 
تەنانەت ئەدرەس و ژمارە تەلەفۆن ڕادەست بکەن. نیشانەکردن 

بەنهێنیدانراو هەرجارەو بۆ ساڵێک ئەخوات.

٢. مانەوە بەناونووسکراو. ئەوسا ئەدرەسە تازەکە لە هیچ 
تۆمارگەیەکدا نییە و تەنها دەزگای باج ئەزانێت کە مرۆڤ لە 

ڕاستیدا لەکوێ ئەژی. مانەوە بەناونووسکراو هەر جارەو بۆ سێ 
ساڵ ئەخوات.

٣. زانیاریی کەسیی هەڵبەستراو. ئەمە ئەوە ئەگەیەنێت کە مرۆڤ 
پێناسەیەکی تازەی ئەبێت. ئەوە ئەگەیەنێت کە مرۆڤ ناوێکی تازە 
و ژمارەیەکی کەسی تازە وەردەگرێت. ئەمە گەورەترین پاراستنە 

3کە پیاو وەریبگرێت. 
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کە لە تازەوە 
دەستپێبکەیتەوە

کێ بۆی هەیە لە خوێندنگا تازەکە بزانێت؟
لە خوێندنگا تازەکە، بەڕێوەبەرەکە هەمیشە بۆی هەیە بزانێت کە 
مرۆڤ زانیاریی کەسیی پارێزراوی هەیە. پاشان پێکەوە بڕیار 
ئەدەن کە کامانەی تر لە خوێندنگاکە ئەوە بزانن. جاروبار تەنها 
بەڕێوەبەر و ڕابەری خوێندکارەکەیە کە ئەزانن، جاروبار زۆر 

کەسان لە خوێندنگا ئەزانن.

ئایا پیاو چی بڵێت کاتێک کە کەسێک پرسیارئاراستە 
ئەکات؟

منداڵ مافی ئەوەیان هەیە بزانن کە بۆچی زانیاریی کەسیی 
پارێزراوە و یارمەتی لە گەورەسااڵنەوە بدرێتێت بەوەی کە 

ئەتوانن چی باس بکەن کاتێک کە ئەوانی تر پرسیاری گران 

ئەکەن. پرسیاری گران ئەوەیە کە ئایا مرۆڤ پێشتر لەکوێ 
ژیاوە، بۆچی مرۆڤ چاوی بە باوانەکەی تر خۆی لێئەشارێتەوە 

ناکەوێت کە یاخود مرۆڤ بۆچی لە لیستی پۆلەکەدا یان لە وێنەی 
پۆلەکەدا نییە. 

هەمو شتێک باسکردنی مەترسیدار نییە
بەشێک شت هەن کە مرۆڤ ئەبێت بەنهێنی ڕاگرێت، بەاڵم هەمو 

شتێک مەترسیدار نییە باس بکرێت. ئەگەر مرۆڤ هەرهیچ 
لەسەر خۆی باس نەکات، ئەوە ڕەنگە وابکات کە کەسانی تر 

حەزیان بە سووسەکردن هەبێت)حەز بەزانین( و پرسیاری زیاتر 
بکەن. بۆیە لەوانەیە باش بێت کە چەند شتێک لەسەر خۆت باس 

بکەیت. 
 ئەوە باشە کە پێکەوە لەگەڵ ئەو خێزانەی لەگەڵیان ئەژیت 

بڕیار بدەن کە مرۆڤ لەسەر خێزانەکەی چی بڵێت و بڵێت 
لەکوێوە هاتوە. مەترسی ئاشکرابوون کەم ئەکاتەوە ئەگەر 

هەموان هەمان شت بڵێن. ئەوەش ئاسانترە کە وەاڵمی پرسیار 
بدەیتەوە ئەگەر پێشتر وەاڵمەکەیت ئامادە کردبێت.
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ئەوە دژوارە کە زانیاریی کەسیی پارێزراوت هەبێت. 
کاتێک کە مرۆڤ بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە ئەژی و 

نەتوانێت ناوە ڕەسەنەکەی خۆی بڵێت یان لە کوێ ئەژیت، ئەوا 
زۆر شتی ئاسایی گرفتی تێدەکەوێت و گران ئەبێت. بۆ نموونە 

دژوار تر ئەبێت کە لەگەڵ چاالکییەکانی کاتی دەستبەتاڵیدا 
بەشداریی بکەیت، بچیتە مێدیا کۆمەاڵیەتییەکانەوە، شمەک کڕین 

لە ئینتەرنێت، کە داوای کارکردنی زیادە بکەیت یان کارتی 
خواستنت لە پەڕتووکخانە هەبێت. مرۆڤ دەنێت وریاش بێت 

لەوەدا کە نەکەوێتە ناو وێنەوە و زۆر شت لەسەر خۆی بۆ 
کەسانی تر باس بکات. 

 زۆر مندااڵن و الوان کە زانیاریی کەسیی پارێزراویان هەیە 
هەست بە تەنیایی ئەکەن. ڕەنگە وا هەست بکرێت کە مرۆڤ 
خەڵک ئەخەڵەتێنێت یان درۆ ئەکات، کاتێک کە پیاو نەتوانێت 
بۆ برادەرانی باس بکات کە پێشتر لەکوێ ژیاوەو ناوی چییە. 

کاتێک کە مرۆڤ نەتوانێت دەربارەی خۆی ڕاستگۆ بێت، ئەوا 
گرانە کە هەست بە نیزیکی لە برادەرانەوە یان کەسێک کە 

مرۆڤ پێکەوەیە لەگەڵیدایە بکرێت. 

»من نامەوێت زۆر لەگەڵ هاوڕێکانمدا بم، 
چونکە من پرسیار و شتم ناوێت. ئەوە زۆر 

کاریگەریم لەسەر ئەکات.»
Sofia سۆفییا
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ئایا تۆ بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە گەورەبویت؟ 
زۆر مندااڵن و الوان زانیاریی کەسیی پارێزراویان هەبوە هەر 

لەو کاتەوە کە زۆر بچکۆلە بوون. ئەوسا مرۆڤ ئەوەندە نازانێت 
کە بۆچی وایە. گەورەساڵەکانیش بەالیانەوە گرانە تێبگەن کاتێک 

کە منداڵەکان گەورەن و پێداویستی ئەوەیانە کە بزانن بۆچی 
لەژێر پاراستندا ئەژین. زوربەی جاران گەورەساڵەکان نازانن 
کە چی لەوانەیە لە خوێندنگا، لە خانەی کاتی دەستبەتاڵی یان 

لەگەڵ هاوڕێیان دژوار بێت کاتێک کە مرۆڤ زانیاریی کەسیی 
پارێزراوی هەیە. 

 ئەوەی کە زانیاریی کەسیی پارێزراوی هەیە و ئەیەوێت 
بزانێت بۆچی، ئەتوانێت پرسیار لە کەسێکی گەورەساڵ بکات 

کە ئەزانێت کە مرۆڤ زانیاریی کەسیی پارێزراوی هەیە. 
ئەگەر ئەو گەورەسااڵنەی کە مرۆڤ لەگەڵیاندا ژیان ئەکات 

نەتوانن وەاڵم بدەنەوە، ئەوا مرۆڤ ئەتوانێت لە کەسانی تری 
گەورەساڵەوە یارمەتیی وەربگرێت. خوێندنگا، خزمەتگوزاریی 

کۆمەاڵیەتی یان پۆلیس ئەتوانن هاریکاریی بکەن و وەاڵمی 
پرسیاران بدەنەوە.

 
] [
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وردەئامۆژگاریی لەالیەن الوانی ترەوە)لە ڕاپۆرتی نوێنەریی 
Oskyddad )"پەرلەمان بۆ مندااڵنەوە "نەپارێزراو

مەیەڵە کە "پێناسەی پارێزراو" دەستبەسەر ژیانتا بگرێت.  • 
تۆ لەوە زیاتر دەهێنیت! 

هەمیشە گەورەساڵێک لەگەڵ خۆت بەرە، ئەگەر بۆ نموونە بتەوێت   •
بۆ نەخۆشخانە بڕۆیت. ئەگینا ئەبێت دانیشیت و ڕوونکردنەوە لە 
چەند کاژێڕیکدا بە سستەرەکان بدەیت، پێش ئەوەی بتوانیت هیچ 

بکەیت.

پالن دانێ، لەگەڵ خیزانەکەتدا پێش ئەوەی لە خوێندنگایەکی تازە   •
دەستپێبکەیت یان بگوازیتەوە دەربارەی ئەوەی کە سەرگوزشتەی 
تۆ چۆن بێت. شتێک هەڵبەستە کە هەمو خێزانەکە بەند بن پێوەی. 
ئەگینا خەڵکی ئێستا یان دواتر هەستی پێئەکەن کە شتێک هەیە کە 

وانییە و ئەوساش پرسیارکردنەکان ئەکەونە گەڕ. 

هەوڵ بدە کە ناو بگۆڕیت )…( ئەسا هەمو شتەکان ئاسانتر ئەبن.  •

پێیان بڵێ! گەورەساڵەکان ئەبێت بۆ هاریکاریی هەبن نەک تێکدان!   •

www.jagvillveta.se
لە www.jagvillveta.se ئەتوانیت پتر لەسەر تاوانە جیاوازەکان، 

لەسەر پشتگیریی و هاریکاریی بخوێنیتەوە و دەربارەی چٶنێتی 
هەستکردن کە تاوانت بەسەرهاتبێت. 

لەوێدا سەرگوزشتەکان و وردەئامۆژگارییەکان هەن کە هی منداڵی ترن 
کە زانیاریی کەسیی پارێزراویان هەیە. 
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