من
دەمەوێت
بزانم

– چی بە
منداڵەکەم بڵێم؟
زانیاری بۆ تۆ کە باوانیت و بە زانیاریی کەسیی
پارێزراوەوە ئەژیت
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منداڵ پشتی بە گەورەساڵەکانە بۆ وەرگرتنی زانیاریی لەسەر
دۆخی خۆی .بۆیە فەرمانبەریی قوربانیانی تاوان ئەوەی
هەڵبژارد کە ئەم نامیلکەیە ئاراستەی باوان بکات .تۆ وەک
باوانێک لەم نامیلکەیەدا ئامۆژگاریی وەردەگریت لەسەر ئەوەی
کە تۆ چۆن ئاسانکردن بۆ منداڵەکەت بکەیت تاوەکو بە زانیاریی
کەسی پارێزراوەوە ژیان بکات .نامیلکەکە بە هاریکاریی
نوێنەری پاراستنی مافی منداڵ سازکراوە.
نیزیکەی  ٤٠٠٠منداڵ لە سویددا هەن کە بە زانیاریی کەسیی
پارێزراوەوە دەژین .زوربەی منداڵەکان زانیاریی کەسییان
لەبەرئەوە پارێزراوە کە یەک یان هەردووک لە باوان دووچاری
توندوتیژیی یان هەڕەشە بوونەتەوە .بێگوێدانە ئەوەی کە ئایا
منداڵەکە ڕاستەوخۆ دووچاربووە یان نا ،کاریگەریی لەسەر ژیان
هەر دەبێت کە بە زانیاریی کەسی پارێزراوەوە ژیان بکەیت.

پێشەکی

5

زانیاریی کەسیی
پارێزراو
لێرەدا پلەی جیاواز بۆ پاراستن هەن .بۆ هەنێک کەسان ،ئەوەندە
بەسە کە نیشانە بەنهێنیکردن -بۆ ماوەیەکی کورت بدرێت ،کەچی
کاسانی تر بە درێژایی ژیانیان زانیاریی کەسییان هەڵبەستراوە.
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•

نیشانەدان بەنهێنیکردن ئەوە دەگەیەنێت کە لە تۆمارگەی
دانیشتواندا نیشانەیەک دادەنرێت ،کە ڕاگەیاندنێکە بەوەی کە
زانیارییەکانی لەسەر ئەو کەسە نابێت بەبێ تاقیکردنەوەیەکی
تایەبەت بەکەس بدرێت .نیشانەدان بەنهێنیکردن وەک
ڕێسایەک سااڵنە چاوی پێدا دەخشێنرێتەوە.

•

مانەوە بەنووسراو ،ئەوە دەگەیەنێت کە ئەو کەسەی لەژێر
هەڕەشەدا ئەژی ،بۆ ئەدرەسێکی تازە دەگوازرێتەوە ،بەاڵم
هەر لەسەر شوێنەکەی پێشووی ناونووسکراوە و پۆستەکانی
لەالیەن دەزگای باجەوە نێوەندگیریی ئەکرێت .مانەوە
بەنووسراو هەرجارە بۆ ئەوپەڕی سێ ساڵ دەخوات.

•

زانیاریی کەسیی هەڵبەستراو بەهێزترین پلەی پاراستنە
و ئەوە ئەگەیەنێت کە مرۆڤ پێناسەیەکی تەواو تازە
وەردەگرێت ،بە ناوی تازە و ژمارەی کەسییەوە.

زۆر کەسان بۆ خۆیان الی دەزگای باج داوا ئەکەن کە زانیاریی
کەسییان پارێزراوبێت ،لە کاتێکدا کەسانی تر پاراستنەکە پاش
پەیوەندییکردن بە پۆلیسەوە وەرئەگرن.
لە  www.skatteverket.seزانیاریی دەربارەی
چۆنێتی داواکردنی زانیاری کەسیی پارێزراو هەن .دەشکرێت
تەلەفۆن بکەیت بۆ .0771-567 567

منداڵ بە زانیاریی
کەسیی پارێزراوەوە
منداڵ زوربەی جاران زانیاریی کەسیی پارێزراویان هەیە
لەبەرئەوەی کە یەکێک لە باوانی هەیەتی .لەوانەیە باوانی
دووچاری هەڕەشە بووبن لەبەر کارەکەیان یان لەبەر شاهیدی دان
لە دادبینییەکدا .هۆکاری هەرە ئاسایی دووچاربوون بە توندوتیژییە
لە پەیوەندیی نیزیکدا ،کاتێک کە هەڕەشە لە خێزانەکەی خۆوە
یاخود لە کەسێکی نیزیکەوە دێت .دەکرێت منداڵەکان بۆ خۆشیان
دووچاری هەڕەشە لەالیەن یەک یان هەردوو باوانەوە یاخود
کۆمەڵێک لە خزمانەوە بن.
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مافەکانی منداڵ
ڕێککەوتننامەی منداڵ ،پێکهاتنێکی نێونەتەوەییە ،کە سوید
واژووی کردوە .ڕێکەوتننامەکە لەسەر ئەوەیە ئایا مافەکانی کە
منداڵ هەیەتی کامانەن ،بەبێ گوێدانە ڕەگەز ،ڕەچەڵەک ،ئایین
یان کەمبوونەوەی توانا .منداڵ مافی ئاگالێبوون و پاراستنی
تایەبەتیان هەیە ،چونکە ئەوان زیاتر ناسکن.
ڕێکەوتننامەی منداڵ
بە چوار بنەمای بنچینەییەوە ڕاگیراوە:
•
•
•
•
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کە هەمو مندااڵن هەمان مافیان هەیە
کە چاکترین بۆ منداڵەکە لە هەمو بڕیارەکاندا
بەهەندوەربگییرێت
کە هەمو مندااڵن مافی ژیان و پەرەسەندنیان هەیە
کە هەمو مندااڵن مافی گوتنی ڕای خۆیان و ڕێزدانان بۆ
ڕاکانیان هەیە.

بەپێی پەیماننامەی منداڵ منداڵ مافی ئەوەی هەیە کە دژی
هەمو شێوازێکی توندوتیژیی جەستەیی یان دەروونی،
بەدچاودێرییکردن و دەستدرێژیی سێکسی بپارێزرێت.
پەیماننامەکە سەرنجدانیش بەوە ئەدات کە مندااڵن مافی
وەرگرتنی پشتگیریی و هاریکارییان هەیە.
هەمو مندااڵن مافی نەشونمایەکی بێ لە توندوتیژییان هەیە.
کاتێک کە منداڵێک یان کەسێکی تر لە خێزانەکە هەڕەشەی
توندوتیژیی لێدەکرێت ،ئەوا ئەوان مافی ئاسوودەیی و پاراستنیان
هەیە .زانیاریی کەسیی پارێزراو بۆ ئەوەیە کە مندااڵن و
گەورەسااڵن پاراستنیان دژی توندوتیژیی بەردەوام بدرێتێت.
کاتێک کە خێزانێک زانیاریی کەسیی پارێزراوە .منداڵەکان مافی
ئەویان هەیە تێیدا بەشداربن و زانیارییان دەربارەی ئەوەی کە
ڕووئەدات بدرێتێت ،هەتا کە بچکۆلەشن .ئەمە داواکاری گەورە
لە باوان ئەکات .ئایا مرۆڤ چی بە منداڵەکان بڵێت؟ ئایا مرۆڤ
چٶن خۆدووربخاتەوە لە ترساندنی مناڵەکان؟

منداڵەکان چی ئەڵێن؟
ئەوە بۆ منداڵ سەخڵەتە کە لەگەڵ هەڕەشەدا بژی و زۆر کەسان
هەست ئەکەن کە نیگەرانن و ترس دایگرتوون .زانیاریی
کەسیی پارێزراو دەکرێت وەک ئاسوودەییەک وابێت و ترس کەم
بکاتەوە.
»لەسەرەتادا زۆر زەحمەت بوو کە ترسەکە
لەخۆ بەدوورخەیت .من هەرگیز بە شەوانە
خەوم لێنەدەکەوت ،هەرهیچ .ئەوە هەر
زۆرزۆر ناخۆش بوو«.
 Ebba1ئێببا

»من هەست بەخۆم ئەکەم کە زۆر ئاسوودە
بم بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە.
بەڕاستی وام .زۆر بەاڵمەوە خۆشە کە ئەوەم
هەیە«.

زانیاریی کەسیی پارێزراو ڕەنگە کۆمەڵێکی زۆر گیروگرفتی
تریش بگەیەنێت ،بە تایەبەت کە منداڵەکان گەورەتر ئەبن .زۆر
منداڵ وا هەست ئەکەن کە ئەوان نازانن چی بۆ برادەران باس
بکەن .ڕەنگە ئەوە سەخت بێت بزانرێت کە مرۆڤ چی بە
هاوڕێکانی بڵێت کاتێک کە دەیانەوێت بێن بۆ ماڵەکەیان و گەمە
بکەن .ئەوە ئاساییە کە منداڵ بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە
هەست بە تەنیایی ئەکەن و ئەترسن لەوەی کە ئاشکرابن.

»من نامەوێت زۆر لەگەڵ هاوڕێکانمدا بم،
چونکە نامەوێت پرسیارو شتی وام لێبکرێت.
ئەوە زۆر کاریگەریی لەسەر من ئەکات«
 Sofiaسۆفییا

1

 Rebecka1ڕێبێککا
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مندااڵن و الوان زوربەی جاران شارەزاییان لەوەدا هەیە کە
گەورەسااڵنی خوێندنگا ،لە بواری تەندروستی – و چاودێریی
نەخۆشی و لە فەرمانبەرییە جیاوازەکانەوە نازانن ژیانکردن بە
زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە چۆنە.
«پاشان ئەوەی لەسەر خوێندنگاشە لەوێ
بوەستێ .وادیارە کە ئەوان هەرهیچ ئاگایان
لەو شتە نییە«.
 William1ویلیام

1هەمو قسەگوتراوەکان لە ڕاپۆرتی نوێنەری یاسایی مندااڵنەوە وەرگیراون
”نەپارێزراو” .Oskyddad

ئایا مرۆڤ چی بە
منداڵەکان بڵێت؟
ڕەنگە ئەوە گران بێت بزانرێت کە مرۆڤ چەند زۆر باس بۆ
منداڵەکەی بکات و لێرەدا هیچ ئامۆژگارییەکی گشتی نییە کە بە
کەڵکی هەموان بێت .ئەوەی مرۆڤ ئەبێت بۆ منداڵەکانی باس
بکات تاکەکەسییە و ئەبێت بەپێی بارودۆخی ئەوان بگونجێنرێت،
بەاڵم هەندێک شت هەن کە بیری لێبکرێتەوە:

قسە لەسەر ئەوە بکە کە منداڵەکان بەسەریاندا هاتووە .کاتێک
منداڵ بۆخۆی هەڕەشە و توندوتیژیی بەسەرهات زوربەی
جاران زۆری بیرلێدەکەنەوە .هەست بە ئاسوودەیی ئەکرێت
کە قسە لەگەڵ گەورەساڵێکدا بکرێت ،ئەمە وا دەکات کە ئەوان
بەسەرهاتی خۆیان لەگەڵ کەسانی تردا بەش بکەن .ئەوان
هەروەهاش دەرفەتی پرسیارکردنیشیان ئەبێت .ئەگەر منداڵەکە
دووچاریی توندوتیژیی بووبێتەوە یان هەڕەشە و توندوتیژیی
دیبێت ،ئەوا باشە کە بۆ منداڵەکە باس بکرێت کە ئێوە دەگوازنەوە
بۆ شوێنێکی ئاسوودە .مندااڵن مافی ئەوەیان هەیە بزانن کە
ئەوان لە توندوتیژیی دەپارێزرێن.

نموونە
ئێستا دەگوازینەوە و بۆ هێنریک باس
ناکەین لە کوێ ئەژین تاوەکو ئەو
نەتوانێت بماندۆزێتەوە و لێمان بدات–.

ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵ منداڵەکە بکە .کاتی خۆی بدەرێ تا بۆ
منداڵەکەی ڕوون بکەیتەوە کە چی ڕووئەدات .منداڵ هەست
ئەکەن کاتێک باوانیان بترسن و دڵەڕاوکێیان بێت ،و ئەوان
زوربەی جاران گوێیان لێیە کە گەورەساڵەکان قسە لەگەڵ یەکتر
ئەکەن .ئەگەر کەسێک لەگەڵ منداڵەکەدا قسە نەکات ،مەترسی
گەورەیە کە منداڵەکە ڕوونکردنەوەی تر بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە
ڕوویداوە .ئەوان ئەوەندەی تر هەست بە ترس ،سەرلێشێواوی و
تەنیایی ئەکەن .کە بۆت هەبێت بزانیت ،زوربەی جاران هەستی
ئاسوودەیی تر ئەبەخشێت.
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نموونە
– من لەگەڵ چەند گەورەساڵێکدا
ناتەبام و نامەوێت بێن بۆ ماڵی
ئێمە .جا بۆیە ئێمە بەکەس ناڵێین
بۆ چ شارێک ئەگوازینەوە.
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خۆت لە ووردەکاریی تۆقێنەر دووربخەرەوە .خۆت دووربگرە
لە باسکردنی ووردەکاریی دەربارەی توندوتیژیی و هەڕەشە کە
منداڵەکە ئاگای لێنییە .ئەوە لەوانەیە بیترسێنێت .لەالیەکی ترەوە
منداڵ پێویستیان بە زانیاریی بەئەندازەی پێویست هەیە ،بۆئەوەی
تێبگەن بۆچی بەوانی تر نەڵێن لەکوێ دەژین.

پشتگیریی منداڵەکە بکە ،منداڵەکە نابێت پشتگیریی تۆ بکات.
زور مندااڵن ئێجگار دەربەستی ئەوەیانە کە دڵی باوانیان بدەنەوە
و پشتگیرییان بکەن .ئەمە بەرپرسێتییەکی زۆر گەورەیە بۆ
منداڵەکە .کارێکی وا بکە کە تۆ بۆ خۆشت کەسێک هەبێت کە
دەربارەی دڵەڕاوکێ و ترسی خۆت قسەی لەگەڵ بکەیت.

خۆت لە درۆ دووربخەرەوە .جاروبار مرۆڤ پێویستی بەوەیە
کە منداڵەکان بپارێزێت لەوەی دەیان ترسێنێت یاخود شتی
وا کە ئەوان لەوە بچکۆلەترن تێیبگەن .بیرت بێت کە منداڵ
گەورەئەبن .کە گەورەش بوون پێویستییان بەوەیە زیاتر بزانن.
ئەو کاتە زەحمەتە شتی ببیستن کە ڕاست نەبێت .ئەوسا مەترسی
ئەوە هەیە کە هەست بکەن دڵڕەنجاو کراون و هەڵخەڵەتێنراون.
لەباتی ئەوە بەشێک لە ڕاستییەکە باس بکە و بە ووردەکاریی و
زانیاریی هاوکات لەگەڵ گەورەبوونی منداڵەکاندا پڕیبکەرەوە.

منداڵەکە لە قسەکردنی گەورەسااڵن بپارێزە .کاتێک کە تۆ
لەگەڵ گەورەسااڵنی تردا باس لە بەسەرهاتەکانی خۆت لەسەر
هەڕەشە و توندوتیژی دەکەیت ،وابکە کە منداڵەکە گوێی لە
قسەکانتان نەبێت .ڕەنگە ئەوە بۆ منداڵەکە ترسێنەر بێت کە گوێی
لە باسکردنەکە بێت بەبێ ئەوەی لە هەموی بگات یان بواری
پرسیارکردنی هەبێت.

کە ماڵئاوایی بکەیت
منداڵی بچکۆلە پێویستیان بەوە هەیە کە بۆیان هەبێت بەشداریی
بکەن لەوەی کە لە ژیانیاندا ڕووئەدات .کاتێک کە مرۆڤ
دەگوازێتەوە ،وا خۆشترینە کە منداڵەکان ماوەیەکی باش
پێش خۆی پێی بزانن .ئەگەر مرۆڤ فریاکەوت ئەوە باشە
کە ماڵئاوایی لەماڵەکەی ،لە هاوڕیکانی و دراوسێکانی ،لە
پێشخوێندنگە و پارکی یاریکردن بکات.
ئەوە لەوانەیە واش بێت کە کات بەدەستەوە نەبێت بۆ
ماڵئاواییکردن کاتێک کە خێزانێک هەڵدێن و زانیاریی کەسیی
پارێزراویان ئەبێت .جاروبار دەرفەتی ئەوە نییە کە شمەکی
منداڵەکان لەگەڵ خۆ ببرێت و لەوانەیە کە مرۆڤ ناچار بێت
پەیوەندیی لەگەڵ هاوڕێکانیا ،پێشخوێندنگەدا ،لەگەڵ خزمان
و دۆستان بپچرێت .ئەمە بۆ منداڵەکان باشتریین نییە ،بەاڵم
جاروبار هەڵبژاردەی تر نییە .دڵنیایی خۆت و منداڵەکەت
هەمیشە گرنگترینە.

هەوڵ بدە ئەو شمەکانەی کە بۆ منداڵەکە گرنگن لەگەڵدا بن.
ئەوە شتێکی باشە کە مرۆڤ لە کاتی گواستنەوەدا ،ئەو شمەکانەی
بۆ منداڵەکە گرنگن لەگەڵ خۆدا بەرێت بۆ نموونە ،یاریبازی،
پەڕتووک ،جلوبەرگ و مۆبیلە .وێنەی گیراویش زوربەی
جار بەنرخ دائەنرێن .جاروبار مرۆڤ ئەتوانێت بگەڕێتەوە و
سەردانی ئەو کەسانە بکات کە خۆشی ئەوێن.
ئەگەر ئێوە نەتوانن پەیوەندییتان بە دۆست و خزمانەوە
هەبێت ،ئەوا شتێکی باشە کە شمەکی بیرەوەری وەک ،وێنەی
گیراو ،دەنگی تۆمارکراو و ئەو شتانەی کە پێکەوە کردوتانە
بەبیردەهێنێتەوە .ڕەنگە ئەوانە وەک یارمەتییەک بۆ منداڵەکە
وابن.
ماڵئاوایی بکە ئەگەر کرا .ئەگەر ئەکرێت بە شێوەیەکی ئاسوودە
پەیوەندیی بە پێشخوێندنگەوە بکرێت ،شتێکی باش ئەبێت داوایان
لێبکرێت کە ساڵوێک بۆ منداڵەکە بنێرن .تۆمارکراوێکی دەنگی
یان فیلم لەگەڵ هاوڕێکان و مامۆستاکە ،وێنەکێشراوەکان و
وێنەگیراوەکان ،زۆر بۆ منداڵەکە پڕمانان.
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پالنی کارکردن لە
بوونی هەڕەشەدا
کاتێک کە هەڕەشەیەک دژی منداڵەکە یاخود کەسێکی تری
خێزانەکە هەبێت ،پێویست بەوە ئەکات کە پالنێکی کارکردن
هەبێت بۆ ئەوەی چی بکرێت ئەگەر شتێک ڕوویدا .ئایا
دەوروبەرەکە ئەبێت ئامادەی چی بن؟ ئایا منداڵەکە خۆی
ئەتوانێت چی بکات؟
زۆر خوێندنگا و پێشخوێندنگا پالنێکی کارکردنی تایەبەت
دەنووسنەوە بۆ منداڵێک کە زانیاریی کەسیی پارێزراوبێت.
لەوێدا دەنووسرێت کە منداڵەکە لەچی بپارێزرێت ،کامانەن
ئەوانەی کە دەبێت بزانن کە منداڵەکە زانیاریی کەسیی
پارێزراوە ،و ئایا منداڵەکە پێداویستی بە پشتگیریی زیادە هەیە و
هەمو وردەکارییە پراکتیکییەکانی دەربارەی چۆنێتی بەڕیوەبردنی
پاراستنەکە هەن .وردەئامۆژگاریی بە خوێندنگا و پێشخوێندنگا
لەسەر ئەوە بدە ئەگەر ئەوان ئاگایان لەوە نەبێت!
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لە  www.skolverket.seڕێنماییکارییەک کە پێی ئەڵێن
زانیاریی کەسیی پارێزراو هەیە .تۆ بۆخۆت هەڵبژاردە ئەکەیت
گەر ئەتەوێت بارودۆخەکەت بۆ نموونە ،بۆ دۆستان.
و دراوسێکان باس بکەیت .مەترسی ئەوە هەیە کە ئەوانەی بۆیان
هەبێت بیزانن بۆ کەسانی تری باس بکەن ،بەاڵم لەوانەیە ئەوەش
بۆخۆی پاراستنێک بێت کە کەسانی تر پێی بزانن .مرۆڤ
ئەتوانێت زوربەی جاران باسکردنێکی زۆرتەواو بکات بۆ
ئەوەی یارمەتیی وەربگرێت ئەگەر شتێکی مەترسیدار ڕوویدا،
بەبێ ئەوەی هەموو بەسەرهاتەکەی باس بکات ،بۆ نموونە کە
بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە ئەژی .ئەتوانیت بۆ نموونە بۆ
دراوسێکانت باس بکەیت کە ئەگەر لە ماڵەکەی تۆوە گوێیان لە
شەڕ و قیژە بوو با تەلەفۆن بۆ پۆلیس بکەن.
ئەگەر منداڵەکە پاراستنەکەی ئاشکرا کرد .لەوانەیە ڕووبدات
کە منداڵەکە لەبەر لەبیرچوونەوە بیدرکێنێت کە لە کوێ دەژین.
لەوانەیە منداڵەکە فشاری بخرێتە سەر کە پاراستنەکە ئاشکرا
بکات .جا هۆکارەکان هەرچی بن ،ئەوە گرنگە کە منداڵەکە
قەرزبار نەکرێت لەبەر ئەوەی باسی لێکردوە .هەرچەندە ئەمە
ئەوەش بگەیەنێت کە مەترسی بۆ سەر خێزانەکە زیاتر ئەبێت و
هەڵهاتنێکی تری بەدەمەوەیە ،ئەوە گرنگە کە منداڵەکە هەست

بە خەتا نەکات بەوەی کە بۆتە هۆکاری بارودۆخەکە .لەگەڵ
منداڵەکە قسە بکەو بڵێ کە شتی لەو بابەتە ڕووئەدات و کە
هەڵەی منداڵەکە نییە کە ئەبێت جارێکی تر بگوازنەوە .زۆر
مندااڵن هەست بە خەتاکردن ئەکەن بەبێ ئەوەی کەس گوتبێتی
کە خەتای ئەوانە .لەڕێگەی قسەکردن لەسەر ئەوە ،مرۆڤ
دەتوانێت وەک گەورەساڵێک بەرپرسێتی لەسەر شانی منداڵەکە
البات.

کاتێک منداڵەکە گەورەئەبێت
ئاستی پێگەیشتن الی مندااڵنی تەمەن جیاواز تاکەکەسییە ،ئەمەش
وا دەکات کە پێدانی ئامۆژگاریی گشتیی گران بێت کە مرۆڤ
کەی و لەسەرچی باس لە پاراستن بۆ منداڵەکە بکات .بێگوێدانە
پێگەیشتویی منداڵەکە ،گرنگە کە زانیاریی هاوکات لەگەڵ
گەورەبوونی منداڵەکەدا زیادکرێت ،بۆئەوەی منداڵەکە بتوانێت
مامەڵە لەگەڵ بارودۆخی جیاواز لە ژیاندا بکات.
 ٣ – ٠ساڵ :منداڵەکە هەمیشە گەورەساڵێکی لەگەڵدایە .منداڵەکە
بپارێزە و مشووری ئاسوودەیی بخۆ .لەگەڵ پێشخوێندنگەدا قسە
بکە و کارێکی وا بکە کە پالنێکی کارکردن هەبێت.
 ٦ – ٣ساڵ :منداڵ پەیوەندییان بە گەورەسااڵنی ترەوە زیاتر
ئەبێت .منداڵ زیاتر تێگەیشتنیان هەیە و پێویستییان بە زانیاریی
هەیە .منداڵەکە لە پالنی کارکردنی پێشخوێندنگادا تێوەبگلێنە.
باش بیربکەرەوە لەوەی کە باوانی هاوڕێکانی منداڵەکەت چەند
بزانن.
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 ٦ساڵ بەرەوسەر :منداڵ لە تەمەنی خوێندنگادا زۆرتر و
زۆرتر خۆیان بەپرسێتی هەڵدەگرن .خوێندنگا داواکاری زیاتری
لێیان هەیە و ئەمانەش جاروبارکێشە ئەخەنەوە .مشووری ئەوە
بخۆ کە پالنێکی کارکردن هەیە و کە ئەوە هەمو وەرزێکی
خوێندن پێکەوە لەگەڵ منداڵەکەداهاودەم(ئەپدەیت) ئەکرێتەوە.
منداڵ لە زوربەی کاتەکاندا چاالکییان لە کاتی دەستبەتاڵیدا هەیە،
ئەچنە ماڵی هاوڕێکانیان ،لەوانەیە لەماڵی خەڵکی بخەون .ئایا
چی بۆ منداڵەکەت برەوی هەیە؟ کێ بۆی هەیە بزانێت؟ منداڵەکە
ئەتوانیت چی بۆ کەسانی تر باس بکات؟
بەڕێوە بۆ سااڵنی مێردمنداڵی
کاتێک منداڵەکە نیزیکی سااڵنی مێردمنداڵی ئەبێتەوە ،پێداویستیان
بە وەرگرتنی زانیاریی زیاد ئەکات و پێویستبوون بە لەگەڵدابوون
و پێکەوەبڕیاردان هەیە .مێردمنداڵێک ئەبێت زۆر بڕیاران
بگرێت کە هاوڕێیکان ،حەزلێکردو ،کاتی دەستبەتاڵی و خوێندن
ئەگرێتەوە .مێردمندااڵنێ کە زانیاریی کەسییان پارێزراوە
ڕووبەڕوی زۆر هەڵبژاردنی ئاڵۆز ئەبنەوە و ئەوان بەدەگمەن
داوای ئامۆژگاریی لە هاوتەمەنەکان و گەورەسااڵن ئەکەن.
دەوروبەر سووک و ئاسان زۆر تەواو دەربارەی ژیان لە ژێر
هەڕەشەدا نازانن .ئەوان لەوانەیە هەر نەزانن کە مێردمنداڵەکان
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هەڕەشەلێکراون و زانیاریی کەسیی پارێزراویان هەیە.
تۆ وەک باوان زۆر گرنگیت .تۆ ئەو کەسەی کە ئەتوانیت
ئامۆژگاریی بدەیت و باسکەی بۆ ئەوەندە گرنگە کە زیاتر وریا
بیت کاتێک کە مرۆڤ زانیاریی کەسیی پارێزراوە .هەرتۆ ئەو
کەسەشیت کە ڕێساکان و سنوورەکان دائەنێت .مێردمنداڵەکە
ئەبێت بۆی هەبێت کە پرسیارگەل بکات و گوتوبێژ لەسەر
ڕێساکان بکات ،کە لەسەرڕۆیشتنیان زۆر گران ئەبێت،
ئەگینا مەترسی هەیە کە ڕێساکان بەنهێنی پێشێل بکرێن .ئێوە
پێکەوە ئەتوانن بگەنە ئەوەی کە باشترین ڕێساگەل دروست بۆ
خێزانەکەتان کامانەن.
پرسیارگەلی گرنگ بۆ نموونە ،ئەوانەن کە ئەوان بۆیان هەیە بۆ
کێ باس بکەن ،وەرزش و چاالکییەکانی دەستبەتاڵی ،ئیشکردنی
زیادە ،مێدیا کۆمەاڵیەتییەکان و تۆڕی ئینتەرنێتە.

دەربارەی تۆڕەکە
ئەو تۆڕە گرنگترین بەشە لە ژیانی الواندا .ئەوان یەکتر ئەبینن،
کۆششی ماڵێ ئەکەن ،بەدوای زانیارییدا ئەگەڕێن ،گوێ لە
موزیک ئەگرن ،گەمە ئەکەن ،سەیری فیلم ئەکەن و شت ئەکڕن.
بەاڵم تۆڕەکە لەوانەیە جێگەیەکی مەترسیدار بێت ،ئەگەر مرۆڤ
لەژێر هەڕەشەدا بژی ،چونکە ئەکرێت کەسایەتیی ئاشکرا بێت.
منداڵ بە زانیاریی پارێزراوەوە ناتوانن تۆڕەکە وەک کەسانی تر
بە هەمان شێوە بەکاربهێنن ،ئەوان ئەبێت فێری دڵنیاییبوون لە
و تۆڕەدا ببن ،پێش ئەوەی سەربەخۆ بۆخۆیان بەکاری بهێنن.
ئەمە ئەوە ئەگەیەنێت کە ئێوە ئەبێت زوو دەستپێ بکەن ،وەک
نموونەیەک لە سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنگادا.

17

یارمەتیی لە کەسانی
تر وەربگرە
ئەو داواکاریی زیاترگەورەتر ئە خێزانەکە ئەکات .کە زانیاریی
کەسیی پارێزراویان هەبێت .ئەگەر قسەکردن لەگەڵ منداڵەکەت
یان وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانی گرانە ،یارمەتیی لەدەرەوەی
خێزانەکە بۆ وەرگرتن هەیە .هەمان شت کاری پێدەکرێت ئەگەر
منداڵەکە بیرەوەری دژواری هەبن یاخود نیشانەی ئەوەی پێوە
دیاربێت کە بە بەسەرهاتی توندوتیژی و هەڕەشەدا ژیاوە .زۆر
مندااڵن بەالیانەوە خۆشە کە قسە لەگەڵ کەسێکی گەورەساڵی
دەرەوەی خێزانەکە بکەن کە ئەرکی نهێنیپاراستنی لەسەر بێت.
چاودێریی تەندروستی خوێندنگا ،خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی
یان ئێشکگریی ژنان دەتوانن لە دۆزینەوەی گفتوگۆی پشتگیریی
لەو جێیەی لێی ئەژیت یارمەتیت بدەن.
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زانیاریی پتر لەالیەن فەرمانبەریی
لێقەوماوانی تاوان
لە  www.jagvillveta.seزانیاریی بۆ مندااڵن هەیە کە بە زانیاریی کەسیی پارێزراوەوە ئەژین .لە
ماڵپەڕەکە زانیاریش بۆ مندااڵن لەسەر تاوان ،مافەکان ،پشتگیریی و یارمەتی هەیە.
لە  www.brottsoffermyndigheten.seزانیاریی بە زۆر زمان هەن لەسەر مافەکانی
تاوانلێکراو و پرۆسەی دادبینی ،هەروەهاش چەندین زانیاریی پەیوەندیکردن بۆ فەرمانبەرییەکانی تر و
ڕێکخراوە نائابوورییەکان هەن.
فەرمانبەریی لێقەوماوانی تاوان بەخۆشییەوە وەاڵمی پرسیارەکانی لەسەر قەرەبووکردنەوە هاوکات
لەگەڵ تاواندا ئەداتەوە .تەلەفۆن بۆ تەلەفۆنی بەردەستی کردن  090-70 82 00بکە و قسە لەگەڵ
کارهەڵسووڕێنەرێکدا لە یەکەی ڕاگەیاندن لە زیانکەوتنەوەی تاوان بکە.
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فەرمانبەریی لێقەوماوانی تاوان

Box 470, 901 09 Umeå
090-70 82 00 :تەلەفۆن
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
www.rattegangsskolan.se
www.jagvillveta.se

