ئەوە دەستنیشان
بکەیت ئەگەر

مناڵێك یان
گەنجێك
لەالیەنی
سێکسییەوە

ئیستیغالل
کرا بێت؟

یستیغاللی سێکسی مناڵ
ئایا دەتوانیت نیشانەکان دەستنیشان بکەیت؟

ئەگەر شتێکت بەدی کرد
بە یەکێك بڵێ

ئایا دەتوانیت

ەگەر شتێکت بەدی کرد بە یەکێك بڵێ
ئەگەر تۆ نیگەرانیت هەیە سەبارەت بە ئیستیغاللی سێکسی مناڵ ،ڕەنگە تۆ
دڵنیا نەبیت دەربارەی ئەوەی کە ئاخۆ دەبێت خەمت بێت یان نا ،بەاڵم شتێکی
گرنگە کە نیگەرانییەکانت لە دڵی خۆتدا نەهێڵیتەوە و بە یەکێك بڵێیت.
دەبێت چی بکەیت ئەگەر نیگەرانیت هەبوو
پۆلیس
تەلەفون بکە بۆ  101بۆ مەسەلەیەك کە کوتوپڕی نەبێت یاخود تەلەفون
بکە بۆ  999ئەگەر نیگەران بوویت کە مناڵێك مەترسی دەمودەستی
لەسەرە.
کرایم ستۆپەرز

ئەگەر حەز دەکەیت ناونادیار بیت ،پەیوەندی بە کرایم ستۆپەرز
) (Crimestoppersـەوە بکە بە ژمارە  0100000111یاخود لەسەر
ئینتەرنێت ڕاپۆرتی بدە لە
http://www.crimestoppers-uk.org/give-information/giveinformation-online/
دەستەکانی پارێزگاریکردن لە مناڵ
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئیستیغاللی سێکسی مناڵ پەیوەندی بکە بە
 01733933700یان سەردانی دەستەی پارێزگاریکردن لە مناڵ بکە لە
پیتەبۆرۆ
لە professionals/child www.peterboroughlscb.org.uk/home/
-sexual-exploitation/
یاخود دەستەی خۆجێیی پارێزگاریکردن لە مناڵ لە کامبریجشێر
01010373000
www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/
بەڕێوەبەرایەتییەکانی مۆڵەتبەخشین
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بەرپرسیارێتییەکانت یاخود بۆ پشتگیری تکایە
پەیوەندی بە بەڕێوەبەرایەتی مۆڵەتبەخشینی خۆتەوە بکە بە ژمارە
 01733707070بۆ پیتەبۆرۆ یان ئەنجومەنی شارەوانی ناوچەکەی خۆت
لە
کامبریجشێر

هەنگاوەکانی خۆپاراستن
.1

نیشانەکان دەستنیشان بکە

پدنیشانەکانی ئیستیغاللی سێکسی مناڵ لە شوێنکارەکەتدا یان لەناو ئۆتومبێلەکەتدا دەکرێت ئەو گەنجانە لەخۆ بگرێت کە
'کوڕە هاوڕێ' ـی لەخۆیان گەورەتریان هەبێت ،جلوبەرگیان یان هەڵسوکەوتیان لە تەمەنی خۆیان گەورەتر نیشان
بدات ،ئەلکهول یان دەرمان و مادەی هۆشبەریان بدرێتێ .خشڵ ،پارە یان ئامێری ئەلکترۆنییان بدرێتێ لەگەڵ
بەکارهێنانی تەکسی بەخۆڕایی.

.2

پشتڕاستکردنەوەی تەمەن

لەوە دڵنیابەرەوە کە خۆت و کارمەندەکانت دەزانن ئەو جۆرانەی ناسنامەی
تەمەن ( )IDکامانەن کە پەسەندکراون ،نیشانەکانی کڕینی ئەلکهول یان جگەرە
کە لەبری گەنجێك ئەنجام دەدرێن چین و دەبێت پەیوەندی بە کێوە بکەیت
ئەگەر پێویستیت بە ڕێنمایی بوو یاخود بۆ ڕاپۆرتدانی نیگەرانییەك لەو
بارەیەوە.

تۆمارەکانی دەرچوون

.3

لەوە دڵنیابەرەوە کە تۆمارەکانی سی سی تی ڤی ( )CCTVو دەرچوون بە
شێوەیەکی ڕێکوپێك و بەردەوام دەپشکنرێن

ئیستیغاللی سێکسی مناڵ شێوازێکی ئاکاری خراپی سێکسییە لەگەڵ
مناڵ .قوربانیانی تاوان کە تەمەنیان لەخوار  11سااڵنەوەیە فریو دەدرێن
یان زۆریان لێدەکرێت کە لە کاری سێکسیدا بەشدار بن ،ئیتر ئەوە وەك
بەشێك بێت لە پەیوەندییەکی ڕەزامەندانەی دوو الیەنە ،یاخود ئەوە بۆ
بەدەستهێنانی
گرنگیپێدان ،دیاری ،پارە ،ئەلکهول ،دەرمان و مادەی هۆشبەر یان
شوێنی مانەوە بێت.
ئایا ئەوە چ پەیوەندییەکی بەو کاروبارانەوە هەیە کە مۆڵەتدارن؟
وەك کاروبارێك ڕەنگە تۆ تێبینی هەڵسوکەوتی ئەوتۆ بکەیت سەبارەت
بە مناڵ کە لە ئاسایی نەچێت .بەداخەوە ،شوێنکار دەکرێت
بەشێوەیەکی خراپ بەکار بهێنرێت بۆ سەرنجڕاکێشانی مناڵ بەرەو
کاری سێکسی ئیتر لەالیەن ئەو کەسانەوە بێت کە بۆ یەکتر بینین دێن
بۆ ئەوێ یان ئەگەری ئەوە زۆر زۆرە لەالیەن ئەوانەوە بێت کە لەوێ
کاردەکەن.
تەکسیش دەکرێت بۆ گواستنەوەی گەنجان بەکاربهێنرێت بۆ هێنان و
بردنیان بۆ ئەو شوێنانەی کە لەوێ لەالیەنی سێکسییەوە ئیستیغالل
دەکرێن.
ئێوە دەبێت سیستەم و ڕاهێنانتان هەبێت بۆ پارێزگاریکردن لە منااڵن
و گەنجان.

ئایا بۆچی ئەوە ئەوەندە گرنگە؟

تۆماری ڕووداو

.4

لەوە دڵنیابەرەوە کە تۆماری ڕووداو ڕادەگیرێت و شوێنی دیکەی تێدا دابنێ بۆ تۆمارکردنی ناو ،وەسف ،ژمارەی
ئۆتومبێل و پەیوەندی بە کێوە بکەیت ئەگەر پێویستیت بە ڕێنمایی و پشتگیری بێت.

.5

بەگوێرەی یاسای مۆڵەتبەخشین ساڵی  0003یەکێك لە ئامانجەکانی
مۆڵەتبەخشین پاراستنی منااڵنە لە زیانپێگەیشتن .ئەوە پرانسیپێکی
بنەڕەتییە و دەبێت هەنگاو بهاوێژرێت بۆ پابەندبوون بەو ئامانجەوە و
بەرەوپێشبردنی بەشێوەیەکی چاالکانە.
شتێکی گرنگە کە ئەوەت لە بیر بێت شۆفێری تەکسی دەکرێت بە فەرمی
تۆمەتبار بکرێت بە تۆمەتی قاچاخچێتی مرۆڤ ئەگەر بەمەبەست
(بەدەستی ئەنقەست) ڕێوشوێن بۆ گەشتی کەسێك ساز بکات یان
ئاسانکاری بۆ بکات بۆ مەبەستی ئیستیغاللی سێکسی.

چاودێریکردنی کەسێك کە لە بارێکی ناسکدا بێت

لەوە دڵنیابەرەوە کە ڕێنمایی وەربگریت لەگەڵ ئەو کەسەی کە دەبێت پەیوەندی پێوە بکەیت ئەگەر پێویستیت بە پشتگیری بوو یان
سەرپەرشتی کەسێکت کرد کە لە بارێکی ناسکدا بێت یاخود لە کوێ نیگەرانییەك ڕاپۆرت بدەیت

.6

تۆمارەکانی ڕاهێنانی کارمەندان

ئەو ڕاهێنانی کارمەندانە تۆمار بکە کە لەناو شوێنکارەکەتدا ئەنجام دەدرێن و ڕاهێنان دەربارەی ئەم هەنگاوانەی 'پاراستن' ئەنجام بدە.

ئایا دەبێت خۆت و کارمەندەکانت چ شتێك بزانن
لەسەر ئەم باڵوکراوەیە شەش هەنگاو هەیە کە یارمەتی پارێزگاریکردن
لە گەنجان ،کارمەندەکانت و کاروبارەکەت دەدات .لەوێ
بەرپرسیارێتییەکانت خراونەتە ڕوو.
هەر یەك لە هەنگاوەکان بابەتێكی ڕاهێنانی کارمەندانیشە .لەگەڵ
کارمەندەکانت وتووێژ بکە دەربارەی دەستنیشانکردنی نیشانەکانی
ئیستیغاللی سێکسی مناڵ ،ڕێوشوێنەکانی

