ئەپریل 2020

کۆڤید/19-ڤایرۆسی کۆرۆنا  -توندوتیژیی خیزانی  -توندوتیژیی سێکسی وە شێوازەکانی دیکەی
توندوتیژیی لەسەر بنەمای ڕەگەز.
ئایا چۆن دەتوانیت یارمەتی بدەیت؟
ئامۆژگاری بۆ هاوڕێیان ،خێزان ،دراوسێکان و ئەندامانی کۆمەڵگە.

توندوتیژیی خێزانی ،توندوتیژیی سێکسی ،وە جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز لە
کاتی قەیرانی کۆڤید  19دا زیاد دەکات .ماڵ بۆ هەموو کەسەکان شوێنێکی ئاسوودە نیە ،وە
خزمەتگوزارییە سەرەکیەکانمان لەژێر فشاردا دەبن .تۆ وەك هاوڕێ ،خێزان ،دراوسێ ،وە ئەندامانی
کۆمەلگە ،دەتوانیت ببیت بە پاڵپشتێکی چاالك بۆ ڕزگاربووان .ئێمە دەبێ وابکەین کە ڕزگاربووان
لەوە تێبگەن کە ئەوان بەتەنها نین .هەروەها گرنگە کە بەڕوونی دەرببڕین کە هیچ پاساوێك نیە بۆ
خراپەکاری .
ئێمە توانای کۆمەڵگەکانمان بینی کە چۆن بە هانای یەکتریەوە هاتن لەم قەیرانەدا .ئێمە ئەزانین کە
زۆرێك لە ئێوە دەیانەوێتهەوڵی زیاتر بدەن بۆ یارمەتیدانی ڕزگاربووان .ئێمە هەندێك ڕێنماییمان
دەستنیشان کردووە لەبارەی ئەوەی کە باشترین ڕێگە چییە بۆ ئەنجامدانی ئەوە.
گرنگە کە هەمیشە بیرمان بێت کە ڕزگاربووان شارەزان لەبارەی ژیانی خۆیاندا.

ئایا ئەو شێوازە جیاوازانەی توندوتیژی و خراپەکاری چین کە لەسەر بنەمای ڕەگەز دەکرێن؟








توندو تیژی و خراپەکاری و ئستغاللی سێکسی;
وندوتیژیی خێزانی لەوانەش کۆنترۆڵکردن بەزۆرەملێ;
خەتەنەکردنی کچان;
بەزۆر بەشوودان;
ئەوی پێی دەووترێ توندوتیژی لەسەر بنەمای 'شەرەف';
ڕاونان و بەدوکەوتن ;
قاچاخچێتی بە مرۆڤەوە .

یەکتربڕی شێوازەکانی چەوساندنەوە
ئەو کەسانەی لەو جۆرە توندوتیژیانەیان بەسەردا دێت ڕەنگە چەندین چەوساندنەوەیان بەسەربێت.
جۆرە جیاوازەکانی چەوساندنەوە کاریگەریی دەبێت لەسەر کەسێك کە خراپەکاریی بەرانبەر کراوە
هەروەها لەسەر چۆنێتی بەدەستهێنانی پشتیوانیکردن .هەروەها ڕەنگە ئەو شێوازی توندوتیژییانە
تێکەڵ ببن 'یەکبڕ بن' وە ئەمانەش بگرێتەوە ،سێکسیزم ،ڕەگەزپەرستی ،ترس لە هاوڕەگەزخوازی،
ترس لە گۆڕینی ڕەگەز ،وە جیاکاری دژی کەسانی کەمئەندام.
بۆ باشتر تێگەیشتن لە بەسەرهاتەکان و ڕێگریی زیاتر بۆ:








ژنانی کۆچبەر  -کلیك بکە ئێرە .here
ڕزگاربووانی هاوڕەگەزخوازانی كچ ،هاوڕەگەزخوازانی کوڕ ،دووال سێکشواڵ وە
ڕەگەزگۆڕ( - )LGBTکلیك بکە ئێرە .here
ژنانی ڕەشپێست و کەمینەکراو  -کلیك بکە ئێرە .here
ڕزگاربووانی کەمئەندام  -کلیك بکە ئێرە .here
ڕزگاربووانی نابیست  -کلیك بکە ئێرە .here
ئەو ژنانەی ڕووبەڕووی جۆرەها عەیبە دەبنەوە  -کلیك بکە ئێرە .here
باڵوبوونەوەی چەوساندنەوە دژ بە ژنان و کچان لە شانشینی یەکگرتوو  -کلیك بکە ئێرە
.here

کاریگەریی کۆڤید
بۆچی ئێمە نیگەرانین لەبارەی کاریگەریی کۆڤید  19لەسەر ئەوانەی خراپەکارییان بەرانبەر دەکرێ -
کلیك بکە ئێرە .here
قوربانیانی نێر
توندوتیژی کاردەکاتە سەر پیاوانیش ،وە ئامۆژگاری و پشتیوانی بەردەستە .هەروەها گرنگە کە بیرمان
بێ کە باڵوبوونەوەی توندوتیژیی خێزانی لەنێو هاوسەرانی هاوڕەگەزدا هەمان شێوەیە وەك لەنێو
هاوسەرانی ڕەگەزی جیاواز .بۆ ئامۆژگاری لەبارەی چۆنێتی پشتیوانیکردن لە ڕزگاربووانی نێر -
کلیك بکە ئێرە  ، hereیان بۆ ڕزگاربووانی  - LGBTکلیك بکە ئێرە .here
قسەڵۆکە باوەکان
قسەڵۆکی زۆر هەیە لەبارەی توندوتیژیی خێزانی و سێکسی .ئەمانەش دەگرێتەوە ،تێکدانی
هەڵسوکەوتی قوربانیەکە وەك 'بۆچی ئافرەتەکە ماڵی جێنەهێشت' وە گوایە کردەی قوربانییەکە هانی
توندوتیژییەکەی داوە کە بەرانبەری بکرێت .گرنگە کە ئێمە بچینەوە بەگژ ئەو قسەڵۆکانەدا لە
کۆمەڵگاکانماندا.
بۆ فێربوون لەبارەی قسەڵۆکەکان دەربارەی توندوتیژیی خێزانی  -کلیك بکە ئێرە .here
بۆ فێربوون لەبارەی قسەڵۆکەکان دەربارەی توندوتیژیی سێکسی  -کلیك بکە ئێرە .here

ئایا تۆ دەتوانیت چی بکەیت؟
لەکاتی کوتوپڕیدا
 ڕزگاربووان هان بدە بۆ ئەوەی تەلەفون بکەن بۆ  999لەکاتی کوتوپڕیدا.
 oکار بکە بۆ ئەوەی بزانن لەبارەی سیستەمی چارەسەری بێدەنگ بۆ ئەو حاڵەتانەی
کەسێك تەلەفون دەکا بۆ  999بەاڵم ناتوانێت قسە بکات .بۆ زانیاریی زیاتر  -کلیك بکە
ئێرە .here
 oئەگەر ڕزگاربووەکە ناتوانێت تەلەفون بکات لەبەر ئەوەی نابیست و نابێژە وەیان
ناتوانێت بە قسە پەیوەندی بکات ،فێری بکە لەبارەی خزمەتگوزاریی تێکستی
کوتوپڕی  .بۆ زانیاریی زیاتر  -کلیك بکە ئێرە .here
 ئەگەر تۆ نیگەرانیت لەبارەی ئەوەی کەسێك لە مەترسیدایە ئەبێ تۆ تەلەفون بکەیت بۆ
.999
 oگرنگە کە بیرت بێ کە کەسێك ڕەنگە تووشی تووندوتیژی ببێت لەالیەن
هاوسەرەکەیەوە ،هاوسەری پێشووی ،ئەندامی خێزان یان لەالیەن سەرپەرشتیکارەوە.

 oئێمە لەوە تێدەگەین کە دراوسێکان الیان زەحمەتە تەلەفون بکەن بۆ پۆلیس .گرنگە کە
بیرت بێ کە کردەی تۆ ڕەنگە ببێتەهۆی ڕێگە چارەیەكی گرنگ بۆ ڕزگاربوویەك.
 oڕەنگە تۆ لەوە نیگەران بیت کە ئاخۆ چی ڕوودەدات ئەگەر تاوانکارەکە گومان بکات
کە تۆ خەبەری پۆلیست داوە لەبارەی تاوانەکە .دڵنیا بکە کە وا بکەیت کە سەالمەتی
خۆت بپارێزیت ،وە هەرگیز بەرەوڕووی تاوانکارەکە نەوەستیتەوە.
 oهەروەها تۆ دەتوانیت لەبارەی تاوانێکەوە خەبەر بدەیت بە پۆلیس بە ژمارە 101؛ یان
بە نەناسراوی خەبەر بدەیت لەتاوانێك بە تەلەفونکردن بۆ وەستێنەرانی تاوان Crime
 Stoppersبە ژمارە  0800 555 111یان بە ئۆنالین .online
ئەرکی پۆلیسە کە هەمووان بپارێزێت .نابێت هیچ کەسێك شەرمەزار بکرێت بۆ هەر هۆیەك ،لەوەش
حاڵەتی کۆچبەرییەکەی.
لە پەیوەندیدا بە
 گرنگە ئەو ڕێگایانە بدۆزینەوە کە لە پەیوەندیدا بمێنینەوە لەم قەیرانەدا .ئەگەر بتوانیت با بە
بەردەوامی لەگەڵ هاوڕێ و ئەندامانی خێزان و دراوسێکانت پەیوەندیت هەبێت و هەواڵیان
بپرسە .کارێکی گرنگە کە شوێنی ئاسوودەمان هەبیت و بوارمان هەبێت کە داوای یارمەتی
بکەین.
 هەروەها گرنگە بزانیت کە خەڵکانێك هەن لە شوێنە گشتییەکانن سەرباری ڕێکارەکانی قەدەغە
و داخستن چونکە ماڵەکانیان شوێنی ئاسوودەیی نین بۆیان  -لەوانەش مناڵ و گەنج .حکومەت
جەختی کردووە کە ئەگەر کەسێك خراپەکاری بەرانبەر بکرێت دەتوانن ماڵەکانیان بەجێبهێڵن
و داوای یارمەتی بکەن.
 ڕەنگە ڕزگاربووان بەدوای بوارێکدا بگەڕێن کە دەستیان بگات بە یارمەتیدان کاتێك کە ئەو
چاالکیانە ئەنجام بدەن کە هێشتا ڕێگەپێدراون بۆ نموونە بازارکردن بۆ خۆراك ،مەوعیدی
پزیشکی ،کاری پێویست وە وەرزش.
چۆن بەدەنگەوە دەچیت
ئەگەر کەسێك بە تۆ بڵێ کە تووشی تووندوتیژی بووە ئەوا گرنگە کە تۆ:






گوێی لێبگریت بەاڵم بەبێ حوکمدان بەسەریدا.
 oهەرگیز نەکەی سەرزەنشتی بکەیت بۆ توندوتیژییەکە ،پاساو بهێنیتەوە بۆ هەڵسوکەوتی
تاوانکارەکە ،پرسیاری لێبکەیت کە بۆچی ماڵی جێنەهێشتووە یاخود داوای لێبکەی ماڵ
جێبهێڵێ.
باوەڕی پێبکە.
ئەوانە بەهەند وەرگرە کە پێتی دەڵێت.
 oبۆ نموونە 'بەڕاستی پێمخۆشە کە تۆ بە منت ووتووە'' ،ئەمە هەڵەی تۆ نییە'' ،تۆ بەتەنها
نیت'.
پرسیاری لێبکە کە پێویستیی بەچییە ،وە با ئەو خۆی ڕێنماییت بکا.

 oڕزگاربووان هەمیشە خۆیان شارەزای ژیانی خۆیانن .گرنگە کە بە سەبر بیت
لەگەڵیاندا و ڕێگەیان بدە کە خۆیان هەنگاوەکان دابنێن.
 ئەگەر کرا ،زانیارییەکان بەشدار بکە لەبارەی چۆنێتی بەدەستهێنانی یاریدەی کەسانی
تایبەتمەند.
 ئەگەر کرا پێیان بڵێ کە لە پەیوەندیدا بن لەگەلت بە تەلەفون یان ئۆنالین ،وە لێیان بپرسە کە
سەالمەتترین ڕێگە چییە بۆ ئەمە.
 ئەگەر پەیوەندییەکی باوەرپێکراوت دامەزراندووە لەگەڵ ڕزگاربووەکە  -دەتوانیت باسی
وشەیەکی نهێنی بکەیت لەگەڵیان .دەکرێ ئەو وشەی نهێنییە بەکار بهێنرێ کاتێك بیانەوێ تۆ
تەلەفون بۆ پۆلیس بکەیت بەناوی ئەوانەوە.
ئاگات لە خۆت بێ
گرنگە کە ئەوە بزانیت ئاخۆ ئەمە چ کاریگەرییەکی دەبێت لەسەر تۆ .ئاگا لەخۆ بوون شتیکی گرنگە
کاتێك یارمەتی کەسانی تر دەدەیت .زۆر شت مەخەرە ئەستۆئ خۆت وەیان خۆت مەخەرە مەترسییەوە
 -پشتیوانیی کەسانی تایبەت دەستەبەرە و هەیە.

هێڵەکانی نیشتمانی بۆ یاریدەدان
هەروەها هاوڕێ ،خێزان دراوسێکان ،وە ئەندامانی کۆمەڵگە دەتوانن تەلەفون بکەن بۆ هێڵەکانی
یاریدەدان ئەگەر نیگەران بن بەرانبەر کەسێك .هەموو هێڵەکانی نیشتمانی بۆ یاریدەدان خۆڕایین وە
دەتوانن وەرگێڕ دابین بکەن ئەگەر ئینگلیزی زمانی یەکەمت نیە.
ئینگلتەرا:
هێڵی  24سەعاتەی یاریدەدان بۆ توندوتیژیی خێزانی
0808 2000 247
دەتوانرێ هێڵەکە بەدەست بێت بە بەکارهێنانی خزمەتگوزاریی قسە بە چاپکردن لە بی تی BT
 Type Talk Serviceبۆ نابیستان وەیان ئەوانەی گرفتی بیستنیان هەیە.
هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە هێڵەکەوە بە ئۆنالین .online
هێڵی یاریدەدانی نیشتمانی بۆ قەیرانی القەکردن  -توندوتیژیی سێکسی
08088 029 999
هەموو ڕۆژێك کراوەیە لە نێوان  2.30-12پاشنیوەڕۆ وە لە نێوان  9.30-7ئێوارە
بەردەستە بە مینیکۆم  Minicomلەسەر ژمارە .0208 239 1124
هێڵی یاریدەدانی کارما نیرڤانا  Karma Nirvanaبۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای 'شەرەف'
وە بەزۆر بەشوودان
0800 5999 247
هەروەها دەتوانیت پەیوەندییان پێوە بکەیت بە ئۆنالین لێرەدا .here
هیڵی یاریدەدانی نیشتمانی بۆ کچانی هاوڕەگەزخواز و کورانی هاوڕەگەزخواز ،سێکشواڵی
دووالیی وە ڕەگەزگۆڕاو  +هێڵی یاریدەدان بۆ توندوتیژیی خێزانی.

0800 999 5428
help@galop.org.uk
ڕزگاربووانی نێر
هێڵی ئامۆژگاریی بۆ پیاوان
0808 801 0327
info@mensadviceline.org.uk
وێڵز:
هێڵی یاریدەدانی  24سەعاتە بەخۆڕایی بۆ توندوتیژی دژی ژنان ،توندوتیژیی خێزانی& ،
توندوتیژیی سێکسی:
0808 80 10 800
تێکست بکە بۆ07800 77333 :
info@livefearfreehelpline.wale
سکۆتلەندا:
هێڵی یاریدەدانی  24سەعاتە بۆ توندوتیژیی خێزانی و بەزۆر بەشوودان
0800 027 1234
تۆ دەتوانیت تەلەفون بکەیت بۆ هێڵی یاریدەدانەکە بە بەکارهێنانی خزمەتگوزاریی تێکست
helpline@sdafmh.org.uk
هێڵی یاریدەدانی سکۆتلەندا بۆ قەیرانی القەکردن
08088 01 03 02
تێکست بکە بۆ077537 410 027 :
support@rapecrisisscotland.org.uk
باکوری ئێرلەندا:
هێڵی یاریدەدانی  24سەعاتە بۆ توندو تیژیی خێزانی و سێکسی:
0808 802 1414
help@dsahelpline.org
سەرچاوەی بەسوود بۆ هاوڕێ و خێزان و دراوسێکان
بۆ سەرچاوەی بەسوودی زیاتر لەسەر چۆنێتی پشتیوانیکردنی کەسێك کە تووشی توندوتیژی دەبێت:






قەیرانی القەکردن  -پشتیوانیکردن لە کەسێك توندوتیژیی سێکسیی بەرانبەر کرابێت
تۆماری ژیانێکی ئاسوودە  -ئامۆژگاری بۆ هاوڕێ و خێزان [توندوتیژیی خیزانی]
ژیانی خەڵك بپارێزە پۆدکاست  -ئایا خێزان و هاوڕێکان چۆن دەتوانن یارمەتی پێشکەش
بکەن؟ [توندوتیژیی خیزانی]
یارمەتیدانی ژنان  -ئایا چۆن نیشانەکانت بۆ دەردەکەوێ سەبارەت بە توندوتیژیی خیزانی  ,وە
کۆنترۆڵکردن بە زۆرەملێ
پەڕتوکی یارمەتیدانی ژنان  -نیگەرانیت لەبارەی کەسێکی تر [توندوتیژیی خیزانی]







ئەو پرسیارانەی زۆر دەکرێن هی کارما نیرڤانا  Karma Nirvanaلەبارەی بەزۆر بەشوودان
توندوتیژی لەسەر بنەمای 'شەرەف'
بینینی نیشانانەکانی قاچاخچێتی وە کۆیالیەتیی هاوچەرخ
ڕزگاربوون لەدەست توندوتیژیی ئابووری -
ئامۆژگاری بۆ هاوڕێ/و خێزانی ئەوانەی هاوڕەگەز خوازن لە کوڕ و لەکچ وە/یان ئەوانەی
ڕەگەزیان گۆڕیوە کە ڕەنگە لە پەیوەندیی توندوتیژدا بن
ئامۆژگاری بۆ هاوڕێ/و خێزانی ئەوانەی هاوڕەگەز خوازن لە کوڕ و لەکچ وە/یان ئەوانەی
ڕەگەزیان گۆڕیوە کە ڕەنگە خۆیان هاوسەری خراپەکار بن

بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری
وەك کۆمەڵگا ئێمە دەتوانین یارمەتی بدەین لە شکاندنی بێدەنگی بەرانبەر خراپەکاری .پێویستە ئێمە
مەسجێکی ڕوون و ئاشکرا بنێرین کە هیچ پاساوێك نیە بۆ خراپەکاری  ,وە کە ڕزگاربووان تەنها نین .
زانیاری شەیر بکە لەبارەی ئەو یارمەتیانەی هەن:
تۆ دەتوانیت یارمەتی بدەیت بەوەی دڵنیا بکەیت کە ڕزگاربووان هۆشیار بن کە هێڵەکانی نیشتمانی بۆ
یاریدەدان ،داڵدە ،پشتیوانیکردن بە ئۆنالین وە خزمەتگوزاریەکانی لۆکاڵی هێشتا بەردەستن.
دەتوانیت ئاستی هۆشیاری بەرز بکەیتەوە ئەوەش بە پۆستکردنی زانیاری لەبارەی خزمەتگوزاریەکان
لە سۆشیاڵ میدیاکەتەوە ،لە پەنجەرەکەتەوە ،لە شوێنە گشتییەکاندا وە شوێنەکانی تر کە بینراو بن.
هەروەها دەتوانیت ئەم زانیاریانە بە زمانی جیاواز هاوبەش بکەیت ئەگەر خۆت قسەی پێدەکەیت ،وە بە
ڕزگاربووان ڕابگەیەنیت کە هێڵەکانی نیشتمانی بۆ یاریدەدان دەتوانن وەرگێڕ دابین بکەن .بۆ زانیاری
زیاتر لەبارەی ئەو یارمەتیانەی هەن  -تکایە کلیك بکە لێرە  ، hereوە بۆ ڕێنمایی حکومەت کلیك بکە
لێرە here
بێدەنگی بشکێنە
دەتوانیت زانیاریەکان و سەرچاوەکان هاوبەش بکەیت لەگەڵ هاوڕێکان ،خێزان هاوئیش ،وە
گروپەکانی کۆمەڵگا .هەروەها دەتوانیت هۆشیاریی گشتی هاوبەش بکەیت بە درووستکردنی کەمپەین
لە سۆشیال میدیا.
پاساو نیە بۆ توندوتیژی  -تاوانکاران -
دەبێ بەئاگا بیت کاتێك نزیك دەکەویتەوە لە تاوانکار چونکە ڕەنگە مەترسی زیاد بکات لەسەر
ڕزگاربووەکە ،وە پێویستە تۆ خۆت نەخەیتە مەترسییەوە.
یارمەتی هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە نیگەرانییان هەیە لەبارەی کاریگەریی هەڵسوکەوتەکانیان لەسەر
کەسانی تر .دەزگای ڕیسپێکت  Respectهێڵێکی یاریدەدانیان هەیە بۆ هەرکەسێك یارمەتیی دەوێت بۆ
ڕێکخستنی هەڵسوکەوتی .هەروەها ئەم هێڵەی یاریدەدانە کراوەیە بۆ هاوڕێ و خێزان و ئەندامانی
کۆمەڵگە هەروەها بۆ پیشەوەرەکان کە نیگەرانییان هەیە لەبارەی هەڵسوکەوتی کەسێکەوە.
 هێڵی یاریدەدانی ڕیسپێکت
.0808 8024040
هەروەها چاتی ئۆنالین هەیە

زانیاری زیاتر بەردەستە لەسەر وێبسایتەکەیان .

ڕێگەکانی دیکەی پشتیوانیکردن






بەخشین بکە بۆ خزمەتگوزاریە لۆکاڵیەکان.
بەخشین بکە بۆ بانکی خۆراك.
پەیوەندی بکە بە ئەندام پەرلەمانەکەتەوە )MP (UK), AM (Wales), MSPs Scotland
 )or MLA (Northern Irelandوە داوای لێ بکە دڵنیا بکەن کە حکومەت ڕزگاربووانی
توندوتیژی لەپێشینە دابنرێن لە وەاڵمیاندا بۆ کۆڤید .19
 oبۆ دۆزینەوەی ئەندام پەرلەمان MP is here, AM here, MSP here, MLA
here
 oنامەیەکی کراوە بخوێنەرەوە کە نێردراوە بۆ سەرۆک وەزیران لەالیەن کەرتی ژنانەوە
لێرە .here
بۆ فێربوونی زیاتر لەبارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز ،وە ئاخۆ چی ترت لەدەست دێ
بیکەیت بۆ بەرەنگاربوونەوەی لە کۆمەڵگەکەتدا.
 oکۆرسی فێربوونی ئەلەکترۆنی:
 تیگەیشتن لەبارەی توندوتیژی دژی بە ئافرەتان Understanding
Violence Against Women
 القەکردن و توندوتیژیی سیکسی Rape and Sexual Violence
 oبۆ ڕاهێنانی دەزگای قەیرانی القەکردن  Rape Crisisلەسەر توندوتیژیی سێکسی وە
خراپەکاری ،تکایە پەیوەندی بکە بە .training@rapecrisis.org.uk
 oببە بە باڵیۆزێكی کۆمەڵگە بۆ 'پرسیارم لێبکە' کە سەر بە دەزگای یارمەتیی ژنانە
Women’s Aid
 ئینگلتەرا England
 وێڵز Wales
 oبۆ یارمەتیی ژنان  Women’s Aidببە بە پاڵەوانی کەمپەین Campaign
.Champion

