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ھھروەھا جۆرەکانی تری 
مۆڵھتی نیشتھجێبوونیش ھھن  

 
ئھگھر بێتوو بۆ وێنھ بھ ھۆی تھاڵق  •

وەرگرتنت ژیان لھ وواڵتی خۆت زەحمھت 
شیاو نھبێت کھ داوات بھم ھۆکارە بێت و 

ێیتھوە، ئھمھ ڕبگھلێبکرێت بۆ وواڵتی خۆت 
ئھتوانێ مافی مۆڵھتی نیشتھجێبوونت پێبدات.  

 
بھ رێ تایبھتدا ئھتوانزۆر لھھھندێک حاڵھتی 

مۆڵھتی  ھی مرۆڤییانلھبھرچاوگرتنی باروودۆخ
.پێبدرێت تنیشتھجێبوون  

 
ئھگھر ترسی ئھوەت ھھبێت کھ لھ وواڵتی  •

، بیت ئھخۆت تووشی توندووتیژی و ئازاردان 
راستن (پھنابھری) بکھیت.ئھتوانی داوای پا  

 
بۆ ھھندێک لھم مۆڵھتی نیشتھجێبوونانھ ھھروەھا 

.نمھرجی تریش دیاری کراو  
 

بۆ زانیاری زیادتر سھردانی ماڵپھڕی 
udi.no/vold بکھ  

 

کھ  نھھب دائھگھر منداڵت لھ نھرویژ •
لھگھڵیاندا بژیت یا مافی دیتنی ئھوانت 

ھھبێت، ئھتوانی بھمھبھستی 
تێکھاڵوبوونھوەی خێزانی داوای مانھوە 

بکھیت.  
 

بھھۆی ھاوسھرگیریھکھت ئھگھر بێتوو  •
گوشار یا بھھۆی ئھوەی کھ بھ زۆری 

ھاوسھرگیریان پێکردبیت (ھاوسھرگیری 
ئھمھ ئھتوانێ پوچھڵ بکرێتھ، زۆرەملی) 

بھ شێوەیھکی مافی ئھوەت پێبدات کھ 
.پێبدرێت تسھربھخۆ مۆڵھتی نیشتھجێبوون  

 
ئھگھر تۆ بھ مھبھستی تێکھاڵوبوونھوەی  •

خێزانی بۆ الی کھسێک ھاتبیت کھ مافی 
پھنابھری پێدرابێت، لھوانھیھ تۆش مۆڵھتی 

نیشتھجێبوونی سھربھخۆت ھھبێت.  
 

ئھندامانی ی ئھگھر کارتی نیشتھجێبوون •
خێزانێکت ھھبێت کھ رەگھزنامھی وواڵتانی 

یھکیھتی ئھورپا یا وواڵتانی ھاوکاری 
مافی ئھتوانێ ھھبێت، یان ئھوروپاری وئابو

.مانھوەت لھ نھرویژدا ھھبێت  
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مانای ئازاردان چییھ؟  
 
بھ شێوەیھکی گشتی بۆ ئھوەی مۆڵھتی نیشتھجێبوون 

ترسناک بن بھ کھسێک بدرێت، ئھبێ ڕووداوەکان 
 انیا زۆرجار ڕوویان دابێت. ئھگھر توندووتیژیھک

ھێندە مھتریسدار نھبن، ئھبێ ئھمانھ چھندین جار 
ی کھسی ڕوویان دابێت و بھشێک لھ شێوەی رەفتار

بن. ئازاردەر  
 

یا نامھیھکت لھ خھڵکانی  ت ھھبنتۆ بھڵگھئھگھر 
کھ باس لھ چۆنیھتی  ھھبێتترەوە لھبھردەستدا 
ئھمانھ ھاوپێچی  ی، ئھتوانھنئازاردانھکھ ئھک

بھاڵم ئھگھر تۆ ھیچ . داواکاریھکھت بکھیت
بھڵگھیھکت نھبێت، ئھوە بھسھ کھ تۆ لھ کاتی 

باس  داکاری مۆڵھتی نیشتھجێبووناچاوپێکھوتنی داو
گرینگھ . بکھیت کھ بھسھرت ھاتوون اوانھروودلھو 

کھ تۆ باس لھ گشت شتێک بکھیت کھ بھسھرت 
کھی و چۆن ئھمانھت  باس بکھیت کھ ھاتوون،

بھسھرھاتوون و بھ چی شێوەیھک کاریگھریان 
ئھمھ مھرج نییھ کھ تۆ لھسھر ئھم . لھسھرداناویت

.ێتبکردتۆمار پۆلیس الی ئازاردانھ سکااڵت لھ   

 یھھڕەشھ، زۆر کھڵک وەرگرتن لھ ئازاردان واتھ
ن، توندووتیژی یا بھربھست کردنی ئازادی لێکرد

کھسێکھ.  

جنسی ئازاردان ئھتوانێ جھستھیی، دەروونی یا 
تی  چۆنیھھھڵسھنگاندن بۆ  کاتێک کھ ئێمھبێت. 

پێویستھ بزانین کھ بھ دژی ئازاردانی تۆ ئھکھیین، 
رەوە ئھنجام دراون:ێتۆ ئھمانھی ژ  

 
• پێوەنرابێتپاڵت    
• شرابێتێقژت راک   
• لێتدرابێت   
• شھقت لێدرابێت   
• ھھڕەشھت لێکرابێت (ڕاستھوخۆ یا  

ناڕاستھخۆ)  
• ی جنسی گوشارت ەبھمھبھستی کردەو 

لێکرابێت  
• دەستدرێژی جنسیت کرابێتھ سھر   
• دەستدرێژی جنسی ترت کرابێتھ سھر   
• کۆنتڕۆڵ یا چاودێری کرابیت   
رێگھی چوونھ دەرەوە یا ھاتنھ  •

لھسھر داخرابێتژوورەوەت   
• رێگھی پھیوەندی کردن بھ بنھماڵھو  

ێکانت پێنھدرابێتڕھاو  
• لھ  ترێگھی جوواڵنھوەی ئازاد 

لێگیرابێت، بۆ وێنھ رێگھی  داکۆمھڵگا
بھشداریکردن لھ فێربوونی زمانی 

نھرویژت لێگیرابێت  
قسھی ناشیرنت پێوترابێت •  
پشتگوێ خرابیت •  
لھ خھڵک دابڕابیت •  
خواردنت پێنھدرابێت •  
دەربڕینی بیروبۆچوونی خۆتت  رێگھی •

پێنھدرابێت  
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ئھمانھ ھاوپێچی  ی، ئھتوانھنئازاردانھکھ ئھک

بھاڵم ئھگھر تۆ ھیچ . داواکاریھکھت بکھیت
بھڵگھیھکت نھبێت، ئھوە بھسھ کھ تۆ لھ کاتی 

باس  داکاری مۆڵھتی نیشتھجێبووناچاوپێکھوتنی داو
گرینگھ . بکھیت کھ بھسھرت ھاتوون اوانھروودلھو 

کھ تۆ باس لھ گشت شتێک بکھیت کھ بھسھرت 
کھی و چۆن ئھمانھت  باس بکھیت کھ ھاتوون،

بھسھرھاتوون و بھ چی شێوەیھک کاریگھریان 
ئھمھ مھرج نییھ کھ تۆ لھسھر ئھم . لھسھرداناویت

.ێتبکردتۆمار پۆلیس الی ئازاردانھ سکااڵت لھ   

 یھھڕەشھ، زۆر کھڵک وەرگرتن لھ ئازاردان واتھ
ن، توندووتیژی یا بھربھست کردنی ئازادی لێکرد

کھسێکھ.  

جنسی ئازاردان ئھتوانێ جھستھیی، دەروونی یا 
تی  چۆنیھھھڵسھنگاندن بۆ  کاتێک کھ ئێمھبێت. 

پێویستھ بزانین کھ بھ دژی ئازاردانی تۆ ئھکھیین، 
رەوە ئھنجام دراون:ێتۆ ئھمانھی ژ  

 
• پێوەنرابێتپاڵت    
• شرابێتێقژت راک   
• لێتدرابێت   
• شھقت لێدرابێت   
• ھھڕەشھت لێکرابێت (ڕاستھوخۆ یا  

ناڕاستھخۆ)  
• ی جنسی گوشارت ەبھمھبھستی کردەو 

لێکرابێت  
• دەستدرێژی جنسیت کرابێتھ سھر   
• دەستدرێژی جنسی ترت کرابێتھ سھر   
• کۆنتڕۆڵ یا چاودێری کرابیت   
رێگھی چوونھ دەرەوە یا ھاتنھ  •

لھسھر داخرابێتژوورەوەت   
• رێگھی پھیوەندی کردن بھ بنھماڵھو  

ێکانت پێنھدرابێتڕھاو  
• لھ  ترێگھی جوواڵنھوەی ئازاد 

لێگیرابێت، بۆ وێنھ رێگھی  داکۆمھڵگا
بھشداریکردن لھ فێربوونی زمانی 

نھرویژت لێگیرابێت  
قسھی ناشیرنت پێوترابێت •  
پشتگوێ خرابیت •  
لھ خھڵک دابڕابیت •  
خواردنت پێنھدرابێت •  
دەربڕینی بیروبۆچوونی خۆتت  رێگھی •

پێنھدرابێت  
 



دەرفھتی ترت ھھیھتۆ   
 
 

گشت کھسێک مافی ژیانێکی دوور لھ توندووتیژی و 
ئازار بدرێن، ھھڕەشھی ھھیھ. ئھگھر تۆ یا منداڵھکانت 

.تئھتوانی مۆڵھتی نیشتھجێبوونی سھربھخۆ وەربگری  
تۆ پێویست ناکات لھ ترسی لھدەستدانی مۆڵھتی 

نیشتھجێبوون لھ نھرویژ درێژە بھ ژیانی ھاوسھریت 
بدەیت.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیشتھجێبوون وەربگرێت؟ مۆڵھتی ێکێ ئھتوان  
 

تۆ یا مناڵھکھت ئھبێ لھ الیھن ھاوسھرەکھت  •
لھ ک کھ بھیھکھوە ێکات یا ھاوژینھکھت

ژیاون ئازار درابن.نھرویژدا   

 

تۆ ئھبێ لھالی ھاوسھرکھت یا ھاوژینھکھت  •
.نھمابیت و ماڵت گواستبێتھوە  

 
ماوەی ژیانتان لھ نھرویژ مھرجێک ی  هدرێژ •

بۆ وەرگھرتنی مۆڵھتی نیشتھجێبوون نییھ.  

ئھبێ بھ ھۆی تێکھاڵوبوونھوەی خێزانی تۆ  •
لھگھڵ ھاوسھرەکھت یا ھاوژینھکھت مۆڵھتی 

نیشتھجێبوونت لھ نھرویژ ھھبێت یا 
ھھتبووبێت.  

 
ھاوسھرەکھت یا ھاوژینھکھت ئھبێ  •

رەگھزنامھی رەگھزنامھی نھرویژی یا 
یھکێک لھ وواڵتانی باکووری ئھوروپای 

ھھبێت، مۆڵھتی نیشتھجێبوونی دائیمی 
ھھبێت یا مۆڵھتی نیشتھجێبوونێکی 

ھھبێت کھ بتوانرێت ببێتھ دائیمی.  
 

دەرفھتی ترت ھھیھتۆ   
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تۆ دەرفھتی ترت ھھیھ  

 
 
 

   




