Sydkurdiska
ڕێكخراوی فیدراسیۆنی بنكهكانی تهنگاویی قوربانیانی تاوان ()Förbundskansliet
یه ) .(Brottsofferjourenڕێكخراوێكی ئایدیالیه كه یارمهتی ئهو كهسانه
كورتكراوهكهی ئهمه 
دهدات كه دووچاری تاوان بوون .لە سەرانسەرى سوید زیاتر لە ( )90بنکەى تەنگاویى
قوربانیانى تاوان هەیە .لهوێدا مرۆڤ ههن به خوێندن فێركراون تا یارمهتی ئهوانه بدهن كه
تاوانیان دژ كراوه .ئهو كهسانه گوێ دهگرن ،ڕێنمایی دهكهن و دهتوانن زانیاریت سهبارهت به
مافهكانی خۆت بدهنێ .ههروهها دهتوانیت زانیاریی سهبارهت به پرۆسهی دادگاكردن وهربگریت.
ئهگهر بێت و ناچار بیت له دادگایهكدا بیت پێویست ناكات به تهنها بیت.
یارمهتی ئێمه به خۆڕاییه .الی كهس باسی ئهوه ناكهین كه تۆ پێمان دهڵێیت .ههموو ئهوانهی
الی ئێمه كار دهكهن سوێندی ڕازنهدركاندنیان خواردووه.
ئێمه دام و دهستگای حوكمهتیی نیین .ئێمه پێوهست به سیاسهت یان به ئایین نیین.
( )Brottsofferjourenتۆڕێكه كه پێ له مافی مرۆڤی نهتهوه یهكگرتووهكانهوه بۆ كاركردن
ههڵدهگرێت.
بنکەى تەنگاویى قوربانیانى تاوان ساالنە یارمەتى پێشکەش دەکات بۆ زیاتر لە  40000کەس
لەو کەسانەى کە دووچارى تاوان بوون وەکو دزى ،تاالن ،لێدان ،هەرەشەکردنى نارەوا ،سوکاتى
پێکردن ،ئازاردان ودەستدردێژى سێکسى.
فیدراسیۆنی بنكهكانی تهنگاویی قوربانیانی تاوان ناوهندێكی تهلهفۆنی ههیه كه تۆ كاتێك
پرسیارت ههبوو ،زانیاریت پێویست بوو یان خوازیاری پێوهندیگرتن بوویت به یهكێك له
بنكهكانی تهنگاویی قوربانیانی تاوانهوه له ناوچهكهی خۆت ،دهتوانیت زهنگی بۆ لێ بدهیت.
ئەتوانى پەیوندى بکەى لە گەل کەسێک بە سورانى قسە بکات .پەیوەندى بکە بە 08-550 488 60
بو زانیارى کورت .نامەیەک بەجێ بهێلە – ناو ،ژمارەى تەلیفون وجورى یارمەتى پێویست .لەماوەى
چەند روژێک کەسەک تەلیفونت بو ئەکات بە سورانى .یان پەیوەندى بکە بە  0200-21 20 19ولە
گەل کەسێک قسەبکە کە سویدى یان ئینگلیزى ئەزانیت.

تۆ ههروهها بۆ پێوهندی گرتن دهتوانیت ئیمایل بۆ ئهم ئهدرێسه بنێریت
 .kontakt@brottsofferjouren.seلهوێدا ڕای بگهیهنه كه به كوردی خواروو پێوهندیت پێوه گیرێت.

بۆ زانیارى زیاتر www.brottsofferjouren.se

بوون به قوربانیی دووچارییهكی دژواره.
ههروهك كهوتنه ناو چاڵێكی ڕهش.
له كاتی وادا دهستێكی یارمهتی شایهت
خراپ نهبێت.
بهخێربێیت بۆ پێوهندیگرتن لهگهڵ بنكهكانی
تهنگاویی قوربانیانی تاوان!
ئێمه دام و دهستگای حوكمهتیی نیین.
الی كهس باسی ئهوه ناكهین
كه تۆ پێمان دهڵێیت.
یارمهتی ئێمه به خۆڕاییه.

