
 ئایا ئه تۆ یان که سێک که  ئه تۆ

ده یناسیت دووچاری تاوان بووه ؟

 الی  كێشكی قوربانیانی تاوان یارمه تی و زانیاری وه رده گریت. ئێمه  گوێ
 ده گرین،  ڕێنامییت ده که ین، بۆت باس ده که ین له باره ی پرۆسه ی  یاسایی

و مافه کانی ئه تۆ کامه ن

 كێشكی قوربانیانی تاوان ڕێکخراوێکی دڵخوازانه یه  که  یارمه تی
 قوربانیانی تاوان، شایه تان و كه سوكار  ده دات. یارمه تیه که ی ئێمه  بێپاره یه .
 ئه تۆ یارمه تی وه رده گریت ئیدی دووچاری هه ر تاوانێک که  بوویت و ئه تۆ

 پێویست ناکات الی پۆلیس شكاتت کردبێت. ئه وه ی که  ئه تۆ بۆ ئێمه 
باس ده که یت ئێمه  بۆ هیچ که سی دیکه ی باس ناکه ین

 كێشكی قوربانیانی تاوان ده ستگایه کی ده وڵه تی نیه  و ڕێکخراوی ئێمه 
 گرێنه دراو ه  به  حیزبی سیاسی یان دین. له گه ڵ  سه دان  هاومرۆڤی فێر کراوی

 دڵخوازانه ، ئێمه  پشتگیری هه ر قوربانیه کی تاوان، شایه ت و كه سوكار  ده که ین
 که  الی ئێمه  داوای یارمه تی ده که ن. مافه کانی مرۆف بناخه ی کاری ئێمه یه

 كێشكی قوربانیانی تاوان  پێكهاتووه  له  كێشكه کانی ناوچه ی قوربانیانی
 تاوان  له سه رانسه ری واڵت، باره گایه کی  یه كێتی و خه تێکی ته له فۆنی

  نه ته وه یی که  به  خۆڕای ده توانیت ته له فۆن بۆ ئه وێ بکه یت. بۆ خه تی
 ته له فۆنی  نه ته وه یی كێشكی قوربانیانی تاوان, ئه تۆ که  به  سویدی یان

  ئینگلیزی ده توانیت قسه  بکه یت, ده توانیت ته له فۆن بکه یت بۆ پرسیار
 کردن، وه رگرتنی زانیاری یان که وتنه  پێوه ندی له گه ڵ که سێک له  كێشكی

قوربانیانی تاوانی ناوچه ی خۆت که  ده توانێت یارمه تی زیاترت بدات

 كێشكی قوربانیانی تاوان یارمه تی به  زۆر زمانی جیاواز پێشکه ش ده کات.
 سه ردانی ماڵپه ڕی                                         بکه  بۆ ئه وه ی ببینی

 که  ئه گه ر  ئێمه  ده توانین یارمه تیت بده ین به  زمانی خۆت. ئه تۆ هه روه ها
 ده توانیت ته له فۆن بۆ خه تی ته له فۆنی نه ته وه یی ئێمه  بکه یت به  ژماره ی

 ۱۹ ۲۰ ۲۱ - ۰۲۰۰ بۆ پێوه ندی کردن به  کسێک به  زمانی سویدی یان
ئینگلیزی
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كێشكی قوربانیانی تاوان ئه مانه  پێشکه ش ده کات

 پشتگیریه ک که  به هێزت ده کاته وه

سۆرانی

 پشتگیری هاومرۆڤیی له  الیه ن که سێک که  گوێ 
ده گرێت و تێده گات

 زانیاری له باره ی شکاتی پۆلیس، پرۆسه ی 
یاسای و پرسیارگه لی قه ره بوو

پشتگیری له  کاتی مه حكه مه  ئه گه ر وابێت 
 یارمه تی له  کاتی پێوه ندی له گه ڵ   داموده ستگا و 

 كۆمپانیای بیمه ی

-
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- 
- 

 پشتگیری ئێمه  به  خۆڕاییه  و ده توانیت یارمه تی به  زۆر
 زمانی جیاواز وه رگریت. ئه تۆ پێویست ناکات شکاتی

 پۆلیست کردبێت زیاتر بخوێنه  له  ماڵپه ڕی ئێمه
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