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 و  ەل ر ۆ ز   ەک  ەیوکاتەل
 
  ۆ ب رناچنەد انیکانڵەما  ەل  شیکەڵ خ ار یمل ە و ب نەکەد ەادیپ ێ  ینشڵ ما ن  ەاسیس هانیج تان  ڵ

 ی    خ  یی   . توندوت19 -دۆڤیک  یتاەپ  ەل زنێبپار  ان ۆیخ ەیو ەئ
 و  ە. ل ەتاکەپ ناو ەل  تا ەپ  ەب ەبوو  ان 

 
  کدا ەیەو ەمدان ەڵ

 ی    خ یی   توندوت ستان  ەو  یداوا  سێی   گوت  یۆ نۆ نتەئ  کانەکگرتوو یە ەو ەتەن  گشێ    یی   سکرت
  یر ەرانس ەس  ەکرد ل  ان 

  یی   سکرت یەیداوا مە. تا ئ تێکر ەد ۆ ب  یداوا ەی    م ەل ر ۆ ز  ەل  ەک  رز ە ب ئاسێ   ر ەس ەل پشێ  ڵ پا شکردن  ەشکێو پ هاندا یج
  ئاسێ   ر ەس ەکردار ل  ەڵگەل  تێب  ستەهاوب  تێبەد تێ ب ر ەگیو کار  ت ێبگر   ۆیخ ێ   ج  کانەکگرتوو یە  ەو ەتەن  گشێ  

 ی    خ  یی   توندوت ەچونک – یکەناو 
  یک ڕۆڵێژنان  کان  ێیەجۆ خ  ەکخراو ڕێ ەک  ەیەو ەی   ل ی  ی. ئداتەوودڕ  یکەناو  ئاسێ    ەل ان 

  ەیو ەشێ پ ەیر ەب  ەل ەک   نەبک  تانەئافر  گروپان    یچاو ڕە تێ بەد نێدواتر د ەیانیتڵە و ەودێن یەهاوکار  و ە. ئی   یبەگرنگ د
  .دانە کەران ەیق
  
 ی    خ  یی   توندوت 19-دۆڤیک  شێپ

  ەل ت ەئافر  س   ر ەه ە ل كیە. کرا ەد ۆ ب ەی لەپ ەب یر ەسەکار و چار   هاندا یج ە ل ان 
  ستەدەب  شیەی   توندوت و ەئ ەیربۆ و ز  دا یانی ژ  ەل  ەبوو  کیسێس انی ەن  ستەج  یی   توندوت تووس   هاندا یج

 ینگار ەر ەب  ەیوان ەهاتوون. ئ  روون  ەد یی   توندوت ینگار ەر ەب هانیج ژنان   ەیو ین ەی کی. نز ەبوو  ەیکەر ەهاوس
  م ەک  ،ەن  و ەتەن  ،تێ  ێئ ز،ەگەر  ەینیبنچ ر ەسەل ەو ەوساندنەو چ یاکار ی ج ها ەرو ەه  ژاد ەن  یماەبن ر ەسەل  یی   توندوت

  ن،ە م ە ت ،کیسێس یندەتمەبیتا ،یر ەندە ج ێ  ڕیربەد ،یر ەندە ج ەیناسنام  ، کیس ێس چوون  ۆ ب ر،ەندەج  ،ندایمەئ
 مۆ ک  ێ  یچ  ب،ەزه ەم 

 
  ۆ ب انیتە ارم ی ەیرچاو ەس نیمی  ە کات ک  ەیربۆ و ز  دانیترسەم ەاتر ل یز  ەمانە ئ ن  یەەڵ

  .تیخسەڕەد
 
  مەئ  ۆیه ە ب ێیەیاوکڵەڕ ترس و د  و ە. ئ یی   توندوت یەیما  ەتەبو  رجار ۆ و ز  ەکردوو   ی  ڵقوو  ەیکەبار  ستا ێئ یەی تاەپ  مەئ
  ۆ ک  ەبکات ک ستەوا ه ەکە ر ەنجامدە ئ ی ی   وابکات توندوت ەیەوانەل  ەدروست بوو  یەتاەپ

 نی 
 

و   ەداو  ستەدەل ۆڵ
 سەماف و د  ەک  ەیوانگڕ  و ەل  کاتەد یی   توندوت  ەب ستەد

 
  رج  ەلوم ەه ە ک  ەیکات  و ەوابکات. ل  ەیەه ن  ەڵ

  ۆ ک
 ب کردن  ۆڵ نی 

 
 ب  گشێ    ندروسێ  ە ت ۆ ب ە گرنگ  19-دۆڤیک  ەیو ەوبوونڵ

 
.  ەو یەکا  ەتێنێد اتر یز  ترسەم   مەڵ

 م ۆ ک  ەیو ەوتنەدوورک
 
  ەی غەدە. قن  یەپاندوو ەس ەکەر ەنجامدەئ یی   توندوت ە ک  کاتەد ی  ڵقوو  ەانڕ داب و ەئ  ن  یەەڵ

  .ەداخستوو  زگاربوون  ڕ و  دانیتە ارم یو  پشێ  ڵ پا یگاڕێ ۆ هاتوچ
 

 کردار
 

  ۆ ب تێنێزر ەم ەداد هانیج یر ەرانسەس ۆ پالن ب ڕ کتوپ  ن  ڵەحا ۆ ب نەیک ەید ستا ێئ ەم ێئ ەیهاتنەو ەنگ ەدەب و ەئ 
دروست   ران ەیق  ۆیهەب  ردوایمەبەب  ەک  ر ەندەج ەینی بنچ  ر ەسەل ی ی   توندوت ن  ڵەحا ەیو ەرزبوونەب  نگاربوون  ەر ەب
  ەیتانەاسیو س ستی و ەڵ ه و ەئ  ێ  ۆڕی گ  ۆ ب کانەم ی   کانیم  کردن  ی    هە ب ۆ ب  نەیکەکار د  شدا،یکات  مانەه  ە. لتێبەد
 ڕە یی   توندوت  ەک  ەکردو یوا

 
  هانیج یر ەرانسەس ە ژنان ل یر ەماو ەج . گروون  كەڵخ ەل ر ۆ ز  ان  یناو ژ  ە ل دابوکێ    یک

 ی    خ  یی   توندوت  ەیژ ڕێ ەک  ی   یبەد
  ۆ ب نەدەد ر ۆ ز  یکڵێو ەه  دا ەانێینو  ێیەملمالن و ەئ  و ێن ەو ل  ،یەادبووندا یز  ە ل ان 

  ەڵگ ەل  کردنەڵەمام   ەل ەیە ه  انیزمونەژنان ئ گروون    ەل  كێندە. هێ   ل  کردنیگر ڕێ ۆ ب كەیەگاچار ڕێ ەیو ەنیز ۆ د

یک ەشێپ  
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  ند ەچ انیکێندە. هیەایت سان  ەکار   انی یکدار ەچ ەڕیش ە ک  ەینانێشو  و ەل ر ەندەج ەینیبنچ ر ەسەل  یی   توندوت
 ەگاچار ڕی ی دواەب انیکێندە هو  19-دۆڤیک  یتاەپ  رج  ەلوم ە ه  ەڵگەل اهاتنڕ  ن  یەنۆ چ ۆ ب ەناو ێستهەد انێینو  ەیگاچار ڕێ
  .چوونەو ەنگ ەدەب ن  یەنۆ چ ۆ ب نەڕێگەد
 
  یر ەرانس ەس ەل ن  ای   خ ەب  ،ەیە ه  ن  یەال ەفر  یکەیەگاچار ڕێ ەیو ەنیز ۆ د ەب سێ  یو ێپ ستا ێئ ەیران ەیق  مەئ  ەیو ەرئ ەبەل
  ێپ ەکخراو ڕێ و ێن ە ل كییەمانەیهاوپ هانیج

ا ێزر ە دام  کانیەهانیج ەو ەش   ەماه ەه  ەب  ەک  ی 
 

  ەکخراو ڕێ ەڵگ ەل  نەکەکارد  نیک
او یکەڵ کهێت ن  ەباب  ر ەسەل  نەکەکارد  هانیج ئاسێ   ر ەس ەل ەک  کانیەکەناو    ندامە ئ مە ک  ۆ ب تەدال ەژنان و ع  ماف   كەو  ش 

 ەو ەخوار   ەیکخراوانێ ر  مەشاز. ئ موك،ەی   ن ،یر ەرگ ەشتەنەب  او ۆڕ گ  ز ەگڕە کسوال،ێسی با زخواز،ەگڕەهاو  و ماف  
   وم  ر ۆ ف  رز ەمات ا یدیم  ،ێ: مادر ەو ەر ەس ەی تانەباب مە ب تەبار ەس نا ێکهێپ انیکیەمانەیو هاوپ ەو ەبوونۆ ک  یموو ەه

  ، ی 
   م 
   وم  ،ڵرناشناەنتیئ د ڵبێنیئ ی   وم ،ەڵرناشنەنتیئاکشن ئ ت ی اڕ ئاوت ،ڤ ت یەشینیئ نسێوم  ڵبۆ ن  نس،یە ال ە ئ جەینگیئ ی 

 ی 
  ۆ ب ەو ەکردیش وتوومانەرک ەس هاناهاتێ  ە ب ەو ەکەیە ب موو ەه  ەمێ. ئمەدیئاند فر  سیپ ر ۆ ف گیل ەڵرناشنەنتیئ
و  ر ەندەج  ران  ەیق  ەیو ەشێپ  ەیر ەب ەل  ەک   ەیانیر ەماو ەج ەکخراو ڕێ و ەئ  ۆ ب یکەر ەس ەن  رنام ەب یار یشنێ پ شکردن  ەشکێپ
  .ن  ڵەو ەودێن یگاەڵ م ۆ ک  ۆ ب گشێ    ن  ەاسیس ۆ ب ار یشنێ پ شکردن  ەشکێ پ ها ەرو ەو ه  نەکەکارد  19-دۆڤیک
 
و  ن ەکەکارد  ەدان ەیم مەل  ەک   ەیانۆییناوخ  ەگرووپ  و ەئ  نیەال ەل  تێی  ربگەو ێل ان یتا سوود  كنەیەرچاو ەس ەانیینماڕێ مەئ
 ی    خ  یی   توندوت کان  ە پرس ەیربار ەد ەیەه  انیزمونەئ

ات ەانیینماڕێ مە. ئان    ەڵگە ل ەک   نەک ەد شەشکێپ هان  یج  یی   سی 
  ش،ەوانەل ،یر ەماو ەج  ئاسێ   ر ەسەل  ر ەگیکار   چوون  ەو ەنگەدەب نان  ێستهەدەب  ۆ ب تێگونجەد ێ   ج ۆ خ یگاەڵ م ۆ ک
 م ۆ ک  ۆڕیت یکەڕۆ ناو 

 
  ەل یژ ێستدر ەد نگاربوون  ەر ەب یکیتاکت و ەو ئ یی   توندوت ەل  کردنیگر ڕێ ێ  نیکامپ  ەب تەبار ەس  ن  یەەڵ

  ەیربۆ . ز ی   نشڵ ما کان  ە تەاسیس ان،ڕ داب ،ەن  ستەج ەیو ەوتنەدوورک  ک یە ە ل یەتیبر  ەک  ستادا،ێئ ەن  نووکەه  ەینگیژ 
بتوانن   کانەکخراو ڕێ ە ک  ەیەو ەئ دمانێ. ئومنەدەد نجامە ئ یدوور ە دوورب ەب انیکانەکار   کانەکخراو ڕێ
کاتدا    مانە ه ە. لتێبگونج انیکانەکار   ەیو یچوارچ ەڵگەل  ەک   ژنێی   یدا كێر ۆ ج ەو ب  بگرنەو ۆ خە ب کانە چوونەو ەنگەدەب
 ی    خ یی   وندوتت ستاندن  ەو  ۆ ب كییەنماڕێ ە تاک ەتێبب ەک   تێبەن  ەو ەئ  ەکەستەب ەم 

 ەار یشنێو پ ەانیینماڕێ مە. ئان 
   ە ب ن ەبک یندەو ەیپ یە. تکان  تاەر ەس ن  نماڕێ ەکار و بی   ب  کردن  ێستپەد ۆ ب كۆیەه  ەبی   ب ە ک  نەو ەئ ۆ ب کان  یەکەر ەس

advocacy@madre.org ۆ ب انی یلیواحەس ،سپان  یئ ، یکورد  ،نیسەڕەف ،رن  ەع زمان   ەب ەانیینماڕێ مەئ ن  ۆک   ۆ ب  
  ەیو ەئ  ۆ ب داتەد وانەر ەنێخو  موو ە ه هان   یتوند ەب  ەکیەمانەیهاوپ ەیکیەتێکیە. Wordوورد   رمان  ۆ ف ەب  کیەپۆ ک
  کانتەچوون ۆ ب ەل  چیه ا ی. ئاەانیینماڕێ مەئ  ەب ر ەبرامب  انیزمونەئ ەب  تەبار ەس ن ی   بن ۆ ب انمانۆیخ انیچوونۆ و ب ێ  یبێت
 ۆ ب  چوونتانۆ ب  او ڕ . یەچ ۆ ت یاڕ  ی   بزان  ەشۆ خ مانێپ مان؟ەڵ گ ەل  تەیک  یشدار ەب ەیە ه  کتیەار یزان چیکردوون؟ ه  ەادیپ

advocacy@madre.org نی   بن   . 

  
 

وكردنەوەی وێنە
ا
 OWFI : مافی بڵ
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 پێناسە و ووشە کورتکراوەکان 

 
. ئەم نەخۆشیە بە هۆی ڤایرۆسێیک کۆرۆنا  ٢٠19ڤایرۆس کۆرۆنا کورتکراوەیە بۆ نەخۆس     19-کۆڤید  : 19-کۆڤید

(. ئەم نەخۆشیە بریتیە لە هەوکردن  کۆئەندایم هەناسە کە لە  SARS-CoV-2) . ٢-کۆڤ-پەیدا دەبێت بە ناوی سارس
و دەبێتەوە کان  کە دەکۆیک یان د

 
 ەپژیم.     کەسێکەوە بۆ کەسێیک تر دەگوازرێتەوە لەڕێگای دڵۆن  لییک کەس نەخۆش بڵ

 
ان     

ی خت  ان  توندوتت   ی خی    یشێوەیەکە لە شێوەکانی  : توندوتی   لەسەر بنەمای جەندەر کە دژ بە هاوسەر   توندوتی  
ۆڵ کردن. قوربانیانی  ان ئەنجامدەدرێت وەك ئەداتێك بۆ کۆنێر ی  تری خێ  

ان  دەکرێت لە   یان ئەندامانی ی خی    توندوتی  
یەن  ئابووری بن و 

 
، منداڵ،  کەم ئەنداملەوانەیە هەموو ئەوانەی خوارەوە بگرێتەوە، کەسان   هەر پاشخانێیک کۆمەڵ

ەموك، شاز. بە نەشتەرگەری هاوڕەگەزخواز، بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو  گەنج، کەسان  بەتەمەن، کەسان    ، نی  
 لەوانەیە جەستەن  بێت یان سێکیس یان دەروون  یان ئابووری بێت. لەوانەیە  

ان  ی خی    ان   توندوتی   ی خی    توندوتی  
؛   اب؛ خەتەنەکردن بەزۆرەمیل  ش بردنە سەر بە تی    ئەمانەی خوارەوە بگرێتەخۆ: تاوانەکان  شەرەف؛ کوشتێ  ژنان؛ هی  
ان    ڕزگاربووان لە خی   

؛ لێدان؛ ڕیسواکردن؛ دابڕاندن  ژن هێنان و بەشوودان لە تەمنێیک بچووك یان بەزۆرەمیل یان کان 
ی   یان لە هاوڕێیان؛ زەوتکردن    دەرمان و ئامی  

ماف  گەیشی   بە سەرچاوەی ئابووری یان کارکردن یان خوێندن.؛ پێنەدان 
ی سێکیس کە القەکردن  دەستبەسەرگرتن و بەزۆرەمل  مانەوە لە جێگایەكیارمەتیدەر؛  ؛ توندوتی   ی زاوزێێ  ؛ توندوتی  

ان  بە ڕادەیەیک  ی خی     توندوتی  
زۆر بەرزدەبنەوە لەکان  قەیراندا وەك  نێو هاوسەریش دەگرێتەوە. هەموو شێوەکان 

 . 19-قەیران  پەتای کۆڤید
 

ی لەسەر بنچیننەی ڕەگەز ی لەسەر بنچینەی ڕەگەز هەر کردەیەك کە زیان بە هەر کەسێك یان  توندوتت   : توندوتی  

ی لەسەر بنچینەی ڕەگەز ئاماژە بە چەند جۆری بەرفراوا ن   چەند کەسانێك بگەیەنێت لەبەر ڕەگەزیان. توندوتی  
ی لە ناوەوە و دەرەوەی ماڵ یان  . ئەمەش وەك توندوتی   ان  ی خی    ی دەکات بەبەراورد لەگەڵ زاراوەی توندوتی   توندوتی  

، بۆ نموونە،   ان  لەوانەیە ئەمانەش بگرێتە خۆن  ی خی     توندوتی  
جێگای تایبەت یان شوێێ  حەوانەوە. شان بەشان 

، ئ ی سێکیس، کوشی   ەشکەنجەدان، بازرگان  پێوەکردن، کۆیلەی سێکیس لەالیەن  هەراسانکردن  سێکیس، توندوتی  
 ئەکتەرە حکویم و ناحکومیەکان.    

 
 بگات بە خەلکانێیک زۆر و  ڕابەرە کاریگەرەکان

 
: ڕابەری کاریگەر هەر کەسێیک کاریگەر بێت لەناو کۆمەڵگاکەت کە دەنیک

یەیتەکان،
 
سیاسەتمەدارەکان و بەرپرسیارەکان  ناو   بتوانیت پەیامەکەت گەورە بکات. بۆ نموونە، ڕابەرە کۆمەڵ

ەتەکان، و خەڵکان  بەناوبانگ.   حکومەت، سەرکردە ئایینیەکان، سەرۆك عەشی 
 
ی لەالیەن هاوسەر  یەیە کە هاوسەری هەنووکە یان ڕابردوو  توندوتت   ی لەالیەن هاوسەر ئەو توندوتی   : توندوتی  

یەکە جەستەییە یان سێکسیە  ی  ئەنجایم دەدات. توندوتی   یان دەروونیە. ڕزگاربووان لەوانەیە بەرەنگاری توندوتی  
ی سێکیس وەك القە کردن یان هەرشێوەیەیک   جەستەن  بووبن وەك زلە لێدان یان داکوتان یان شەق لێدان؛ توندوتی  

 بە سەرچاوەی داران  یان کارکردن یان  
ی ئابووری وەك سنوردارکردن  گەیشی   بە زۆرەملێ   جووتبوون؛ توندوتی  

کانە کورتکراو   ە و ووش ەناسێپ  
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ی دەروون  وەك جنێوپیدان کردن یان سوکایەن  پێکردن یان شکاندنەوە  خو  ؛ توندوتی   ێندن یان چاودێری تەندروسێ 
یان ترساندن ) بۆ نموونە، شکاندن  کەلوپەل(  هەڕەشە بە ئەزیەتدان یان هەڕەشە بە دوورخستنەوەی مناڵەکان یان  

ی یاریدەدەر یان دابڕاندن لە خی      ئامی  
 ان و هاوڕێیان یان چاودێریکردن  جووڵە و هاتوچۆیان.  هەڕەشە بە البردن 

 
ەموك، شاز؛ ڕازی نەبوون بەو ڕەگەزەی پێ     هاوڕەگەزخواز، بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو   

بە نەشتەرگەری، نت 
ەموك، شاز. :  لەدایکبوون هاوڕەگەزخواز زاراوەیەکە   هاوڕەگەزخواز، بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو بە نەشتەرگەری، نی  

ت بەو کەسانە دەکات کە حەز و ئارەزووی جەستەن  و سۆزیان بۆ هاوڕەگەزی خۆیان دەڕوات  ئیشارە
هاوڕەگەزخوازی ژن ئەو ژنانەن کە حەز و ئارەزووی جەستەن  و سۆزیان بۆ ژنێیک تر دەڕوات یان هاوڕەگەزخوازی پیاو 

ەم زاراوەیە بۆ پیاو و ژن بەکاردێت.  ئەو پیاوانەن کە حەز و ئارەزووی جەستەن  و سۆزیان بۆ پیاوێیک تر دەڕوات. ئ
بایسێکسوال ئەو کەسانەن کە حەز و ئارەزووی جەستەن  و سۆزیان بۆهاوڕەگەزی خۆیان یان بۆ ڕەگەزی جیاواز 
ەموك زاراوەیەکە بەکاردێت بۆ ئەو کەسانەی کە ناسنامەی ڕەگەزیان هاوتا نیە لەگەڵ ئەوەی پێوەی   دەڕوات. نی  

 لەدایك بوون.  
ەموك ئی . نێ   شاز، هەرچەندە لە   شارەت دەدات بە چەند تایبەتمەندی توخیم کە جیاوازە لە پێناسەی ئاسانی نێ   و م 

م شاز زاراوەیەکە کە زۆربەی خەڵکان  هاوڕەگەزخواز،  
 
سەردەمان  پێشوو بە شتێیک شوورەن  دادەنرا، بەڵ

ەموك، شاز ڵپشێ  لێدەکەن و ئێستا وەك سەیوانێك  و کەسان  تر پا بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو بە نەشتەرگەری، نی  
بەکاردێت بۆ ئەو خەڵکانەی کە بۆچوون  توخیم جیایان هەیە یان ناسنامەی جەندەری جیایان هەیە. ڕازی نەبوون  
بەو ڕەگەزەی پێ   لەدایکبوون و ئیشارەت بەو کەسانە دەدات کە لەسەر هەمان ڕێبازی خەڵك ناڕۆن و گوێ نادەن  

ینە بوون یان مێینە کە لەدایك بوون.  ئەگەر وەك خەڵك نەبن یا  ن ڕەفتاریان جیاواز بێت لەوەی نی  
 

ئەو کەسانەن کە کەم ئەندامن بە جەستە یان هۆش یان بە زیرەیک یان بە  کەم ئەندام : خەڵکان   خەڵکان  کەم ئەندام
یەن  لەوانەیە ڕێگربێت  لەگەڵ چەندەها بەربەسێ   کەم ئەندامیە ئەندامێیک هەست. تێکهەڵکێشان  ئەم  

 
کۆمەڵ

کەم ئەندام  بەرامبەر بە بەشداربوون  کاریگەریان لە ناو کۆمەڵگا بەشێوەیەیک یەکسان وەك خەڵکان  تر. کەسان   
هەروەها لەسەر بنەمای   ِريذةي كةمئةنداميانلەوانەیە ڕووبەڕووی چەندەها شێوەی جیاکاری بی   لەسەر بنەمای 

 ، یەن  تر. جەندەر، نەژاد، ئێتێ 
 
 بۆچوون  سێکیس، ناسنامەی جەندەری یان هەڵوێسێ  کۆمەڵ

 
: زاراوەی "ڕزگاربووان" ڕێگاچارەیەك دەدات بەو کەسانەی کە مافیان پێشێل کراوە و ڕزگاربووان بەرامبەر بە قوربانیان

 یاسان  بەکاردێت بۆ 
" لە سیاف  دەاللەت کردن لە کەسێك  بەکاردێت وەك ئەداتێك بۆ تواناپێدانیان. زاراوەی "قوربان 

 کە بووەتە قوربان  پێشێلکردنێک و پێویسێ  بە قەرەبوو هەیە. 
 

ان     
ی خت   نموونەی توندوتت  

 
اب   

ش بە تت   
اب یان هەر  هت   تی   

ی و ئەویش بە پێداکردن   توندوتی  
اب شێوەیەکە لە شێوەکان  شکردن بە تی    : هی  

نیازی شێواندن  شێوە یان بریندارکردن یان   ماددەیەیک تری توندی هاوشێوە بە جەستەی کەسێیک تر بە 
  .  ئەشکەنجەدان یان کوشی  

 
ی ئابووری ی ئابووری هەر کردارێك یان هەڵسوکەوتێك کە دەبێتە مایەی زیان لێدان بە کەسێك. توندوتت   : توندوتی  

ی ئابووری لەوانەیە لە شێوەی کاولکردن  موڵك بێت یان سنووردارکردن  گەیشی   بە  سەرچاوەی داران  یان  توندوتی  

 خوێندن یان هەیل کار یان جێبەجێنەکردن  بەرپرسیاریەن  ئابووری وەك پارەپێدان. 
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کە کەسێك   خراث ِرةفتاري: بەدمامەڵەی دەروون  یان سۆزی شێوەیەکە لە شێوەکان  دەروون   / خراث ِرةفتاري
،  ئەنجایم دەدات بەرامبەر بە کەسێیک تر بۆ هەڵسان بە  ڕەفتارێك کە تووس  زەبرێیک دەروون  دەکات وەك دڵەڕاویک 

اوە بە   خەمۆیک درێژخایان، یان تووشبوون بە ڕاتەکان  دەروون  لەدوای زەبر پێکەوتنێک. زۆربەی جار ئەمە بەسی 
 
 

ۆڵکردن    ناهاوسەنیک  
ت لە پەیوەندیەیک بەدمامەڵە و لەوانەیە ترساندن و شك لەخۆکردن و کۆنی 

 
دەسەڵ

 ت بگرێتە خۆی.   هەڵسوکەو 
 

خەتەنەکردن  مێینە پێکدێت لە هەموو ئەو کردارانەی کە ئەنجامدەدرین بۆ البردن  بەشێك یان   خەتەنەکردن  مێینە: 
  مێینە بۆ مەبەستێك لە دەرەوەی بازنەی پزیشیک.   

  مێینە یان هەر برینداربوونێیک ئەندایم زاوزن 
 تەواوی ئەندایم زاوزن 

 
ی  پێشوەختە ی  ی کان  هاوسەرگت  ی بەزۆرەمیل  ئەو کردارەیە کە الیەنێك ان بەزۆرەمل  یان هاوسەرگت  : هاوسەرگی 

ی پێشوەختە ناوی هاتووە بە   یە. هاوسەرگی  یان هەردوو الیەن ڕەزامەندی تەواوی خۆیان نەداوە بۆ ئەم هاوسەرگی 
ن، ئەمەش مانای ئەوەیە کە یەکێك لە الیەنەکان تەمەن  لەخوارو 

 
ی منداڵ ی   ١٨وی هاوسەرگی  ساڵیە.  هاوسەرگی 

 یاسان  نیە بۆ ڕازیبوون لەسەر  
ی بەزۆرەمیل  چونکە منداڵەکە ئەهلیەن   هاوسەرگی 

ن شێوەیەکە لە شێوەکان 
 
منداڵ

یکردن بۆ کاتێیک دیاریکراو، زۆر جار لەالیەن    ڕێککەوتنێکە لەسەر هاوسەرگی 
ی کان  یەکە. هاوسەرگی  هاوسەرگی 
دەکرێت و بەشێوەیەك ئەنجامدەدرێت کە بە گشێ  دوورە لە سوودە  کەسێیک سێیەیم گەندەڵ جێبەجێ

ی دەیدات بە ژن و بە کچ.   شارستانیەکان و ئەو پاراستنەی هاوسەرگی 
 

ین و زۆربەی جار لە دژی ژنان دەکرێت و لەسەر تاوانەکان  "شەرەف" کرداری  تاوانەکان  "شەرەف":  توندوتی  
ان دوای ئە  خی   

   "ئابڕو چوون". تاوانەکان  "شەرەف" وەك  بنچینەی پاراستێ  شەرەف 
نجامدان  کردەیەك کە پێ   دەڵی 

، دەستدرێژی سێکیس، دەستدرێژی سێکیس بەکۆمەڵ،   ، ناچارکردن بە خۆکوشی   ، هەوڵدان بۆ کوشی   کوشی  
، بەزۆرەمیل  دەرکردن لە ماڵ،   ی بەزۆرەمیل  ، فڕاندن، هاوسەرگی  ئەشکەنجەدان، لێدان، تاقیکردنەوەی کچێێ 

اب پێداکردن و شێواندن  شێوە. تەشق  ەڵە پێکردن، هەڕەشە، سووتاندن بە تەباخ، تی   
ی   بەن   ڕەزامەندیە یان هەر کردەیەك لە  القەکردن لەناو هاوسەرگت 

ی جووتبوون  : القەکردن لەناو هاوسەرگی 

 چوارچێوەی رسووشێ  سێکیس بێت و بەن   ڕەزامەندی بێت کە هاوسەری قوربانیەکە ئەنجامیدەدات.   
 

ی سێکیس ی سێکیس بریتیە لە هەر کردەیەیک سێکیس یان هەوڵدان بۆ ئەنجامدان  کردەیەیک  توندوتت   : توندوتی  

او کە لە دژی ویسێ  کەسێك دەکرێت و ئەو کەسە ڕەزامەندی نەداوە یان کە   سێکیس یان کۆمێنێ  سێکیس نەویسی 
ی سێکیس ئەمانەی خوارەوە دەگ رێتە خۆ: دەستدرێژی سێکیس، سوکایەن  ناکرێت ڕەزامەندی بدرێت. توندوتی  

  ، ، لەش فرۆس  بەزۆرەمیل  ، منداڵ لەباربردن بەزۆرەمیل  ، ڕەحم البردن بەزۆرەمیل  سێکیس، دووگیان  بەزۆرەمیل 
 . ، خەساندن، خۆڕووتکردن بەزۆرەمیل   مامەڵەپێکردن، بەدیلکردن  سێکیس، خەتەنەکردن  بەزۆرەمیل 
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ئەمەی خوارەوە چەند گۆڕانکاری یان زانیاری پێشنیارە بەرنامەییەکانن کە پوختەی ئەزموون و کارەکان  ڕێکخراوە 
چاالکیانە  و ماف  ژنانە لەو شوێنانەی شەڕ و کارەسان  تیا ڕووداوە لە جیهاندا. دەشێت ئەم  ژنانجەماوەریەکان  

ێت بۆ رێگریکردن و  ان  لە سیاف  جیاواز بۆ بەرەنگاربوون  پەتای  مامەڵەکردن بەخۆبگی  ی خی     توندوتی  
و بە دۆکیومێنتکردن 

. دەبێت ڕێکخراوە خۆجێ   و نیشتمانیەکان سوود وەربگرن لە فرە شێوازەکان  پەیوەندیکردن بۆ گەیاندن  دەنگ  19-کۆڤید

.  بە زۆرترین خەڵك و دڵنیا بو   ون لە گەیشی  
 

یەن  چاالکیەکان بە چەند هۆیەیک میدیا ئەنجامدەدرێن، وەك:  
 
 لە ژینگەی لێك دووربوونەوەی کۆمەڵ

 
تەلەفۆنێیک تری مۆبایل دەکرێت   -بۆ -. ئەم ڕێبازەی پەیام گۆڕینەوە بە تەلەفۆن  مۆبایلبەشداری بە بلووتوس .1

 کورت کە ڕاستەوخۆ جەخت دەکاتە  بەکاربێت لە سەر ئاسێ  بەرفراوان بەبەکارهێنان  پۆد 
 

کاسێ  پەیایم دەنیک
ان  و کۆڤید ی خی     . 19-سەر توندوتی  

 
 و ناوچەن   .2

: گروپەکان  ژنان دەتوانن ئەمانەی خوارەوە دابی   بکەن: پەیایم تایبەن   ڕادێۆ و تەلەفزیۆن  نیشتمان 

  اگەیاندن  خزمەتگوزا
ری گشێ  بۆ بینەران و بیسەران  ڕادیۆ و  داڕێژراو یان ناوەڕۆیک بەرنامە گفتوگۆییەکان یان پی 

  .  هێمان  بۆ ئەو کەسانەی گوێیان گرانە یان نابیسی  
ان   وەرگی  

تەلەفزیۆن  نیشتیمان  و هەروەها دابینکردن 
 هەندێك جار پەیایم ڕادیۆ باشی  دەگات بە ژن  نابینا یان کەمبینا کە ناتوانن شێ  چاپکراو بخوێننەوە.  

 
 تۆڕی   .3

 
یەن

ا
: گروپەکان  ژنان دەتوانن سەکۆیەکان  سەر ئینتەرنێت بەکارب  هێی   بۆ ناردن  پەیایم سەرەیک بۆ  کۆمەڵ

. هەروەها دەتوانن چەند خزمەتگوزاریەیک یارمەتیدان دابینبکەن بەهۆی ماڵپەڕی   ان  ی خی    ڕێگریکردن لە توندوتی  
یەتیەکان وەك فەیسبووك و ئەپلیکەیشێ  تەلەفۆن  

 
مۆبایل وەك واتساپ و سیگناڵ و ڤایبەر.  تۆڕە کۆمەڵ

یەن  دەکەن و  
 
تان حکومەتەکان چاودێری چەند سەکۆیەیک تۆڕی کۆمەڵ

 
مان نەچێت کە لە هەندێك لە ووڵ لەبی 

اترین   ودەکرێتەوە. ئەپلیکەیشێ  سگناڵ بەرەو گەشەکردندایە و خی  
 
بۆیە گرنگە بزانرێت ج  جۆرە زانیاریەك بڵ

کراو.     ئەپلیکەیشنە بۆ پەیایم ت  ەشفی 
 

ە، و چاالیک بە  بەشداربوون  کۆمەڵگا .4 وکردنەوەی پەیامە لە کەسێکەوە بۆ کەسێیک تر یان بە موکەبی 
 
: ئەمە بڵ

 گرووپ ئانجامبدرێت لە دووریەیک سەالمەت.   
 

وی بکەنەوە وەك لیفلێت و نامیلبابەتەکان  هاوکاری چاپکراو .5
 
کە و  : ڕێکخراوەکان دەتوانن زانیاری چاپبکەن و بڵ

گفتوگۆی کۆمێدی؛ یان پۆستەر هەڵواسن لەو جێگایانەی کە خەڵك بۆی دەچن وەك بازاڕی خواردن یان 
سەنتەرەکان  شت دابەشکردن یان دەرمانخانەکان. کەرەسەی چاپکراو دەبێت چەند فۆرماتێیک تیا بەدیبکرێت  

 نتکردن  ێومیکۆ د ە و ب کردنەڵەو مام  کردن یگر ێر  ۆ ب کانەار یشنێپ
   خ یی   توندوت

ان  ی   
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خەن  زەق و دەبێت بە شێوازێیک ئاسان نوورسابێت و ئەگەر بکرێت وێنەس  تیا  وەك نووسی   بە پیێ  گەورە و بە 
 بەکاربێت.  

 

ان   .1   
ی خت   لێنەبوردن لە توندوتت  

 بەشدارکردن  ڕابەرەکان  کۆمەڵگا بۆ هاندان 
 

تیان و پێگە  بۆجی بەسوودە
 
یەتیەکەیان بەکارب  هێی   بۆ  : ڕابەرەکان  کۆمەڵگا و خەڵکان  تری کاریگەر دەتوانن دەسەڵ

 
کۆمەڵ

ی  و برەوپێدان  پێوەری جەندەری پێشکەوتوو،    توندوتی  
هاندان  هەڵسوکەون  پەیوەندی تەندروست، و شەرمەزارکردن 

ان و    خی   
ان  قبوڵ نەبێت. نموونەی ئەوان ئەندامان  ی خی    . دەتوانن کەلتورێك دروست بکەن کە تیایدا توندوتی   ان  خی   

. هەروەها  دراوس  و تێپەڕب انییان هاتەبەر باس لێبکەن و بێدەنگ نەمێی   ی خی    وان هاندەدات بۆ ئەوەی ئەگەر توندوتی  
 هەریەك لە نی   و یم  و  

 
ئەوان دەتوانن سەکۆکانیان بەکارب  هێی   بۆ هەڵماڵیێ  ئەم وێنە باوەی پڕ زیانە دەربارەی ڕۆڵ

ی  بەرپرسیارەتیەکان  ئیشوکاری ناوماڵەوە بۆ ئەوەی ئەم باوك   داکوتاوە لە توندوتی  
 

ساالریە لە ڕیشەوە هەڵکەنن کە ڕەیک
 جەندەر.  

  
ان   چۆنیەتی ئەنجامدات    ی خی     توندوتی  

: باسکردن  قەیران 

لەگەڵ ڕابەرەکان  کۆمەڵگا و خەڵکان  بەتەمەن و سیاسیەکان  
و پاڵەوانان  وەرزش و خەڵیک بەناوبانگ یان خەڵیک خاوەن  

ی لە  کاریگەر و  داوایان لێبکرێت بۆ ئەوەی لە دژی توندوتی  
ناوماڵ بدوێن و پەیامەکانیان لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و تۆڕی  

 ەوە ناوخۆییەکان  
وبکەنەوە. لەوکاتەی کە پێش 

 
یەن  بڵ

 
کۆمەڵ

، لە ڕێگای تۆڕە  نەیانتوان  قەبارەی ئەم مەسەلەیە ببیی  
یەتیەکان داوایان لێبکریت و هانبدرێن تا ب

 
ەشدار بی    کۆمەڵ

یە. لە زۆر لە   لەو پەیامانەی کە دەبنە ڕێگر لەم توندوتی  
کۆمەڵگاکان کە ڕابەرەکان و خەڵیک کاریگەر پیاون، دەبێت بی   

لە ڕێگایەك بکرێتەوە کە چۆن بابەتەکەیان لەگەڵ باس  
رساوی و ئەریک سەرشانی پیاوان تاکو   بکرێت سەبارەت بە لێێر

هێنانەدی پەیوەندی پڕ   لەگەڵ پیاوانی تر بایس لێبکەن بۆ 
ڕێز. دەستپێبکەن بە هاشتاگ و کامپینی سەر ئینتەرنێت بۆ  
برەوپێدان بە پەیام پۆزەتیف دەربارەی ژنان و کچان و بەرز  
انەکانیان لە کۆڤید ی - ڕاگرتنی کارەکانیان دەربارەی پاراستنی خێ  

ی هەرگی   قبوڵ نیە و خەڵك  ، و بەدەریبخەن کە 19 توندوتی  
ەوپێدان  بابەتەکە و هەڵوێسێ  دژ بە  هانبدەن بۆ بر 

ی وەربگرن.   توندوتی  
 
  

ە پۆدکاست  نموونە : لە مەینەمار ڕێکخراوی ژنان زنجی 

دروست دەکەن بۆ ووشیارکردنەوەی خەڵك دەربارەی 

   خ  یی   توندوت ەل  کردنی گر ڕێ
ان  ی   

 

وكردنەوەی وێنە
ا
 PMRS : مافی بڵ
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ی لەسەر بنەمای جەندەر و پاك و خاوێێ  و ماف  مرۆڤ ئەمەش بە  ئەنجامدان  دیدار لەگەڵ پێشەوا گەنجەکان  توندوتی  
 کە باس ئەم بابەتانە دەکەن.   

 
 

وبکرینەوە کە دەکرێت لەگەڵ   .2
ا
بەرهەمهێنات  یان سپۆنسەرکردت  پرۆگرایم پۆدکاست لەسەر ئینتەرنێت بڵ

ی خەڵك  ر
 گەنج  ئەنجامبدرێن ئەوانەی کارامەتی پەیوەندی پۆزەتیف و تەندروست فێ 

گەنجان و هاوسەرات 
 دەکەن. 
لێکۆڵینەوە بەدەریخستووە کە پرۆگرام ووشیارکردنەوە بۆ گەنجان و هاوسەرانی گەنج  یارمەتیان دەدات  بۆچی بەسوودە: 

ی بۆ کەمکردنەوەی ناکۆیک لەنێوان کەسان کە ئەمە دەبێتە ڕێخۆشکەر بۆ   ژ ی دوور لە توندوتێ  ژ اتێ  بۆ داڕێژتنی سێر
انی لە داهات ی ی خێ   ژ  iوو.  ڕێگریکردن لە توندوتێ 

  
وکردنەوەی چۆنیەتی ئەنجامدات  

 
کردنەوە لە بڵ ناوەڕۆکێیک کۆمیدیای کورت لەسەر ئینتەرنیت و پۆدکاسنر تۆماری   : بی 

دەنگ کە باس لە نموونەی پەیوەندی پۆزەتیف و تەندروست دەکات کە تیایدا هاوسەرەکان بنیاتنەرانە گفتوگۆ دەکەن و  
ە دراما ک ی بۆ چارەسەری گرفتەکان. ناوەڕۆیک کۆمیدیای کورت و زنجێ    تەکنییک ئاشتەوانی بەکاردەهێنی

ا
ە کارەکتەری خەیاڵ

تیایدا دەور دەبینی  دەبێتە هۆی ئەوەی سەرنجی بینەران ڕاکێشێت و هانی هەموو جەندەرەکان بدات بۆ پەیداکردنی  
کارامەنی لە دایك و باوکیەنر بەسوود و هەروەها ناردنی پەیام پۆزەتیف دەربارەی پاڵپشتیکردنی چاودێری پێشکەشکەرەکان 

ی بەسەر ملمالنێیەکان یان ناتەبانی لە ماڵەوە. هەروەها دەتوانن زانیاری هاوبەش بکەن   بە شێوەیەك کە کاریگەرانە زاڵ بنی
 ئۆتۆنۆم جەستەنی و مافی ژنان کە بڕیار بدەن ئەگەر بیانەوێ یان لەگەڵ یک  بیانەوێ جووتبوون بکەن و  

ی
دەربارەی گرنیک

 بڕیاری خۆیان بدەن سەبارەت بە تەندروسنر سێکیس و زاوزێکردن.  
 

اق ڕێکخراوێیک گەنجان لەگەڵ چاالکوانی مافی مرۆفی گەنج بەیەکەوە کاریان لەگەڵ دەکە ن وپەیوەندی  نموونە  : لە عێ 

ی بۆ ژنانی گەنج بۆ    ئەنجامدەدەن دەربارەی خۆ چاودێریکردن، ئەمانە گروونر پاڵپشتیکردن دادەمەزرێنی
تەلەفۆنی

دەیانحەوێننەوە، و ڕێگایەیک سەالمەت دابیندەکەن بۆ  یارمەتیدانی ئاوارەبووان و پەناهەندە و ئەو کۆمەڵگایانەی 
گفتوگۆکردن بۆ وەرگرتنی ڕاوێژ و ئامۆژگاری بۆ گەنجانی  

هاوڕەگەزخواز، بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو بە نەشتەرگەری،   
ەموك، شازی کوارەنتینکراو. لە کۆلۆمبیا چاالکوانی گەنج لەسەر    نی  

کردنی ناوەڕۆیک کۆمیدیای کورت نمایش ئینتەرنێت  دەکەن بۆ فێ 
ی بۆ چۆنیەنر مامەڵە کردن لەگەڵ   ژ ڕێگارەچارەی دوور لە توندوتێ 
تووڕەنی لە کانر ڕوودانیدا و هەروەها چۆنیەنر مامەڵەکردن لەگەڵ  

ان لە کانر پەتاکە.  ی  ناکۆیک ناو خێ  
چاالکوانی گەنج دەستیان کردوە بە ئانجامدانی بە  لە نیکاراگوا 

نتەرنێت بۆ پیاوی گەنج دەربارەی دیداری گفتوگۆکردن لەسەر ئی
و دڵەڕاویک  و برەوپێدانی بواری ئینتەرنێت کانر  گرفنر سایکۆلۆژی

    .  دابڕان و ماڵنشینی
 

تواناسازی بۆ پیاوان و کوڕان تا وەك هاوپەیمان لە ناو   .3
ان و کۆمەڵگا ڕەفتار بکەن تا کردار و ڕوانگە پۆزەتیڤەکانیان  ر 

خێ 
وبکەنەوە.  

ا
 بڵ
وکردنەوەی نموونەی   پێکهێنانی هاوپەیمانی بۆچی بەسوودە:  

ا
و بڵ

پۆزەتیڤ و بەڕێز و عادیالنەی کرداری پیاوان و کوڕان یارمەنر  
ی و   ژ دەدات بۆ دروستبوونی کەشوهەوایەیک دوور لە توند وتێ 
نیشانی پیاو و کوڕان دەدات کە گۆڕینی ئەقڵیەنر باوك ساالری  

یەنر فێمینسنر نەك  
ا
مومکینە و پێویستە. برەوپێدانی نەرینر کۆمەڵ

 

وكردنەوەی وێنە 
ا
 Haitian : مافی بڵ

 Women’s Collective 
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ی ڕادەگرێت بەڵکو هانی پیاوان و کوڕان و  تە ژ نها توندوتێ 
یکردنی ئەوانەی لە   هاوپەیمانانی تر دەدات بۆ هاوکاریکردن و پشتگێ 

یەکە ڕووبدات.    ژ  مەترسیدان بەر لەوەی توندوتێ 
 
 

ان  بۆ  : هان  پیاوان و کوڕان و هاوپەیمانان  تر بدرێت ئەوانەی ناڕەزان بەرامبەر بە توندچۆنیەتی ئەنجامدات   ی خی    وتی  
وبکەنەوە بەشێوەیەك کە وێنە باوە زیانگەیەنەرەکە

 
ۆکەکان  خۆیان بڵ  خۆیان دەربڕن و چی  

 
 جەندەر و  ی ئەوەی دەنیک

 
ڕۆڵ

ۆکەکان باس لە پیاوان و کوڕان بکات ئەوانەی کە بە یەکسان  بەشێك لە   . لەوانەیە چی  هەڵسوکەون  لەباریەك دەرب  هێی  
ناوماڵ دەخەنە سەرشان  خۆیان و لە کان  قەیراندا بەپرسیارەن  ئەرکەکان  تری ناوماڵ لەگەڵ ژنەکان  ناو  کار و ئەرکەکان  

انەکانیان هەڵدەگرن. هەروەها دەتوانن دەوری خۆیان وەك باوك یان پێشکەشکەری چاودێری پێناسە بکەن و لە   خی   
ای جەستەن  ڕێگای ئاشتیان گرتووەتەبەر بۆ برەوپێدان    یەکسان  جەندەری لەنێو منداڵەکانیان.    جیان  رس 

 

 19-: لە کۆستاریکا ڕێکخراوێك کامپینێیک دەستپێشخەریەیک ئەنجامدا بەناوی "بەرەنگاربوونەوەی قەیرانی کۆڤیدنموونە
ە ڤیدیۆ و پۆستەریان بەکارهێنا و ئامۆژگاری تیا بەدەردەکەوت بۆ پیاوان و کوڕان کە چر بک ەن  بەیەکەوە" کە تیایدا زنجێ 

لەکانر دابڕاندا. هەروەها بەرزکردنەوەی ڕادەی ووشیاری دەربارەی ئەو مەسەلە سایکۆلۆژیانەی کە توویسژ پیاوان و کوڕان 
یالنکاوە بۆ ئەفریقیای باشوور و بۆ مەکسیك دەستپێشخەری کامپینی    ئەم پەتایە. ڕێکخراوەکان هەر لە سێ 

دەبن لە کانر
یەتیان کردووە دەربار 

ا
ەی 'ڕۆڵ و بەرپرسیارەنر پیاوان و کوڕان بۆ پەرەپێدانی یەکسانی جەندەر و گۆڕینی  سەر تۆڕی کۆمەڵ

 . ی  باوك ساالری' بەتایبەنر لەکانر ماڵنشن 
 

ات  لەگەڵ كەرستەكات  خۆپاڕێزی لە كۆڤید  .4 ر 
ی خێ  ژ ی پەیامەكات  نەهێشتن  توندوتێر كە دانراون بۆ    19خستنە پاڵیەكێی

ان و میدیاكاران وكارمەندی ڕێكخراوە مرۆییەكان و ئەو كارمەندانەی   كارمەندات  تەندروسنی و ڕۆژنامەوانەك
تانەی بە هۆی شەڕەوە وێران بوون. 

ا
 خزمەتگوزاری و هاوكاری دەگەیەنن بە لێقەوماوان لەو ووڵ

  

ناوخۆییانەی كە  و ئەو ڕۆژنامەوانە  -: ئەو كارمەندانەی خزمەتگوزاری و هاوكاری دەگەیەنن بە لێقەوماوانبۆچی بەسوودە
 پێشەوەن بۆ ڕووماڵكردنی خۆپارێزی و چارەسەری كۆڤید 

ا
ی بۆیان  19لە هێڵ ، دەتوانن بگەنە ئەو شوێنانەی كە گەیشنر

ئاسان نییە، چونكە كەرستەی تەواوی خۆپارێزیان پێیە و سەرچاوەی ڕەوانەكردنی نەخۆش و لێقەوماوانیان لەبەردەستدا  
انی و لە دەستنیشانكردنی ئەو ڕزگاربووانەی پێویستییان بە  هەیە، دەتوانن بەشداربن لە ڕێگری ی ی خێ   ژ كردن لە توندوتێ 

ڕن و لە    ڕاوبۆچوون زۆر گرنگە ڕاوبۆچوونەكانیان دەربێی
خزمەتگوزاری هەیە. گرووپە ناوخۆییەكانی تایبەتمەند بە دەربرینی

ویبکەنەوە. 
ا
 میدیای جۆراوجۆر بڵ

  

  حاڵەت : كەرستەی ووشیاركردنەوە دەربارەی ڕێگریكردن و دەستنیشانكردن و خەبەردانی چۆنیەتی ئەنجامدات  
  ةكان 

خوازی و تیمە تەندروستیەكان    خێ  
انی پێویستە بە شێوازێیک سادە داڕێژرابن و بخرێنە بەردەست كارمەندانی ی ی خێ   ژ توندوتێ 

ی   ئەو خێ  
انانە بكەن كە سەردانیان کارێیک ئاسان نیە. بۆ  و ئاژانسە میدیایە ناوخۆییەكان چونکە ئەوان دەتوانن سەردانی

نموونە، دەتوانرێت نامیلكەی نوورساو و وێنەداریان لەسەر دابەش بكرێت کە زانیاری لەخۆ دەگرێت لەسەر چۆنیەنر  
ژ لە ماڵەوە، هەروەها زانیاری دەبەخشێت دەربارەی ژمارەی تەلەفۆنی هێل گەرم و   ڕێگریكردن لە ڕەفتاری توندوتێ 

 تر بۆ ڕزگاربووان. سەبارەت بە كەرستەی ووشیاركردنەوە بۆ  خۆپارێزی لە كۆڤید سەرچ
ی

ێت   19اوەی گرنیک پێویستە پەنابێی
ێت بەرەو سەرچاوەكانی پەیوەست بە ڕزگاربووان.     بۆ بەكارهێنانی پەیام جۆراوجۆر تاكو سەرنجی خەڵك رانەكێشژ
  

نر ئافرەتانی دامەزراند لە یەكێك لە كەمپەكانی پەنابەران. لە دوای  : ڕێكخراوێیک فەڵەستینی گرووپێیک گۆرانی ڕانموونە
، ئێستا ئەوان خەرییک كاری ووشیاركردنەوەن بۆ خۆپارێزی، و كاریگەری تەندروسنر دەروونی لە  19تەشەنەكردنی كۆڤید 

انی لە  ی ی خێ   ژ ڕێگەی ڤیدیو چاتەوە. لە   ئەنجام ئەم قەیرانەوە، هەروەها ووشیاركردنەوە دەربارەی ڕێگریكردن لە توندوتێ 
وبكەنەوە دەربارەی خۆپارێزی لە  

ا
 بڵ

ی
الیۆن و كۆماری كۆنگۆی دیموكرات، ڕێكخراوەكانی ئافرەتان بە نیازن پەیام دەنیک سێ 

انی  19كۆڤید  ی ی خێ   ژ  لە ڕێگەی بلووتویس مۆبایلەكانەوە.   و ڕێگریكردن لە توندوتێ 



 11 

  
  

 
 
 

 

 
 

ینەوە پێشكەش بكەخزمەتگوزاری پاڵپشنی   .1
ا
مەكات  ئۆنڵ  لە ڕێگەی میكانێر 

یەتی
ا
 دەرووت  كۆمەڵ

 
ە دابینكەرانی خزمەتگوزاریبۆچی بەسوودە:  ژ ڕاستەوخۆ پێیان وایە كە ڕاوێژیكردن لە كەسێكەوە بۆ هاوتای    زۆر لەمێ  

ی  ژ  توندوتێ 
. هەبوونی كەسێك كە  خۆی یان لە كەسێكەوە بۆ كەسێیک تر زۆر كاریگەری پۆزەتیڤی هەیە بۆ ڕزگاربووانی انی ی خێ  

نەی دابڕاون  
ا
یەنر ڕزگاربوون بۆ ئەو ئافرەت و منداڵ ژ اتێ   و دابینكەری سێر

 بدوێیت دەبێتە پاڵپشتێیک دەروونی
ا
بتوانی لەگەڵ

 لەكەسوكار و برادەران لە ئاكام ڕێكارەكانی قەدەغەی هاتوچۆ. 
 

یەنر  : ئەگەر نەكرا ڕاوێژی دەروونی ڕووبەڕوو ئەچۆنیەتی ئەنجامدات  
ا
نجام بدرێت، ئەوا دەكرێت پاڵپشنر دەروونی كۆمەڵ

انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
لە ڕێگەی هێڵەكانی تەلەفۆن و خزمەتگوزاری كورتەنامە و سەكۆیەكانی   پێشكەش بكرێت بە ڕزگاربووانی

ندانی گەیاندنی  ئینتەرنێتەوە. بۆ حاڵەتە توندەكان كە ڕزگاربووان پێویستیان بە هاوکاری لە نزیكەوە هەیە، دەكرێت كارمە
هاوكاری و دابینكەرانی خزمەتگوزاریە سەرەكیەكان مەشق بكرێن لە سەر چۆنیەنر گرتنەبەری ڕێكاری پێویست بۆ  

 . 19خۆپارێزی لە كۆڤێد 
  

لە ڕێگەی   19ڕێكخراوێیک ئافرەتان لە كینیا هەڵمەنر ووشیاركردنەوەی هەفتانە دەبەستێت بۆ خۆپارێزی لە كۆڤێد نموونە: 
ەوە، هەروەها چاالیك ووشیاركردنەوە و ڕاوێژی هەفتانەیان هەیە لە ڕێگەی كورتەنامە و تەلەفۆنەوە دەربارەی كورتەنام

. ئەم هەڵمەتانە پێشكەش دەكرێن لە ناوەندەكانی دابەشكردنی خۆراك و كەلوپەیل پاكوخاوێنی و   تەندروسنر دەروونی
  .  تەندروسنر گشنر

 
 

 
 چەند تێبینیەیك گرنگ: ئەو كارمەندانەی لە بەرەی پێشەوە كاردەكەن 

بۆ ڕزگاربووانی قەیرانی كۆڤید   • لە بەرەی پێشەوە كار دەكەن بۆ گەیاندنی هاوكاری  لەوانەوەیە ئەو كارمەندانەی 

ی و ئەوانیش پێویستیان بە هاوكاری هەبێت وەك خەڵكانی تر. بۆیە پ19 ێویستە  ، خۆیان توویسژ ترۆمای قووڵ بنی

 
ی

ئەولەویەت بدرێت بە تەندروسنر و باری ئەو كارمەندانەی لە بەرەی پێشەوە كار دەكەن تەنانەت لە ناو جەریک

قەیرانەكانیش. پێویستە كۆمەڵێك پەیام تەرخان بكرێت بۆ ئەو كەسانەی ڕاستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ ڕزگاربووانی  

انی  ی ی خێ   ژ  ەنیان.  دەكەن بۆ ئەوەی هەست نەكەن ئەوان بەت  توندوتێ 

 

لەسەر   • ڕووبەڕووی جیاكاری دەبن  بنەمای جەندەر، هەروەها  لەسەر  ی دەبن  ژ توندوتێ  ڕووبەڕووی  ئەوانەی 

و   جەندەری  ناسنامەی  و  سێكیس  بۆچوونی  و  جەندەر  و  ئەندام  و كەم  نەتەوە  و  ئێتنی  و  نەژاد  بنەمای 

یەنر ئەم كەسانە ن  تایبەتمەندی سێكیس و تەمەن و مەزهەب و 
ا
ەك تەنها مەتریس زۆرتریان لەسەرە  چینی كۆمەڵ

ێن لەكانر گەیاندنی هاوكاری و   نە بەهەند وەربگێ 
ا
شیان لەبەر دەستە. پێویستە ئەم خاڵ بەڵكو سەرچاوەی كەمێر

 لەكانر داڕشتنی بەرنامەی خزمەتگوزاری.  

 

   خ یی   توندوت ەڵگەل كردنەڵەمام  ن  یەنۆ چ
ان  ی   
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یەتیدا دەژین پاڵپشنی بۆ ئەم كەسانە فەراهەم بكە   .2
ا
 كە لە دابڕات  كۆمەڵ

 
ئەو كچ و ئافرەتانەی لە ژێر چاودێری توندی ئەو كەسانەی كە دەستدرێژیان لەسەر دەكەن لەوانەیە  بۆچی بەسوودە: 

ێت بۆ ئەوەی بتوانن داوای پاڵپشنر بكەن. لەوانەیە ناوەندەكانی داڵدان داخرابن   تەنها بۆ یەك جار دەرفەتیان بۆ بڕەخسێێی
 تەلەفۆنی یارمەتیدان بۆ  یان دو 

ا
وربن. دەبێت ڕاهێنان بە خزمەتگوزاری دابینكەرەكان بكریت، لەوانەش كارمەندانی هێڵ

تن لەژێر  
ا
مەكانی چۆنیەنر ڕاهاتنی یەكسەری وەك هەڵ ی ا دەربارەی میكانێ   ڕاوێژكاری خێ  

كانر كتوپڕی بۆ پێشكەشكردنی
پێشكەش بكەن وەك ڕەوانەكردن بۆ سەنتەری حەوانەوە یان  دەسنر دەستدرێژكەر. هەروەها دەتوانن یارمەنر تریش 

   .  پێشكەشكردنی جۆری تر لە پاڵپشنر
  

: شێوەیەیک تر بۆ پاڵپشنر ڕزگاربووان و ئەوانەی لە مەترسیدان ئەویش یارمەتیدانیانە بۆ داڕشتنی  چۆنیەتی ئەنجامدات  

 جەستەنی و دەروونی تایبەت بەخۆیان و 
 تەلەفۆنی یارمەتیدان  و  پالنێیک سەالمەنر

ا
زانیاریەكان هاوبەش بكەن لەسەر هێڵ

   لەژێر    LGBTIQسەنتەرەكانی حەوانەوە كە ژنەكان و كچەكان و خەڵكانی 
ئەگەر بڕیاریان بۆی بچن و ئەگەر توانیان هەڵی 

ورەوەی ئاسانە و  دەست دەستدرێژكەرەكەیان. دەبێت ئاگادار بن كام لە شوێنەكان  حەوانەوە كراوەن و ڕێگای چوونە ژو 
 ڕێپیشاندەر و كام لە 

 
 یارمەتیدەر وەك سەیک

 
ین  ڕێگادەدەن بە ئاژەڵ

ا
 تەلەفۆنی یارمەتیدان كراوەیە لە سەكۆكانی ئۆنڵ

ا
هێڵ

 یان بە شێوازی كورتەنامە كارەكانیان جێبەچی  دەكەن بۆ خەڵكانی كەمبینا یان خەڵكانی نابینا.  
 

 لە گواتیماال نموونە: 
ا
انی  ڕێكخراوێیک خۆماڵ ی ی خێ   ژ   بەرنامەیەیک ڕادیۆی بەرهەمهێناوە دەربارەی ڕێگریكردن لە توندوتێ 

ی ئینكلودید بەزمانی هێما   
 نەتەوەنی گواتیماال  بۆ ئەو ژنانەی زمانی ئیسپانی نازانن. لە زمبابوەی، ڕێكخراوی دێف ومن 

بەزمانی
یەنر كە ت

ا
وی دەكاتەوە لەسەر تۆڕەكانی كۆمەڵ

ا
یایدا ئاماژە بە سەرچاوەكان دەدات بۆ ڕزگاربووانی  ڤیدیۆ بەرهەمدێنی  و بڵ

ی لەسەر بنەمای جەندەر.    ژ  توندوتێ 
 

 
 
 
 
 

وكردنەوەی وێنە
ا
 Wangki Tangni : مافی بڵ
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3.  .  بەدەنگەوەچووت  کۆمەڵگا ڕێکبخە لە کاتی پیادەکردت  ڕێکاری ماڵنشیر 
 

، ئەم کەسانە  : بە ئاسانی دەتوانرێت پەنا بۆ بۆچی بەسوودە ان و دۆست و دراویس  ی ێت وەك خێ    کۆمەڵگا بێی
ئەندامانی

ی بۆ داواکردنی   
 خۆیان بگەین 

ی
دەتوانن زووتر لە خەڵیک تر هاوکاری پێشکەش بکەن. ئەو ڕزگاربووانەی ناتوانن دەنیک

 تەلەفۆن بۆ ئەوەی  خزمەتگوزاری پاڵپشنر فەرم، دەتوانن پشت بە ئەندامانی کۆمەڵگا ببەست تاکو بگەنە هێڵە گەرمەکانی 
خەبەر بدەن لەسەر ئەو مەترسیانەی ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. و وابکەن کە دەستدرێژکەرەکە ئاگادار بێت کە خەڵیک  

انی دەکەن، ئەمە خۆی لەخۆیدا   ی ی خێ   ژ کۆمەڵگاکەیان ئاگادارن لەو شتانەی ڕوو دەدەن لە و بە توندی سەرکۆنەی توندوتێ 
 ە ڕوونەدات. وا لە دەکات کە چیێر بەدمامەڵ 

: ڕزگاربووان چۆنیەتی ئەنجامدات  

دەتوانن پەنا بۆ بەکارهێنانی 
چەندەها ڕێگا بکەن بۆ ئەوەی  

خەڵکانی تر بزانن کە ئەوان  
پێویستیان بە یارمەنر هەیە، بۆ  
نموونە دەکرێت هێمای وێنە و  
دەنگ لەدەرەوەی ماڵەکانیان 
. هەروەها دەتوانن  ی بەکارب  هێنی

ووشەی نهێنی لەسەر تەلەفۆن و  
. ئ ی ەندامانی  ئینتەرنێت بەکارب  هێنی

کۆمەڵگا بەدەنگ ئەم هێمایانە دێن  
 
ا

لە ڕێگەی پەیەوەندیکردن بە هێڵ
تەلەفۆنی گەرم یان لە بە پەنابردن 

بۆ هەر پێشخەرەییەیک تازەی  
ئاشتیانە. بۆ نموونە، دەتوانرێت  

یك ڕێکبخرێت تاکو ئەو  
ا
چاڵ

دەستدرێژکەرانەی لە ماڵەوەن بزانن  
خەڵکەکە لە دەرەوە ئاگای لەوان  

دەکرێت ڕۆژنامەڤانە  هەیە. 
خۆجێیەکانیش ڕۆڵێیک بەرچاویان  

هەبێت لە ووشیارکردنەوەی خەڵک  
دەربارەی بەدەنگەوەهاتنی کۆمەڵگا 

 بۆ ئەم حاڵەتانە.  
 

 

 ڕزگاربوو و ئەو  نموونە: 
ا
کردووە کە چوار دەوری ماڵ  کۆمەڵگاکەیان فێ  

 لە نیکاراگوا وا ئەندمانی
ا
ڕێکخراوێیک خۆماڵ

م لە دووریەیک  
ا
 بەرزەوە تەقەتەق بکەن لە سەر مەنجەڵ و موقڵیەکان )بەڵ

ی
دەستدرێژیکەرەکەی بدەن و بەدەنیک

ی(. ئەمە بۆئەوەیە دەستدرێژکەرەکە چاوترس بێت ی نەبات. ڕێکخراوی ئاباد مینا   سەالمەت لەیەکێر ژ و پەنا بۆ توندتێ 
ABAAD MENA   لوبنان ڕێگایەیک داهێنخوازی داڕشتووە بۆ ئاشنابوونی خەڵکەکە بە هێل گەرمەوە ئەویش لە ڕێگەی  لە

هەڵواسینی الفیتە لە بەلەکۆنە و پەنجەرەکانەوە ئەمەش بۆ زاڵبوون بەسەر ڕێکارەکانی دابڕان و گرفنر نەبوونی  
 ەتگوزاری تەلەفۆن و ئینتەرنێت.  خزم

 

وكردنەوەی وێنە
ا
   ABAAD MENA :مافی بڵ
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 ئەمانە بكە

 

متمانە دروست بكە لەگەل ڕزگاربووان. هەوڵ بدە زۆر ڕاشكاو بیت بۆ ئەوەی ئەم كەسە باش بزانێت كەوا تۆ   •

ۆكەكانیان بۆتۆ   نهێنی گشت زانیارییەكانی دەپارێزیت و پێویستە ئەوان بزانن كەوا مەرج نییە ئەوان تەواوی چێ  

دەروونیان باشە بەر لەوەی لە دۆخەكەیان  باس بكەن بۆ ئەوەی تۆ یارمەتییان بدەیت. دڵنیابە لەوەی باری  

 بكۆڵیتەوە. 

 ببە بە پاڵپشت و پەنای ڕزگاربووەكە.  •

 ڕزگاربووان بە بەنی  ئەوەی هیچ حوكمێك لەسەریان بدیەت.  •
 گوێبیسنر ئەزموونەكانی

 ڕستەی وەك "من بڕوات نر  دەكەم" و "ئەمەی هەڵەی تۆ نیە" و "من لەگەڵتم" بەكار بهێنە.  •

. ئەوان ئاشنا بكە  • انی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
 بە هێڵە گەرمەكانی فریاگوزاری و ووردەكاری شوێنەكانی داڵدانی ڕزگاربووانی

 جەستەنی و دەروونیان   •
یارمەنر ڕزگاربووان بدە تاكو پالنی سەالمەنر دابڕێژن و بتوانن پالن دابڕێژن بۆ سەالمەنر

 پرینسینر "زیان مەگەیەنە ". هەموو پالنەكانی سەالم 
 بە ڕزگاربووان بدات  بە ڕەچاوكردنی

ی
ەنر پێویستە گرنیک

لە هەر   زۆرتر  ڕزگاربووان  ێن چونكە  وەربگێ  بەهەند  بۆچوونەكانیان  پێویستە حەزو  و  لە هەموو شتێك  بەر 

 كەسێیک تر ئاشنان لە دۆخەكەیان و هەر ئەوان توانای كاركردنیان هەیە بە گوێرەی بژاردە جۆراوجۆرەكان. 

ڕێكا • بەو  بكە  ئاشنا  بۆ  ڕزگاربووان  ی  بەردەسنر پاڵپشنر كە  سیستەمەكانی  لەگەڵ  لە كۆمەڵگادا  بەركارن  رانەی 

  . انی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
 ڕزگاربووانی

یەنر بە گوێرەی پێداویستییەكانی ڕزگاربووان.    •
ا
ی و پەرەپێدانی ڕێكاری كۆمەڵ  راوێژ بە ڕزگاربووان بكە بۆ داڕشنر

 لیس و دادگاكان. شایەدی دانەوە بۆ پاڵپشتیكردنی ڕزگاربووان لەبەردەم پۆ  •

 
 ئەمانە مەكە

 

انی  • ی ی خێ   ژ لەگەڵ ڕزگاربووان مەكە لەبەردەم خەڵیک تر بە تایبەنر لەبەردەم ئافرەت و    تاوتۆی ڕوودای توندوتێ 

 منداڵ. 

بە هێچ شێوەیەك لۆمەی ڕزگاربووان مەكە و لێیان مەپرسە ئەوان چیان كردبوو تاوەكو دەستدرێژكەرەكەیان   •

 ووروژاند.  

ڕزگاربووەكە ناچار مەكە ئەو خانووەی بە جێبهێڵێت كە لە گەڵ  دەستدرێژكەرەكە پێكەوە تیایدای دەژیت و   •

 ربووەكە بدە خۆی بڕیار بدات كەی ڕابكات. ڕێز لە تایبەتمەندییەكانی بگرە و هەروەها دەرفەت بە ڕزگا

ۆكەكان بەشێوەیەیک تر   • ۆكەكانی خۆی دەكات و هەوڵیش مەدە چێ   ڕ قسەی ڕزگاربووەكە مەبڕە كاتێك بایس چێ 

دابڕێژیتەوە. تەنها دەتوانیت پرسیار ئاراستە بكەیت بۆ ڕوونكردنەوە لە كانر پێویستدا بۆ ئەوەی لە دۆخەكە  

 بیت.  
ا
 حاڵ
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 سیستەم دروست بكە بۆ بەدواداچووت  جۆر و بڕی ئەو پەیوەندییانەی داواكاری یارمەتی دەكەن   .1
 

انی  بۆچی بەسوودە:  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
تانی جیهاندا حاڵەتەكانی

ا
خەبەریان لەسەر نادرێت ئەمەش تا   نزیكەی لە هەموو ووڵ

یەنر و نەبوونی ڕێكاری سەالمەتپاڕێز كەئەمەش كۆسپ دروست  ڕادەیەك لەوانەیە 
ا
بگەڕێتەوە بۆ شەرمەزاری كۆمەڵ

مێكیان داڕشتووە بۆ بەدواداچوونی   ی دەكات لەبەردەم پرۆسەی داتا كۆكردنەوە. ڕێكخراوی جەماوەری ئافرەتان میكانێ 
انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

. ئەم  و بۆ حاڵیبوونی لە رسوشنر ئەم حاڵەتانە هەر  حاڵەتەكانی وەها بۆ دەستنیشانكردنی كاریگەرییەكانی
یەتییەكان دەربارەی 

ا
ێیک یاساییە بەڵكو هۆكارێكە بۆ گۆڕینی دابونەریتە كۆمەڵ ژ اتێ  جۆرە بەدۆكیومێنتكردنە نەك تەنها سێر

   . انی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
انی  ی ی خێ   ژ . ئەوە ئافرەتان ناچار دە لە چەندەها كۆمەڵگا خەڵك توندوتێ  ی  

 جەستەنی و  بە تاوان دانانن 
كات بەرگەی كۆسنر

یەنر بكەن. بەدۆكیومێنتكردن دەبێتە هۆكارێك 
ا
 بكەن بەنی  ئەوەی داوای خزمەتگوزاری پزیشیک و یاسانی و كۆمەڵ

دەروونی
انی  ی ی خێ   ژ و هەروەها دەبێتە هاندەرێك بۆ ئەوانەی لەو جۆرە دیاردانە دەكۆڵنەوە  بۆ دیاریكردنی ئاست و قەبارەی توندوتێ 

انی بۆ ئەوەی ه ی قبووڵنەكراون  ەڵوێستێیک توندیان هەبێت بۆ پاراستنی مافی مرۆڤ. تەنانەت لەو شوێنانەی دەستدرێژی خێ  
لە كۆمەڵگادا، نەبوونی پرۆسەی بەدۆكیومێنتكردن وایكردوە كە خەڵك حاشا لە ئاسنر كێشەكە بكات. ئەگەر خەڵك تەنها 

انی  ی ی خێ   ژ  دیاردەی توندوتێ 
او كۆمەڵگادا ئەمە خۆی لەخۆیدا هانی خەڵكەكە دەدات بۆ  لەن ئاگاداربكرێتەوە لەبوونی

ڕكردنی ئەم دیاردەیە.   بنێی
  

ی ڕووی لە زیادبووندایە لەئاكام دەرهاوێشتە   ژ لەم ڕۆژگارانەدا توندوتێ 
ی  ژ  توندوتێ 

یەنر و ئابوورییەكانی ئەم پەتا سنووربەزێنە. بەدۆكیومێنتكردنی
ا
كۆمەڵ
انی  ی لەم كاتەدا یارمەنر كۆمەڵگا و خاوەن بڕیارەكان دەدات بۆ ئەوە بایەخێیک   خێ  

مدانەوەیەیک بونیاتنەر بۆ ئەم دیاردەیەدا لەكانر  
ا
یەكجار زۆر بدەن بە وەڵ

ۆك كۆدەكرێنەوە  قەیراندا. لە ڕێگەی پرۆسەی بەدۆكیومێنتكردن زانیاری و چێ 
ویان دە

ا
كەنەوە لەسەر گروونر  ودواتر گرووپە جەماوەرییەكانی ئافرەتان بڵ

گەورەتر و لەسەر الیەنی پەیوەندیدار بەمەبەسنر كۆكردنەوەی پاڵپشنر پێویست 
ی   ژ ی بە توندوتێ  بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری لەو سیاسەت و یاسایانەی پەیوەسنر

 . انی ی  خێ  
  : ئافرەتان پەیامیان  چەندەها ڕێكخراوی جەماوەری  چۆنیەتی ئەنجامدات 

انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
كە تیایدا داوای خزمەتگوزاری و    پێدەگات لە الیەن ڕزگاربووانی

سەالمەنر دەكەن. ئەگەر داتابێسێیک پارێزراو دروست بكرێت بۆ ئەم داواكارییانە  
لە ڕێگەی ئاشكرانەكردنی ناسنامەی داواكارەكان، ئەم ڕێكخراوانە پێیان دەكرێت 

. پرۆسەی  بەڵگە  انی ی ی خێ   ژ بخەنە ڕوو لە سەر قەبارەی كێشەی توندوتێ 
انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

چەند مەترسییەك لەخۆ دەگرێت بۆ   بەدۆكیومێنتكردنی
مدەرەوەكە. ڕێكخراوەكان پێویستە پەیڕوەی  

ا
دیمانە ئەنجامدەرەكە و وەڵ

 ڕێنماییە خۆجێییەكان بكەن لەكانر كاركردن لەگەڵ ڕزگاربووەكاندا. 
  

   خ   یی   توندوت نتكردن  ێومیكۆ دەب
ان  ی   

 

وكردنەوەی وێنە
ا
 WHO :مافی بڵ
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ڕێكخراوی تەندروسنر جیهانی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان چەند ڕێنماییەیک داناوە بۆ كەمكردنەوەی مەتریس   نموونە: 
زیانلێكەوتن بە لێكۆڵەر و بەشداربوان لەژێر ناوی "گرنگیدان بە سەالمەنر ئافرەتان بەر لە هەموو شتێیک تر: ڕاسپاردەی  

انی ئەخالفر كار و سەالمەنر بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەو  ی ی خێ   ژ  (.  ٢٠٠١دژ بە ئافرەتان" ) ە لەسەر توندوتێ 
 

ات    .2 ر 
ی خێ  ژ  توندوتێر

بۆ ئەوەی بتوات  باشێی كار بكەیت لەسەر پێداویسنی  بەدۆكیومێنت بكە هەموو جۆرەكات 
 تاكەكەس و كۆمەڵگا پەراویزكراوەكان 

 
انی لەوكاتەی كە بەرنامەكانی ڕێگریكردن و خزمەتگوزاری بۆچی بەسوودە:  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

ڕوویان  ڕاستەوخۆ بۆ ڕزگاربووانی
لە زیادەبووندایە، تەنها چەند بەرنامەیەك لەم بەرنامانە بە شێوەیەیک مەنهەچی هەڵسەنگێندراون بۆ ئەوەی بزانن كام  

امانی  بەرنامە كارەكانی سەركەوتووە و بۆ كام لە ڕزگاربووەكان دەستدەدات لەوانەش بۆ كەسانی كەم ئەندام یان ئەند
ەموك، شاز،كۆمەڵەی  یان كەسانی سەر بە كۆمەڵە   هاوڕەگەزخواز، بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕاو بە نەشتەرگەری، نی  

انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
و   پەراوێزكراوەكانی تر. ئەمەش لەالیەكەوە دەگەرێتەوە بۆ نەبوونی داتای پۆڵێنكراو دەربارەی ڕزگاربووانی

انی دەربارەی ئاسنر ئەو دەستدرێژیانەی ل ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
. هەموو جۆرەكانی ی بەشێوەیەیک بەرچاو زیاد دەبن   ن   دەناڵێنی

انی  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
مان دەستدەکەوێت تاكو   لەكانر قەیرانەكاندا. بە بەدۆکیومێنتکردنی هەموو جۆرەكانی تێگەیشتنێیک باشێر

ی لە ك ی سەرهەڵدەدات و یارمەتیمان دەدات بۆ ئەوەی بزانن  ژ ی چۆن توندوتێ  ە بە گوێرەی  بزانن  وێ بەدەنگەوەهاتن پێویستێر
. ئەم تێگەیشتنە یارمەتیدەر دەبێت بۆ ڕێكخستنەوەی سەرچاوە و هەوڵ و كۆششەكان بە شێوەیەیک ڕێكوپێكێر  پێداویسنر

 تاكو گۆڕانكارییەیک گەورەتر بێنێتە ئاراوە.    
انی ئەنجامدات  چۆنیەتی   ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

كار لەسەر ئەو ڕاپۆرتانە دەكرێت كە باس    : زۆربەی جار لەكانر بەدۆكیومێنتكردنی
 دەستدێژی جەستەنی و دەروونی دەكەن  

لە ئەنجامدانی
لەدژی ڕزگاربووان لە الیەن هاوسەر و كەسوكاریانەوە.  

بۆ ئەوەی تێگەیشتنێیک سەرتاسەریمان هەبێت  
ۆكیومێنتكردنی حاڵەتەكانی پێویستیمان بە بەد
انی  ی ی خێ   ژ دەبێت وەكو تاوانەكانی "شەرەف" و   توندوتێ 

اب و   ی شكردن بە تێ   كوشتنی ئافرەتان و هێ  
ی ئابووری و نەدانی   ژ  زۆرەمل  و توندوتێ 

خەتەنەكردنی
ی یاریدەدەر و دەستبەسەرگرتن   دەرمانی پێویست و ئامێ  

ی زاو  ژ زێن  و  و بەزۆرەمل  مانەوە لە جێگایەك و توندوتێ 
ی سێكیس كە القەكردنی نێو هاوسەریش   ژ توندوتێ 

دەگرێتەوە. پێویستە دۆكیومێنتكارەكان ئەو ڕزگاربووانە  
نی دۆخ 

ا
دەستنیشان بكەن كە دەكەونە بازنەی كۆمەڵ

ناسك وەكو كەم ئەندامان و منداڵ و گەنجان و  
هاوڕەگەزخواز،  بەتەمەنەكان و ئەندامانی كۆمەڵەی 

ەموك،  بایسێکسوال، ڕەگەز گۆڕ  او بە نەشتەرگەری،  نی  
ڕازی نەبوون بەو ڕەگەزەی پێ    و ئەو كەسانەی  شاز 

 لەدایكبوون. 
سەبارەت بە ئافرەتانی  كەم ئەندام، ئەو كەسانەی كار   

لە سەر بەدۆكیومێنتكردن دەكەن دەنی  هەوڵ و  
كۆششێیک تایبەت بدەن بۆ ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ  

ە دەتوانن  ئەم ژنانە بكەن و پێویستە دڵنیابن ك
ان بۆ   وەرگێ  

ی تێبگەن لە ڕێگەی دابینكردنی لەیەكێر
زمانی هێما و لە ڕێگەی دووبارە داڕشتنەوەی پرسیارەكان  

بۆ ئەوەی ڕوونێر و ئاسانێر بن. لە كۆتاییدا، پێویستە  
پرۆسەی بەدۆكیومێنتكردن بایەخ بە دیاریكردنی ئەو  

 

 

وكردنەوەی وێنە
ا
    PMRS :مافی بڵ
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مدانەو و سەرچاوەكان گرن
ا
 دەدەن بە جیاوازی لە دابەشكردنی سەرچاوەكان كە ئەمەش بە  دۆخانەبدات كە تیایدا وەڵ

ی
یک

زەفر كاریگەر دەبێت لەسەر كەمییە نەتەوەنی و نەژادەكان و كۆمەڵگا ناوچەییەكان و ئاوارە و پەنابەر و كۆمەڵگا نی   
 دەوڵەتەكان و ناوچەكانی جەنگ و كۆمەڵە پەراوێزكراوەكانی تر.  

 
انی كۆلۆم-ڕێكخراوێیک ئەفریڤر نموونە:  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

لە ناوچەكانیاندا و تۆماریان   نی كاردەكات لەسەر بەدۆكیومێنتكردنی
ی  ژ  توندوتێ 

اق ڕێكخراوێیک ئافرەتان كار دەكات لە سەر بەدۆكیومێنتكردنی ینەوە. لە عێ 
ا
دەكات لە سەر داتابێسێیک ئۆنڵ

انی  ی ئافرەتان و ئەو ڕزگاربووانەی داوای یارمەتیان یل    و پشت دەبەستێت بە ژمارەی ئەو ئافرەتانەی لە شوێنەكانی داڵدانی  خێ  
 بۆ داكۆكێكردن لە  

ا
یەتییەكانەوە پەیوەندییان نر  دەكەن. لە ئەرمینیا ڕێكخراوێیک خۆماڵ

ا
دەكەن یان لە ڕێگەی تۆڕە كۆمەڵ

ۆكردنەوەی وێنە و  مافی ئافرەتانی  كەم ئەندام كار دەكات لەسەر بەدۆكیومێنتكردنی بەربەركانی  و سەركەوتنەكان لە ڕێگەی ك
ۆكەكانی كچ و ئافرەتە  كەم ئەندامەكان.   چێ 

 
 

  

 چەند تێبینیەیك گرنگ: پاراستن  نهێن  لە پرۆسەی بەدۆكیومێنتكردن
 

بپارێزرێن بۆ   نهێنی  ناسنامەكانیان بە  ئەو زانیاریانەی لەالیەن ڕزگاربووەكانەوە پێشكەش دەكرێن لەگەڵ  پێویستە هەموو 
 پاراستنی سەالمەتیان. 

ئەگەر كۆمپیۆتەر و ئەنتەرنێتت لەبەردەستت بێت هەوڵ بدە هەموو زانیارییەكان لە كۆمپیوتەرێك دابنێیت كە   •

پاڕێزراوبێت  نهێنی  ووشەی  زانیارییەك    بە  هێچ   . دامەنی  لەالی خۆت  بەڵگەنامانە  ئەم  هێچ كۆپیەیک كاغەزی  و 

  .  لەسەر مۆبایلەكەت دامەنی 

ئەگەر كاغەزت بەكارهێنا بۆ بەدۆكیومێنتكردنی هەوڵ بدە هەموو دۆكیومینتەكان لەتاكە شوێنێیک پاڕێزراو دابنێێت   •

 نە بكەن.  كە تەنها كارمەندی ڕێگەپێدراو بۆیان هەبێت سەیری ئەم فایال 

بەكارهێنانی نموونە:   لەكانر  ی  بەكاردەهێنی سیستەم كۆدكراو  ڕێكخراو  هەندێك  دیموكرانر كۆنگۆ  نر كۆماری 
ا
ڕۆژهەڵ لە 

كاغەز بۆ بەدۆكیومێنتكردن. تۆمارێك هەیە كە گشت زانیارییەكان تیایدا تۆماركراوە وەك ناو و ناونیشان و ووردەكاری كێیس  
دی ناسنامە بۆ ڕزگاربووەكە. تەنها یەك كارمەند بۆی هەیە سەیری ئەم تۆمارە بكات و هەر  ڕزگاربووەكە لەگەڵ ژمارە كۆ 

ێن تەنها   خۆی سەرپەرشنر پاراستنی ئەم تۆمارە دەكات. هەموو دۆكیومینتەكانی تر كە لە الیەن ڕێكخراوەكە بەكاردەهێێی
ی بۆ دڵنیابوونی لە پاراستنی نهێ  نارساوی.  ە نی ووردەكارییەكان و مانەوەی ناوەكان بە نئەو ژمارە كۆدی ناسنامەیە بەكاردەهێنی

 

وكردنەوەی وێنە
ا
 : MADRE مافی بڵ
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ئەم بەندانەی خوارەوە چەند پەیام و ئامرازێكت پێشكەش دەكات كە دەتوانی بەكاریان بهێنی كاتێك پەیوەندی دەكەیت  
انی لەگەڵ كۆمەڵگا دەكەیت. ئەم ئامرازانە وا دانراون كە دەتوانرێن   ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

ی بابەنر
لەگەڵ جەماوەر و كاتێك تاوتون 

ێت لە بارودۆچی خۆبە یەنر و دەكرێت دەستكارییان بكرێت بە گوێرەی دۆچی هەر  سوودیان یل  وەربگێ 
ا
دوور ڕاگرتنی كۆمەڵ

كۆمەڵگایەك. سەرچاوەی ئەم بەرنامانە بریتییە لە ئەزموونی ڕێكخراوەكانی جەماوەری ئافرەتان كە لە بارودۆچی شەڕ یان  
ێن لەگەڵ وێسگەی ڕادیۆی  كارەسات لەسەرانسەری جیهانەوە كارەكانیان ئەنجامدەدەن. دەكرێت ئەم بەرنامانە بەك ارب  هێێی

یەتییەكان و سەكۆیەكانی ئینتەرنێت و هاوبەشكردنیان لە ڕێگەی بلووتوس لە  
ا
ناوچەنی و نیشتمانی و تۆڕە كۆمەڵ

 مۆبایلێكەوە بۆ مۆبایلێیک تر .  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

انی پەیامەكانی "ئایە  ی ی خێ   ژ و بۆچوونانەی باون دەربارەی توندوتێ  و   دەزانیت؟" ڕووبەڕووبونەوەیە لەگەڵ ئەو بێ 
. دەكرێت پرسیاری"ئایە دەزانیت؟" ئاراستەی بیسەری گریمانی بكرێت یان ئاراستە بكرێت لە ڕێگەی ڕادیۆ   كاریگەرییەكانی

م دەدرێتەو 
ا
 ە لە ڕێگەی باسكردنی ئەم ڕاستیانەی خوارەوە. یان سەكۆیەكانی ئینتەرنێتەوە. دواتر ئەم پرسیارە وەڵ

 
 

؟ ات  چیە؟ و چەند باوە و كاریگەرییەكات  چیر  ر 
ی خێ  ژ  ئایا دەزانیت توندوتێر

 

انی  • ی ی خێ   ژ بریتییە لە بەدمامەڵەنی جەستەنی و سێكیس و ئابووری و دەروونی دەرهەق هاوسەر و منداڵ و   توندوتێ 

ان و ئەو كەسانەی بەیەكەوە لەیەك ماڵ دەژین.  دایك و باوك خەزووران و خزم و  ی  تری خێ  
ئەندامانی

انی  ی ی خێ   ژ ۆڵیان.   دەستدرێژكەرەكان توندوتێ  ی بۆ سەپاندنی كۆنێر  بەكاردەهێنی

 

٪ ئافرەتان ڕووبەڕووی جۆڕێك لە جۆرەكانی  ٣٠ڕێكخراوی تەندروسنر جیهانی ئاماژە بەوە دەكات كە نزیكەی   •

ی بوون لە الیەن هاوسەر  ژ  ەكانیانەوە لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی ژیانیاندا.  توندوتێ 

ت؟یزانەد یە "ئا كان  ەامەیپ " 

و  كردنیگر ڕێ سێ  ەب ەمەب كانە امەیپ  اندن  ەیو گ شت   ڕ دا
   خ یت   توندوت نتكردن  ێومیكۆ دەو ب كردنەڵەمام

ان  ت   
 

ن یۆ فز ەلەو ت یۆ ادڕ  كان  ەامەیپ  
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انی  • ی ی خێ   ژ  جەستەنی و دەروونی و باری ئابووری و ژیانی    توندوتێ 
كارتێكردنی وێرانكەری هەیە لە سەر تەندروسنر

پیشەنی كەسەكە. بێجگە لەمە لەوانەیە كارتێكردنی نێگەتیڤی هەبێت تەنانەت لەسەر منداڵ و ئەندامانی تری  

انەكە.  ی .  خێ   ی  لەوانەیە ڕزگاربووان توویسژ خەمۆیک و كۆست و دڵەراویک  و تەنگەژەی دەروونی توند بنی

 
 

ات  ڕووی لە زیادبووندایە لە كاتی تەنگەژەی كۆڤێد  ر 
ی خێ  ژ ، و یك  مەتریس زۆرتری  19ئایا دەزانیت بۆچی توندوتێر

 لەسەرە؟  
 

ی بە ڕێژەیەیک • ژ  زۆر لەسەر ئافرەت و كچان زۆرترە لەهەموو  مەتریس لەسەر ئافرەتان زۆرترە. مەتریس توندوتێ 

چینەكانی تر لەكاتێك كەوا پێویستە ئەوان لە هەموو كەسێیک تر پاڕێزراوتر بن لە ماڵەكانیانەوە. ڕێژەی  

انی  ی ی خێ   ژ لە هەڵكشاندایە و ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ڕێكارە حكوومییەكان   ڕووبەڕووبوونەی ئافرەتان بۆ توندوتێ 

ی لە ماڵنشی یەنر و قەدەغەی هاتوچۆ و داخستنی خزمەتگوزاریە نابنچینەییەكان. كە بریتن 
ا
 نكردن و دابڕانی كۆمەڵ

ەموك، شاز مەترسیان   ئەندامانی كۆمەڵەی • هاوڕەگەزخواز، بایسێكسوال، ڕەگەز گۆڕاو بە نەشتەرگەری، نێ  

ی بكرێن لەگەڵ  انەكانیان كە نەیاریانن.  لەسەرە. لەوانەیە ئەم جۆرە كەسانە ناچار بكرێن ماڵنشن  ی  خێ  
ئەندامانی

یاخود ئەم كەسانە ناچار دەكرێن بژین لە ژینگەیەیک نەیاری هاوڕەگەزخواز یان نەیاری ئەو كەسانەی كە  

دەبێتە هۆكاری زیادبوونی   19بایسێكسوالن یان ئەوانەی بە نەشتەرگەری ڕەگەز گۆڕاون. بەم شێوەیە كۆڤید 

. مەتریس ڕووبەڕووبوونەەی ئەم كە  انی ی ی خێ   ژ  سانە بۆ توندوتێ 

ملیۆن  275منداڵ مەترسیان لەسەرە. ڕێكخراوی یونیسێف ئاماژە بەوە دەكات كە "هەموو ساڵێك نزیكەی  •

انی دەبنەوە و ئەوان باچی تێكچوونی باری ناو ماڵەوە دەدەن".  ی ی خێ   ژ  منداڵ ڕووبەڕووبووی توندوتێ 

ندام جار و نیو ئەگەری زیاتریان هەیە ڕووبەڕووی  كەسانی  كەم ئەندام مەترسیان لەسەرە. كەسانی كەم ئە  •

 كەم ئەندام چوار جار ئەگەری زیاترە  
ا
ی ببنەوە بەراورد بەو كەسانەی كەم ئەندامیان نیە. منداڵ ژ توندوتێ 

  . ی نەی كەم ئەندام نن 
ا
ی بەراورد بەو منداڵ انی بنی ی ی خێ   ژ  ڕووبەڕووی توندوتێ 

انی نابێتەوە لەبەر  خەڵكێیک زۆر بەهەڵە وا تێگەیشتوون كە ئافرەتا • ی ی خێ   ژ  كەم ئەندام ڕووبەڕووی توندوتێ 
نی

ئەوەی هاوسەریان نیە. ئەمە راست نیە چونكە بەشێیک زۆر هاوسەریان هەیە. بێجگە لەمە هەندێك جار ئەم  

انەكەیان یان دایك و باوكیان یان خوشك و   ی  خێ  
انی دەبنەوە لەالیەن ئەندامانی ی ی خێ   ژ ئافرەتانە ڕووبەڕووی توندوتێ 

 راكانیان یان لەالیەن ئەو كەسانەی لەگەڵیان دەژین تەنانەت ئەو كەسانەی كە چاودێریان پێشكەش دەكەن.   ب

یەنر و ئابووری دەبنەوە   •
ا
ئەندامانی ئەو كۆمەڵگانەی بە شێوەیەیک مەنهەچی ڕووبەڕووی چەوسانەوەی كۆمەڵ

یەتییان ئەوانیش مەترسییان ل
ا
انی  بەهۆی نەژاد و ڕەگەزنامە و باری كۆمەڵ ی ی خێ   ژ ەسەرە كە ڕووبەڕووی توندوتێ 

ببنەوە و لەزۆربەی حاڵەتەكاندا هیچ سەرچاوە و خزمەتگوزاری وایان لەبەردەست نیە بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم  

 دیاردەیەدا.  

 
 

؟  ات  ر 
ی خێ  ژ  توندوتێر

 ئایا هیچ زانیاریت هەیە دەربارەی هەڵمەتی جیهات  بۆ ڕاگرتن  زیادبووت 
 

 نەتەوە یەكگرتوەكان ڕەخنە و ناڕەزانی خۆی دەربڕی بەرامبەر بە "هەڵكشانی مەترسیدار لە   •
ئەمینداری گشنر

اون بۆ   " و ئەمەی گەڕاندەوە بۆ ڕێكارەكانی ماڵنشینی كە لە الیەن حكومەتەكانەوە سەپێێی انی ی ی خێ   ژ توندوتێ 

وبوونەوەی كۆڤێد 
ا
ی نەك تەنها لە گۆرەپانی جەنگدا  .  هەروەها ئاماژەیسژ بەوەدا  19ڕێگریكردن لە بڵ ژ كە "توندوتێ 

ی دەبنەوە لەو شوێنانە كە لە بنەڕەتدا   ژ دەگوزەرێت. ژمارەیەیک زۆر لە ئافرەت و كچان ڕووبەڕووی توندوتێ 

ین جێگا بێت ئەویش ماڵەكانیانە". دواتر بانگەشەی ئەوی كرد كە هەندێك پێوەر   دەبوایە بۆ ئەوان سەالمەتێر

. دابینبكرێت بۆ مامە انی ی ی خێ   ژ  ڵەكرد لەگەڵ ئەم هەڵكشانە لە توندوتێ 



 20 

 
 

ی لە الیەن هاوسەر چیە؟ ژ  ئایا دەزانیت توندوتێر
 

 و جەستەنی و سێكیس و ئابووری   •
ی دەروونی ژ  توندوتێ 

انی بریتیە لە ئەنجامدانی ی ییەی خێ   ژ ئەم جۆرە توندوتێ 
 دەرهەق هاوسەر. 

 
 

ی  ژ ات  ئایا جیاوازی دەزانیت لە نێوان توندوتێر ر 
ی هاوسەر  خێ  ژ  ؟  و توندوتێر

 

انی ئاماژە بۆ   • ی ی خێ   ژ . سەرەڕای ئەوەی دەستەواژەی توندوتێ 
انی ی ی خێ   ژ ی هاوسەر جۆرێكە لە توندوتێ  ژ توندوتێ 

ی دەكات، بگرە لە بەدمامەڵەنی   ژ  تری توندوتێ 
ی هاوسەر دەكات، ئەم دەستەواژە ئاماژە بۆ جۆرەكانی ژ توندوتێ 

انەوە. بۆ نموونە بەدمامەڵەنی بە
ی  رامبەر منداڵ و خزمانی بەتەمەن.  بەرامبەر هەر ئەندامێیک تری خێ  

 

ی هاوسەر ئەوەیە كە هاوسەرەکە دەكرێت • ژ  جیاكەری توندوتێ 
ا
یە.   خاڵ ژ  بە ئامانجی ئەم توندوتێ 

 ئەمانە چەند نموونەكن لەسەر ئەم حاڵەتانە:  •
o  .ی جەستەنی وەك زلە وەشاندن و لێدان و شەق وەشاندن

ژ  توندوتێ 

o  ی سێكیس وەك القەكردن و جۆرەكانی ژ تری كرداری سێكیس زۆرەمل  و هەر جۆرێیک تری ڕفتاری  توندوتێ 

 سێكیس بەنی  ڕەزامەندی. 

o   ی و ئیهانەكردن و ترساندن )بۆ نموونە شكاندنی كەلوپەل( و بەدمامەڵەنی دەروونی وەك جنێودان و بەكەمزانن 

ەوەی  هەڕەشەی زیان پێگەیاندن و هەڕەشەی بردنی منداڵ هەروەها ڕەفتاری دەستبەسەراگرتن وەك جیاكردن

 . ان و دۆستەكانی و چاودێریكردنی جموجۆڵەكانی ی  كەسەكە لە خێ  

o   ی ئابووری وەك سنوورداكردنی سەرچاوە داراییەكانی ڕزگاربووان و سنوورداكردنی هەیل كار و دەرفەنر ژ توندوتێ 

 .  خوێندن و چاودێری تەندروسنر

 
 

 
م بخەیتە ناو بەرنامەكانت ناوەڕۆكەكەی سەرنج ڕاكێشێر دەكات و هانی بەشداربووان دەدات زیاتر بگەڕێنەوە  

ا
پرسیار و وەڵ

هاتنەوەیان و بەكارهێنانیان زیاد دەكات.   بۆ زانیارییەكان، ئەمەش ئەگەری بەبێ 
 

 
ح  ش 

 

 
 أسئلة واجوبة

 

 

وبۆچووت  هەڵە:  انی تەنها جەستەییە.  بێر ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
 

 :  دەستدرێژی جەستەنی و  ڕاسنی
انی ی ی خێ   ژ توندوتێ 

جنێودان و دەستدرێژی سێكیس لەخۆ دەگرێت، وەك  
دابڕاندن و كرداری زۆرەمل  و ڕاونان و چەوسانەوەی  

ئابووری و خراپ بەكارهێنانی متمانە و هەڕەشە و زەبری  

 
ات   .1 ر 

ی خێ  ژ  دادەنرێت؟  كام لەمانە بە توندوتێر
 

 لێدانی هاوسەرەكەت  .أ
 جنێودان و ڕەخنەگرتن لە هاوسەرەكەت  .ب
 توانای دارانی هاوسەرەكەت .ج

 سنوورداركردنی
 هەموو ئەوانەی لەسەرەوە ئاماژەیان بۆ كراوە .د

 و و  ار یپرس
ا
مەڵ ! 
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نی گیانەوەری ناو  دەروونی و تێكدانی موڵك و ئەزییەت دا
 ماڵەوە.  

 

 
یم پرسیاری 

ا
 : د 1وەڵ

 

 

 
وبۆچووت  هەڵە:  انی   بێر ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

ڕزگاربووانی
هەوسەرەكانیان توڕە دەكەن و ئەمەش پاڵ بە  

ژ بن.    هاوسەرەكانیان دەنێت كە توندوتێ 
 

 : ڕزگاربووان چەندەها هەوڵ دەدەن بۆ گۆڕینی  ڕاسنی
ڕەفتاریان بە هیوای ئەوەی كە ئەم گۆڕانە ببێت بە ڕێگر  

و نابێت.  لەم بەدمامەڵەییە. ئەمە سەركەوتو 
ی بۆ   انی بەكاردەهێنی ی ی خێ   ژ دەستدرێژكەرەكان توندوتێ 
ێت بۆ   تیان. ناكرێت پاساو بهێێی

ا
سەپاندنی دەسەڵ

انی تەنانەت ئەگەر دەستدرێژكەرەكە  ی ی خێ   ژ توندوتێ 
هەسنر بەتوڕەبوون كردبێت لەكانر ئەنجامدانی  

ییەكە.   ژ  توندوتێ 
 

هەندێك جار ڕزگاربووان ڕاستە یان هەڵەیە:  .1
انی  ی ی خێ   ژ  دەبنە مایەی توندوتێ 

 
یم پرسیاری 

ا
 !  هەڵەیە: 2وەڵ

 

 
 

وبۆچووت  هەڵە:  مادەی هۆشبەر و خواردنەوە و  بێر
 . انی ی ی خێ   ژ  فشاری ئیشوكار دەبنە هۆكاری توندوتێ 

 
 : لەوانەیە دەستدرێژكەرەكان خواردنەوە و مادەی  ڕاسنی

ی وەكو بیانویەك بۆ   هۆشبەر و فشاری ئیشوكار بەكارب  هێنی
. هەرەچەندە پەیوەندییەك هەیە   پەنابردن بۆ بەدمامەڵەنی

هێنانی ئەلكهول و مادە هۆشبەرەكانی تر و  لە نێوان بەكار 
م ئەم پەیوەندییە پەیوەندییەیک 

ا
ی بەڵ ژ نێوان توندوتێ 

م لە ڕێگەی ئەم پاساوە هۆكار 
ا
و ئەنجام نیە. بەڵ

ی دەخرێتە ئەستۆی   ژ  توندوتێ 
بەرپرسیارییەنر ئەنجامدانی

ی و   ژ شتێیک ترەوە. لە هەندێك جاری تریش توندوتێ 
ت  

ا
ێن بۆ سەپاندنی دەسەڵ بەدمامەڵەنی بەكاردەهێێی

ی   ژ  توندوتێ 
لەسەر خەڵیک تر. لە بنەڕەتدا هۆكارەكانی

انی دەگەڕێنەوە بۆ كەلت ی ووری ڕق لە ئافرەت و باوك  خێ  
ساالری  و هەستكردن بە مافی هەبوونی دەسەالنر ڕەها 

ان و كۆمەڵگادا هەیە.   ی  كە لە ناو خێ  
 

 
ات     .2 ر 

ی خێ  ژ چی وا لە كەسەكە دەكات توندوتێر
 ئەنجام بدات؟ 

 
خواردنەوەی ئەلكهول و بەكارهێنانی مادەی   .أ

 هۆشبەر
 گوشاری ئیشوكار  .ب
مافیەنر  ئەو كەسە وا بێ  دەكات كەوا  .ج

 هاوسەرەكەی بچەوسێنێتەوە
 هەموو ئەوانەی لەسەرەوە ئاماژەیان بۆ كراوە .د

 
یم پرسیاری 

ا
 : ج 3وەڵ

 
 

 
 

وبۆچووت  هەڵە:  پیاوان مافی تەمییەكردنی بێر
 هاوسەرەكانیان هەیە و ئەمەش بە تاوان دانانرێت. 

پیاوان مافی تەمییەكردنی  ڕاستە یان هەڵەیە:  .3
 ئافرەتان هەیە   
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 : ت بە پیاو وای لە بەشێیک زۆر  ڕاسنی
ا
پێدانی دەسەڵ

ۆڵ و   كردووە كە پێیان وابێت پیاوان مافیان هەیە كۆنێر
تەمییەی ئەفرەتان بكەن ئەمەش ئافرەتانی دووچاری  
انی كردووە. ناكرێت هیچ پاساوێك بۆ   ی ی خێ   ژ توندوتێ 
ێت بەڵكو پێویستە   ی دەرهەق ئافرەتان بهێێی ژ توندوتێ 

ە گفتوگۆی بونیاتنەرەوە هاوسەر ناكۆكییەكانیان ب
چارەسەر بكەن. ئافرەتان مافیان هەیە بە ئازادی  

ن و بڕیاربدەن دەربارەی ئەو    خۆیان دەڕبێی
ڕاوبۆچوونی

 پرسانەی كارتێكردنیان هەیە بەسەر ژیانیان.   
 

 
یم پرسیاری 

ا
 : هەڵەیە! 4وەڵ

 

 
 

وبۆچووت  هەڵە:  انی بێر ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
ڕزگاربووانی

ییەكە   هاوسەرەكانیان ژ بەجێدەهێڵن تەنها ئەگەر توندوتێ 
 گەلێك زۆر بوو.  

 
 : انی ناتوانن ڕابكەن لە  ڕاسنی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

ڕزگاربووانی
دەست دەستدرێژكەرەكانیان لەبەر كۆمەڵێك هۆكار.  

یەنر و كەلتوورییەكان لەوانەیە وا لەو  
ا
دابونەریتە كۆمەڵ

ئافرەتانە بكەن كە هۆكاری دەستدرێژكەریەكە بگەڕێنەوە  
بۆ هەڵەی خۆیان. بۆیەش شەرم دەكەن باس لە  

ەن. هاوسەرە دەستدرێژكەرەكانیان  نەهامەتییەكانیان بك
لەوانیە توانای داراییان سنووردار بكەن تاكو پێیان 

نەكرێت خۆیان بەخێو بكەن ئەگەر ئەوانیان  
بەجێهێشت. دەستدرێژكەرەكان زۆربەی جار ڕزگاربووان  
ی   ی لە خزم و دۆستەكانیان تاكو بێكەس بمێنی دادەبرێنی

یان لە ڕاكردن كرد. ىڕیاری ڕاكردن لەوانەیە ژیانی   ئەگەر بێ 
ڕزگاربووەكە بخاتە مەترسییەیک گەورە و لەوانەیە  

ی ببێت ئەگەر دەستدرێژكەرەكە بۆی   ژ دووچاری توندوتێ 
 لەدەستداوە.   

ا
ۆڵ  دیاركەوت یان هەسنر كرد كە كۆنێر

 

چی وا لە ڕزگاربووان دەكات هاوسەرە  .4
 دەستدرێژكەرەكانیان بەچ   نەهێڵن؟   

 
 شەرم و ترس  .أ

 لەسەر هاوسەرەكانیان  پشبەستنی ئابووری .ب
ان و دۆستانەوە  .ج ی  لە خێ  

یەنر
ا
 دابڕانی كۆمەڵ

 هەموو ئەوانەی لەسەرەوە ئاماژەیان بۆ كراوە .د
 

یم پرسیاری 
ا
 د  : 5وەڵ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكردنەوەی وێنە 

ا
 : Wangki Tangni مافی بڵ
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یەتییەكان و سەكۆییەكانی ئینتەرنێت بەمەبەسنر  
ا
وبكرێنەوە لە ڕادیۆ و تۆڕە كۆمەڵ

ا
دەكرێت ئەم پەیامانە بڵ

انی لەكانر پەتای كۆرۆنا. ئەم پەیامانە یارمەنر پێشكەشكاران دەكات   ی ی خێ   ژ ووشیاركردنەوەی خەڵك دەربارەی توندوتێ 
ی و پەیوەندییەیک چاالك دروست بك ەن لە گەڵ بیسەرەكان لەماوەیەیک كورتدا. دەكرێت ئەم  پابەندی پەیامەكان بنی

اكان.   ێن شان بەشانی پەیامەكانی "ئایە دەزانیت؟" و تاقیكردنەوە خێ    پەیامانە بەكارب  هێێی
 

دراو ێت   ەڵه یكێامەیپ ند ەچ  

 : ووشیاركردنەوە  1پەیایم ژمارە 
 

ەوە دەست پێدەكات   پەیامەكە لێ  
 

م وابزانم  
ا
لەماڵەوە بەسەر بەریت بەڵ نییە هەموو كاتەكان  ئاسان  بێگومان  لەماڵەوە بەڕێیدەكەیت؟  چۆنن! ڕۆژانە 

م بەداخەوە زۆربەمان  
ا
شتێیک خۆشیە ئەگەر بە سەالمەنر لەماڵەوە بمێنیت لەگەڵ خۆشەویستەكانت، وا نیە؟ بەڵ

  . ی  وا نن 
ی ئەوەیە بەسەربردنی كاتێیک زۆرتر لەگەڵ كەسانی دەستدرێژكەر  بە نیسبەت هەندێكمان، مانەوەمان لە ماڵەوە مانا

ی جەستەنی و دەروونی  
ژ انمان یان هاوسەرەكانمان بن. هەندێكمان لەوانەی ڕووبەڕووی توندوتێ  ی  خێ  

ئەوجا چ ئەندامانی
ین كەسوكارمان. ئەم ڕفتارە دەستدرێ ی لەسەر دەسنر نزیكێر ی ئابووریش ببن  ژ ژكەرانە بە  و سێكیس و تەنانەت توندوتێ 

انی " ناو دەبرێت.   ی ی خێ   ژ  "توندوتێ 
 

. هەندێك ئافرەت ناچار   انی ی ی خێ   ژ ی و بایەخێیک تایبەت هەیە تاكو بپاڕێزرێن لە توندوتێ  ئافرەتان پێویستییان بە پاڕسنر
ماڵە   لە  انی  ی خێ   ی  ژ توندوتێ  ئەوەی  لەبەر  دەستدرێژكەر.  و  نەیار  انێیک  ی خێ   ئەندامانی  لەگەڵ  ی  بنی ی  ماڵنشن  دەكرێن 
داخراوەكاندا ئەنجام دەدرێت، و ئاسان نیە بەدواداچوون و مامەڵە لەگەڵ ئەو دیاردەیە بكرێت. شەرم و شەرمەزاری  
ی بدەن یان تەنانەت داوای یارمەنر بكەن   ژ یەنر ڕێگرن لەوەی بەشێیک زۆر لە ڕزگاربووان خەبەر لەسەر توندوتێ 

ا
كۆمەڵ

ئە  پەتای كۆرۆنا ڕێگر بووە لەوەی  بتوانن داوای  لە خزم و دۆست.  انی دەبن  ی ی خێ   ژ و خەڵكانەی دووچاری توندوتێ 
 یارمەنر خزمەتگوزاری بكەن  لەدەرەوەی ماڵەكانیانەوە.  

 جەستەنی و دەروونی ڕزگاربووان و لەوانەیە كارتێكردنی 
انی ببێتە ئەگەری تێكدانی تەندروسنر ی ی خێ   ژ لەوانەیە توندوتێ 

پیشە ژیانی  و  ئابووری  ی  لەسەر سەقامگێ  و  هەبێت  منداڵ  لە سەر  ی دەبێت  زلێر نەرێنی  تەنانەت كارتێكردنی  ییان. 
انەكانیان. هەندێك ڕزگاربوو توویسژ خەمۆیک و كۆست و گوشاری توند و دڵەڕاویک  دەبن. هەندێك ڕزگاربووی تریش   ی خێ  

 دەربەدەر دەبن و نی  حاڵ و ماڵ دەمێننەوە ئەگەر بڕیاریاندا ڕابكەن.   
م لەوانەیە هەندێك ڕێكخرا

ا
یەتیەكان بتوانن هاوكار بن ئەگەر  بەڵ

ا
وی ئافرەتان و الیەنی پەیوەندیدار و كارمەندە كۆمەڵ

انی بویت.   ی ی خێ   ژ  هات و تۆ توویسژ توندوتێ 
انی بووە یان هەست دەكەیت كە كەسێك یەكێكە لە   ی ی خێ   ژ ئەگەر ئاگاردار بوویت لەوەی كەسێك دووچاری توندوتێ 

بكەیت لە ڕێگەی گرتنەبەری چەند هەنگاوێیک سادە. خەبەر بدە لەسەر    ڕزگاربووەكان، دەتوانیت یارمەنر پێشكەش
انی ئەگەر لە پێش چاوت روویدا. تاقینی بارودۆچی خۆشەویستەكانت بكە ئەگەر هەستت كرد  ی ی خێ   ژ كێیس توندوتێ 
ژ  توندوتێ  دیاردەی  بەرامبەر  لە دەستدرێژكەرەكان. هەڵویستت هەبێت  یەكێك  بەدەست  یان خواردووە  ی  ئەوان گێ 

ی كلتوورێك دروست   انی دەكەیت. ئێمە پێكەوە دەتوانن  ی ی خێ   ژ انی و با ئەوانی تریش بزانن تۆ بەرهەڵسنر توندوتێ  ی خێ  
انی هەبوونی نەبێت.    ی ی خێ   ژ  بكەین كە توندوتێ 

 
ەوە كۆتانی هات   

 پەیامەكە لێ 
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ی  2پەیایم ژمارە  ژ  ڕێگریكردن لە توندوتێر
 : پەیامێك بۆ ڕابەرە كاریگەرەكان بۆ پاڵپشتیكردت 

 
ەوە دەست پێدەكات                                                             پەیامەكە لێ  

 
( ڕابەرەكەناوم  هەروەك  ناوی   . ی بدوێن  انی  ی خێ   ی  ژ توندوتێ  لەسەر  ئێمە  پێویستە  و  بۆ  (  بەهەموومان كاردەكەین 

وبوونەوەی كۆڤێد 
ا
. 19ڕێگریكردن لە بڵ انی ی ی خێ   ژ  ، بەهەمان شێوە پێویستە كۆمەڵگاكەمان بپارێزین لە توندوتێ 
انی بوونی هەبوو. پارساڵ لەسەرانسەری جیهان    19بەر لە كۆڤێد   ی ی خێ   ژ ملیۆن كچ و ئافرەت   243كێشەی توندوتێ 

ت  بەدەست هاوسەرەكانیانەوە  لەكانر  دووچاری  زیاد دەبێت  ژمارەیە  ئەم   . بۆنەتەوە  و جەستەنی  ی سێكیس  ژ وندوتێ 
. هەر كەسەو ئەركێكمان لەسەر شانە و ڕێكخراوی )  ناوی  پەتای كۆرۆنا و پێویستە بەهەموومان كاربكەین بۆ وەستاندنی

 ( ئامادەیە هاوكاربێت.   ڕێكخراو
ە لەوەی ئازاری كەسێیک   ئەگەر تۆ دڵتەنگ و ناڕحەت بیت كەمێك ڕاوەستە و هەناسەیەك وەرگرە چونكە ئەمە باشێر

م ناكرێت ئەمەیان بكرێتە  
ا
 و نی  ئومێدی بكەیت، بەڵ

ی
نزیكت بدەیت. زۆر ئاساییە هەندێك جار هەست بە دڵتەنیک

لەگەڵ   بكە  پرسێك گفتوگۆ  هەموو  انەكەت.  ی خێ    
ئەندامانی لە  یەكێك  دەرهەق  ی  ژ توندوتێ   

ئەنجامدانی بۆ  پاساو 
انەكەت و هیچ پێویست ناكات دەنگت یان دەستت بەرز كەیت. داوای یارمەنر بكە  هاوسەرەكەت و ئە ی  خێ  

ندامانی
هەر كاتێك پێویستیت پێبوو. ڕێكخراوی )ناوی ڕێكخراو( سەرچاوە و ئەزموونێیک بایسژ هەیە و دەتوانێت هاوكارمان 

 بێت لەم كاتە سەختەدا. 
ێت.   انەكەت بگێ  ی  خێ  

لە هەموو ئەندامانی هەموو ووردەكارییەكانی ژیانی ڕۆژانەمان گۆڕانكارییان بەسەر  پێویستە ڕیز 
م  
ا
هاتووە لە ئاكام ئەم قەیرانە و لەوانەیە هەست بە جیاوازی بكەیت كاتێك هەموو كاتت لەماڵەوە دەبەیتە سەر. بەڵ

هیچ   ناكرێت  و  یەكسانن  ئەم كۆمەڵگایە  ئەندامانی  هەموو  بدەین كە  بڕیار  ی  دەتوانن  وەك كۆمەڵگا  كەسێك ئێمە 
ی ببێتەوە.   ژ  ڕووبەڕووی توندوتێ 

 
ەوە كۆتانی هات  

 پەیامەكە لێ 
 

وكردنەوەی وێنە
ا
 : Ahmed Falah مافی بڵ
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وكردنەوە و بایەخدان بە پەیامەكانت بۆ ووشیاركردنەوە بۆ ڕێگریكردن لە 
ا
ن بۆ بڵ ی یەتییەكان ئامرازێیک بەهێ  

ا
تۆڕەكۆمەڵ

انی   
انی هەن. دەتوانرێت زانیاری زۆر بە خێ  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

انی و ئەو سەرچاوانەی لەبەردەسنر ڕزگاربووانی ی ی خێ   ژ توندوتێ 
وبكرێتەوە لەسەر سەدەها خەڵك لە ك

ا
یەتییەكان و لەڕێگەی بەكارهێنانی وێنەی  بڵ

ا
ۆمەڵگاكەت بەڕێگەی تۆڕەكۆمەڵ

انی وەك زانیاری دەربارەی ئەو   ی ی خێ   ژ كاری لەخۆ بگرێت دەربارەی توندوتێ  سەرنج ڕاكێش. ئەم وێنانە لەوانەیە زانیاری فێ  
ەكرێت پەیام ڕێگریكردن شوێنانەی كە ڕزگاربووان دەتوانن هاوكاری و خزمەتگوزاریان بەدەست بكەوێت. هەروەها د

ی بكات و ڕێگەچارەی جێگرەوە بۆ توڕەنی و ناكۆیک بخاتە ڕوو. هەرەوەها دەكرێت   ژ  ڕاگرتنی توندوتێ 
لەخۆبگرێتەوە كە هانی

ڕن و هاوكاربن ئەگەر هات زانییان یان گومانیان كرد كەوا  پەیام ئاراستەی جەماوەر بكریت بۆ ئەوەی لەخۆیان دەربێی
انیە.   كەسێك ڕزگاربووی تو  ی ی خێ   ژ  ندوتێ 

ڕابەرە كاریگەرەكان توانایان هەیە كە دەنگیان بگاتە خەڵكانێیک زۆر لە كۆمەڵگاكەت و ئەگەرێیک زۆری هەیە بەشداربن لەو  
یەتییەكان بۆ بەشداریكردنی زانیارییەكان لەگەڵ خەڵكانی تر. كاتێك وێنە  

ا
ویان دەكەیتەوە لە تۆڕەكۆمەڵ

ا
پۆستانەی بڵ

 بكەیت لە گەڵ ڕابەرە كاریگەرەكان بۆ ئەوەی هەندێك  دیزاین 
ی

یەتییەكان لەبێ  بێت كە هەماهەنیک
ا
دەكەیت بۆ تۆڕەكۆمەڵ

ن لە سەكۆیەكانیان.   كۆمیننر خۆیان بخەنە پاڵ پۆستەكە یان بەبەكارهێنانی سەرچاوەكانی تۆ   خۆیان دەڕبێی
 ڕاوبۆچوونی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. بە زمانی ئیسپانی نوورساوە   ی بووە و لەگەڵ هاوسەرەكەیەنر ناوەڕۆیک وێنەكە: وێنەی ئافرەتێك كە چاوی ڕەش و شن 
ی گوزارشت ناكات لە خۆشەویسنر و هەست و بایەخدان. قەت پێت وانەبێت كە ئەم جارە دوواین   ژ "هیچ جار توندوتێ 

 جارە. ڕازی مەبە هیچ كەسێك ئازارت بدات".  
وكر 

ا
 سندووفر دانیشتووانی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان دنەوەی وێنە: مافی بڵ

 مۆ كۆڕەت ەل  ەك  كانەامەیو پ ەنێو 
ا
 ب  كاندا ییە تیەەڵ

ا
ە و ەنێكر ەد  و ڵ  

 ب
ا
 مۆ ك  ۆڕەت ەیگەڕێل امەیپ ەیو ەوكردنڵ

ا
كان ییەتیەەڵ  
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ناوەڕۆیک وێنەكە: ئەم وێنەیە بریتییە لە تویتێیک ڕێكخراوی سۆفپادی بۆ داكۆیک مافی ئافرەتان كە بارەگاكەی لە كۆماری  

اوە، ئێمە هۆشداری دەدەین لە زیادبوونی    19كۆنگۆی دیموكراسییە. ئەم تویتە دەڵێت "دەربارەی كۆڤێد  كە دابڕان ڕاگەیێی
انی  ی ی خێ   ژ تە بۆ   DRC#)القەكردنی كچ و ئافرەتان(   domesticviolence#توندوتێ 

ا
هیچ سیاسەتێك نیە لەم ووڵ

مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم كێسانە. ئێمە داواكارین لە پیاوە بە ویژدانەكان بۆ ئەوەی بەشدار بن لە داكۆكیكردن بۆ  
 ووشیاركردنەوەی خەڵكەكە".  

وكردنەوەی وێنە: 
ا
 ڕێكخراوی سۆفپاد مافی بڵ

 

 

 

ناوەڕۆیک وێنەكە: ئەم وێنەیە بریتیییە لە  
ی بووە و تۆپێیک   ئافرەتێك كە چاوی ڕەش و شن 

بەدەستەوەیە و تابلۆیەك كە بە فەرەنیس  
ی كردن لە تۆپ بدە   نوورساوە: "لە كانر ماڵنشن 

 نەك لە ئافرەت".  
وكردنەوەی وێنە: 

ا
تییم تۆنر پن    مافی بڵ

 مەغرنی لەگەڵ 
 زينب هواري نیشتمانی
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ناوەڕۆیک وێنەكە: ئەم وێنەیە بریتییە لە پۆستێیک فێسبوك كە زانیاری لەخۆ دەگرێت دەربارەی وێبینارێیک سەر ئینتەرنێت  
یالنكا بۆ تاوتۆكردنی ئەم كێشانەی ڕووبەڕوویان دەبێت لەم تەنگەژەیەدا. وێنەكان یه قسەكەرەكانە و   بۆ پیاوان لە سێ 

 ەكە لەخۆ دەگرێت.   نوورساوەكان زانیاری دەربارەی ویبینار 
وكردنەوەی وێنە: 

ا
 MenEngage/ Nivendra Udumanمافی بڵ

 
 
 

ناوەڕۆیک وێنەكە: ئەم وێنەیە بریتیییە لە  
ئافرەتێك كە بەدەستێك دەم داخراوە  
لەگەڵ دەقێیک عەرەنی كە دەڵێت: " لە  
انی   ی  

ی خێ  ژ  تەنگەژەی كۆرۆنا توندوتێ 
كانر

 ڕووی لە هەڵكشاندایە" 
وكردنەوەی وێنە: 

ا
 ناوەندی عەمان مافی بڵ
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ی نوورساوە: "من زۆر نیگەرانم لەسەر   ی  شتێكە و بە ئینگلێ 
ناوەڕۆیک وێنەكە: ئەم وێنەیە بریتییە لە پیاوێك كە نیگەرانی

 دڕاوسێكەم چونكە لە پەیوەندییەیک چەوسێنەردایە".  
وكردنەوەی وێنە: 

ا
 Safer Leedsمافی بڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ب ۆ ب  كانەر ەگیكار   ەر ەابڕ  نان  ێكارهەب
ا
كانت ەامەی پ ەیو ەوكردنڵ  

ستیوارت  پاتریك  بەناوبانگ  ئەكتەری  وێنەكە:  ناوەڕۆیک 
  
ا
شایەتحاڵ دەربارەی  قسەدەكات  جەماوەر  لەبەردەم 
لەماڵەكەی   انی  ی خێ   ی  ژ توندوتێ  دیاردەی  لەسەر   

بوونی
كاتێك كە منداڵ بوو. دەڵێت: "كە منداڵ بووم، بیستم كە  
تۆ   دیارە   : دەگوت  دایكمیان  بە  فریاگوزارەكان  و  پزیشك 

بە  شتێكیت كردو  توڕەبكەیت،  پیاوەكەت  ئەوەی  بۆ  وە 
یەك دەست چەپڵە لێنادرێت، وا نییە. دایكم هیچ شتێیک  
وایسژ   ئەگەر  تەنانەت  توڕەببێت.  تاوەكوو  نەكردبوو 
ی   ژ توندوتێ  بۆ  پیاو   

پەنابردنی شێوەیەك  بەهیچ  كردبێت 
 قەبووڵ نیە".  

ا
 قابڵ

وكردنەوەی وێنە: 
ا
 MTVمافی بڵ

 

https://twitter.com/LeedsCC_News/status/1247509712091971584


 29 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ناوەڕۆیک وێنەكە: میشێل ئۆباما خاتووی یەكەم پێشووی  
ی ئەو   ویالیەتە یەگرتووەكانی ئەمریكایە دەڵیت "پیاوی بەهێ  

ن پێویست ناكات ئافرەت  
ا
پیاوانەن كە نموونەی باڵ

بچەوسێنەوە بۆ ئەوەی خۆیان هەست بكەن كە  
تدارن". 

ا
 دەسەڵ

وكردنەوەی وێنە: ڕۆژنامەی 
ا
 The Daily Beastمافی بڵ

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پۆكس   كۆرتنی  بەناوبانگ  ئەكتەری  وێنەكە:  ناوەڕۆیک 
وكردۆتەوە  

ا
انی بڵ ی ی خێ   ژ پۆستەرێیک بەرنگاربوونەوەی توندوتێ 

لە   وەری گرتووە  پرۆژەی    The No More Projectكە   "
ئەو   م 

ا
بەڵ بەسە  "ئیدی  دەڵێت:  پۆستەرەكە  بەسە".  ئیدی 

انی و   ی ی خێ   ژ پیاوێیک زۆر چاكە. هیچ پاساوێك نیە بۆ توندوتێ 
بۆ دەستدرێژی سێكیس. كانر ئەوە هاتووە كە بەهەموومان كار  

ی".   ژ  توندوتێ 
 بكەین بۆ وەستاندنی

وكردنەوەی وێنە: 
ا
 The No More Projectمافی بڵ

 

https://nomore.org/campaigns/public-service-announcements/no-more-excuses-celebrity-psa/print-ads/
https://nomore.org/campaigns/public-service-announcements/no-more-excuses-celebrity-psa/print-ads/
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 چەند تێبینییەك: 

                       

ڕابەری   وێنەی
ە دابێ   ك  

اریگەر لی   

 

ە دابنی  كدەقە  
ە لێ   

 

ناوەڕۆیک وێنەكە: وێنەكە برییتییە لە خانمێیک داكۆكاری مافی  
ئافرەتان لە كۆماری كۆنگۆی دیمۆكرایس و بەفەرەنیس نوورساوە: 

 ی ڕاگڕن". 19"كۆڤێد 
 خاتوو جولیان لوسانج سەرۆیک ڕێكخراوی سۆفپادی

ئێمەی ئافرەت پێویستە لەسەرمان ڕێوشوێنی خۆپاڕێزی بگرینە بەر  
ی چۆن دەستمان بشۆرین.    و منداڵەكانمان لە ماڵەوە ڕابگرین و فێ   بنی

بەتەنها   نەكەن  ناچاریان  و  بدەن  ئافرەتان  یارمەنر  پیاوان  پێویستە 
 . ی هەڵسوڕێنی ماڵ  بەتەنها كاروباری  و  بن  منداڵەكانیان  چاودێری 
ڕێگەی   لە  انەكانتان  ی خێ   بۆ  بكەن  فەراهەم  ئارام  ژینگەیەیک 

ەوە. ئاشتەوانی لە  
 ماڵەكانتان بپارێزن". هاوكاریكردنی یەكێر

وكردنەوەی وێنە: 
ا
 ڕێكخراوی سۆفپادی  مافی بڵ

 

ت ەیدروست بك ك ێستۆ پ ەینێو  تیتوانەد شۆ ت  

 

 لكيفية عمل رسم لوسائل التواصل االجتماع  الخاصة بك. يحتوي عیل صورة رأس سوداء مظللة لشخص ، مع مرب  ع 
ا
الصورة: رسم يوضح مثاال

"مرب  ع نص يقول "إدرج نص هنا نها يميأسفله يقول "إدراج صورة لقائد مؤثر هنا" وعیل  " 
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ی هاشتاگێك دابێ   لەگەڵ وینەكە و پۆستێیک  • یەتییەكان. بۆ نموونە: # نا بۆ توندوتی  

 
انی تۆڕە كۆمەڵ ی . لەڕێگەی  خێ  

یەتییەكان و بە ئاسان  ئاگاداری دوایی    
 
هاشتاگەوە خەڵك بە ئاسان  زانیاری دەدۆزێتەوە لەسەر تۆڕەكۆمەڵ

 پێشهاتەكان  ئەم بابەتانە دەبنەوە. 

 دروشمێیک سەرنج ڕاكێش دابڕێژە.  •

 بەردەست بێت بۆ  ئاماژە بدە بە هەموو  •
 

بەستەر و ژمارەی تەلەفۆن و ئیمێڵەكان  هەر سەرچاوەیەیک خۆماڵ

 ڕزگاربووان.  

 
 
 
 
 
 
 

 مرۆڤ پەنا بۆ 
وكردنەوەی پەیامەكان  چاالكوان و داكۆكیكەران  ماف 

 
یەتییەكانیان بردووە بۆ بڵ

 
سەكۆییەكان  تۆڕە كۆمەڵ

ی  انی لەسەر ئەوانەی ڕووبەڕووی توندوتی   ی دەبنەوە. ئەم پەیامانە هەندێك كۆد و هێما لەخۆ دەگرێت بۆ ئەوەی  خێ  
ێن لەكان  پێویستدا تاكو كۆمەڵگا بەهانایان بێت. بۆ نموونە:    بەكارب  هێی 

 
ت  خواردووە لە كوارەنتیندا بەدەست هاوسەرێیک دەستدرێژكەر و ژەهراوی، نامە یان كورتەنامەم بۆ  "ئەگەر گی 

ە دەربارەی هەنگاوەكان  دروستكردن  ئەو كێكەی كە زۆر حەزم لێیەن  تاكو بتوانم بەبەردەوایم ئاگام لەتۆ   بنی  
 هەبێت".  

ینە پڕژان، من دێم تاكو مند"  ". اڵەكانت لەگەڵ خۆم ببەمئەگەر پرسیار بكەیت دەربارەی شێ 
س سەبارەت بە ئەناناس، من دەزانم كەوا پێویستە پەیوەندی بە پۆلیس بكەم".   "ئەگەر لە من بی 

 
 

 
 

 لە كەسێكەوە بۆ هاوتای خۆی لە ڕێگەی تەكنەلۆژیای بلووتووسەوە ئامرازێیک داهێنخوازە كە 
ی

كردنەوەی پەیام دەنیک
ا
بڵ

ونامە بۆ خزمەتگوزاریە گشتیەكان،   
ا
ێت لە الیەن ڕێكخراوە جەماوەرییەكان بۆ هاوبەشكردنی بڵ دەكرێت بەكارب  هێێی

وبكریتەوە لە كۆمەڵگا 
ا
بەنی  ئەوەی پێویسنر بە ئینتەرنێت هەبێت. فایل دەنگ دەتوانرێت   پۆدكاست و پەیام كورت بڵ

ێت و دواتر بە خۆرانی و بە ئاسانی هاوبەش بكرێت لە مۆبایلێكەوە بۆ مۆبایلێیک تر. زۆربەی   ەكانی مۆبایل دابێی لەسەر ئامێ  
كردنی فایل دەنگەكە بێگەردە.  مۆبایلەكان لەسەرانسەری جیهانەوە تایبەتمەندی بلووتووسیان تیایدایە و كوالێنر هاوبەش

لەو شوێنانەی كە نەخوێندەواری تیایدا زۆرە و پەیام نوورساوە زۆر كاریگەر نیە یان خزمەتگوزاری ئینتەرنێنر باش نیە  
ی بە   وبكرێتەوە بۆ زاڵبوون بەسەر ئەم كۆسپانە و بۆ گەیشنر

ا
 كورت بڵ

ی
دەتوانرێت ئیێر لەڕێگەی بلووتووسەوە فایل دەنیک

 خەڵك.  زۆرترین 
ونامە بۆ خزمەتگوزاریە گشتیەكان 

ا
وكردنەوەی بڵ

ا
لەڕێگەی بلووتووسەوە پێویستە كورت بێت و بە بایسژ دابرێژرێت   بڵ

ا بەخەڵك بگات. ئەو پەیامانەی لە  ی زۆر كاریگەرن بەتایبەنر ئەگەر   3چركە تاكو  30تاكو پەیامەكانت خێ   خولەك دەخایێنی
ێت كاتێك پێشكەشكارەكە قسە ێت یان لە باكگراوندەكەدا دابێی دەكات. بێجگە لەمە  پارچە موزیكێك لە سەرەتاكەیدا دابێی

 : بكاندا یەگشت  ەنێشو  ەل كالمڕی
ا
 امەیپ ەیو ەوكردنڵ

ە و ەبلووتووس ەیگەڕێل  

 مۆ ك  ۆڕە ت نان  ێكارهەب
ا
 ب ن  ەمەڵه ۆ ب كانییەتیەەڵ

ا
  د ۆ ك  ەیو ەوكردنڵ

   خ ی ت   توندوت زگاربووان  ڕ  ر ەسەل
ان  ت   
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ی

ەكانی مۆبایل. لە پۆدكاست و شێوەكانی تری تۆماری دەنیک یان پێویستە لەسەر ئامێ   نامە كورتەكان قەبارەیەیک بچووكێر
پێویستە پەیامێیک كۆتانی لەخۆ بگرن بۆ ئەوەی هانی بیسەرەكان بدات تاكو ئەم فایالنە بەشداریان نر  بكەن لەگەڵ ئەوانی  

ەك .  تر لە ڕێگەی ئامێ   انی و ئاسانی  
وبوونی پەیامەكە لە كۆمەڵگادا بە خێ 

ا
 انی مۆبایلەوە. ئەمە دەبێتە مایەی بڵ

وكردنەوە، دەكرێت بەشداری بە ڕابەرە كاریگەرەكان بكرێت لەكانر تۆماركردنی بڕگە  
ا
هەر وەكو جۆرەكانی تری پەیام بڵ

وبوونەوەی  دەنگییەكان بۆ زیادكردنی ئەگەری بەشداری پێكردنی ئەم پەیامانە. ڕا
ا
بەرە كاریگەرەكان دەبنە هۆكارێك بۆ زۆر بڵ

ەكانی مۆبایلەوە.    ئەم پەیامانە لەڕێگەی ئامێ  
 SOFEPADIلەگەڵ سۆفپادی  Media Matters for Women: لە كۆماری كۆنگۆی دیموكرایس دەزگای نموونە

 پۆدكاستیان بەرهەمهێناوە كە بەیەكەوە كاریان كردووە و 
ی

ە تۆماری دەنیک بە بلوتووس هاوبەش دەكرێت و پەیامەكە  زنجێ 
ە پۆدكاسنر  وبوونەوەی نەخۆیسژ ئیبۆال. هەروەها هەردوو ڕێكخراو بەیەكەوە  زنجێ 

ا
 Wamamaبۆ ڕێگریكردنە لە بڵ

Tujenge   ئەنجام دراون لەگەڵ 
ی

ەدا چەند كورتە چاوپێكەوتنی دەنیک ( بەرهەمهێنا. لەم زنجێ  ی  
)ئافرەت ئاشنر بونیاتدەنن 

ە تۆماركراوانە لەسەر  چەند ئافرەت  گرنگیان هەبوو لە گۆڕانكاری لە كۆماری كۆنگۆی دیموكرایس. ئەم زنجێ 
ا
ێك كە ڕۆڵ

 و بە خۆڕانی لە ڕێگەی تایبەتمەندی بلووتووسەوە لە مۆبایلێكەوە بۆ مۆبایلێیک تر  
ی مۆبایل دانراون و بەئاسانی ئامێ  

درێن. بەمەش تۆڕێیک پەخشكردن بۆ خزمەتگوزاریە گش تیەكان لە كەسێكەوە بۆ هاوتای خۆی دروست دەبێت.  دەنێ  
ی گۆڕانكاری بێنینەدی   بەبەكارهێنانی ئەم ڕێگە سەركەوتوەی بەرهەمهێنان و بالوكردنەوەی پەیام بە بلوتووس دەتوانن 

ەوەی بزانن  بەسەر چۆنیەنر بەكارهێنان و هاوبەشكردنی زانیاری لە نێو ئافرەتان و كچانی ناوچە دوورەكان و نێو الدێكان بۆ ئ
ی و خۆیان بپارێزن لە كۆڤید  ین شێوە خۆیسژ لە مافەكانیان ببن   . 19مافەكانیان چیە و بە چاكێر

 
 

 جەخنی پێشنیار كراوە بۆ پەیایم خزمەتگوزاریە گشتییەكاندا: 
انیدایە  ر 

ی خێ  ژ  لەناو جەرگەی توندوتێر
 نایەكسات 

 

ی دەكات.  •  پەتاكان ئەو نایەكسانییەی كە هەیە خراپێر

انی مەترسیدار لەسەرانسەری جیهاندا       • ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
ئەمینداری نەتەوە یەكگرتووەكان بایس لە زیادبوونی

 كە دەرهەق كچان و ئافرەتان ئەنجامدەدرێت و ئەمەیسژ گەڕاندەوە بۆ ڕێكارەكانی قەدەغەی هاتوچۆ. 

ی بەرامبەر كچ و ئافرەتان پێشلیكارییەیک جیهانییە بۆ مافی مرۆڤ   • ژ كە كاریگەرییەیک گەورەی هەیە  توندوتێ 

ان و كۆمەڵگا.  ی  لەسەر قوربانیان و ڕزگاربووان و خێ  

انی كارتێكردنی نەرێنی هەیە لەسەر گشت مافەكانی ئافرەت.  • ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

ەكەن ڕووبەڕووی چەشنە باوەكانی جێندەر بكەن و  ڕێكخراوە جیهانییەكانی مافی ئافرەتان داوا لە ئەندامانی د •

ینەی زیانبەخش ببنەوە بەتایبەنر لە كانر تەنگەژەی كۆڤێد   
 . 19ڕووبەڕووی كەلتووری نێ 

 

 
 
 

 
 : پەیایم یس چركەتی لە كەسێكەوە بۆ هاوتای  3پەیایم ژمارە 

 
ئێوە   و بۆ 

ا
ناوە  هیوادارین هەمووتان سەالمەت بن!    –سڵ تان نەچێت خۆتان دووركەن لەخەڵیک ترەوە و ناوە  لەبێ 

دەستان بشۆن. كاتێك لە ماڵەوە دەرچوون پۆشاكیك یان دەمامكێك لەبەر بكەن بۆ داپوشینی دەم ولووتتان. ئەگەر  
ژمارە  بەم  پەیوەندی  هاوسەرەكەی  یان  انی  ی خێ   دەسنر  لەسەر  پێگەیشتبوو  ئازاری  بەكەسێك كەوت كە  چاوتان 

ە  نییە بكەن یان ژمارەكە بدە ئەوان تاكو ئەوان پەیوەندی بكەن و داوای یارمەنر بكەن )تەلەفۆ  ر
ژمارەی تەلەفۆن لێ 

) وبكەوە.   دابن  
ا
 پێویستە هەموومان سەالمەنر خۆمان بپارێزین و یارمەنر یەكێر بدەین. تكایە  ئەم پەیامە بڵ
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 پرسەكان دەكەن و ڕۆڵێیک  
ا
ئەو ڕۆژنامەوانە پیشەییە ناوچەییانە بە ڕاستگۆیانە و بەبەردەوام و بە زمانی ناوچەكە ڕووماڵ

وكردنەوە كە تیشك دەخاتە سەر پەیوەندی نێوان كۆڤێد 
ا
و   19بەرچاویان دەبێت لە بەسەرخستنی هەڵمەنر پەیام بڵ

. لەمەش گرنگێر ئەوەیە كە خ  انی ی ی خێ   ژ ەڵك متمانەی بە ڕۆژنامەوانە ناوچەییەكان هەیە بۆ وەرگرتنی زانیاری و  توندوتێ 
 بەدمامەڵەنی و كار بكەن بۆ دابینكردنی شوێنی داڵدان و  

پێیان دەكرێت داواكاری بەرز بكەنەوە بۆ هاوكاریكردنی ڕزگاربووانی
  .  ئارامگە و هاوكاریكردنی دابینكردنی چارەسەری و كۆمەیک دارانی

 
وكر 

ا
 دنەوەی كاریگەر بە هەبووت  ڕۆژنامەوات  پیشەتی ناوچەتی ئافرەت دەستپێدەكاتپەیام بڵ

 
وكردنەوەی    زانیاری  

ا
 ناوچەنی ڕاسنر و دەنگوبایس تازەیان لەبەردەستە هەروەها تۆڕی گونجاویان هەیە بۆ بڵ

ڕۆژنامەوانی
ین ڕێگا   دەنگوبایس ناوچەنی لەوانەیە باشێر

ا
انی و بە كاریگەری. ڕووماڵ  

بێت بۆ تاوتوێكردنی پرسە هەستیارەكان كە   بەخێ 
. ئەو ڕۆژنامەوانە ناوچەییانە كە زمانی ناوچەكە دەزانن دەتوانن زانیاری دروست   زۆر باسیان یل  ناكرێت لە میدیای گشنر
نە

ا
 ڕۆژنامەگەری ناوچەنی پیشەنی لەم ساڵ

ی  كۆبكەنەوە و بگەیێنە بیسەری گونجاو لە كانر گونجاودا. بەهۆی پەرەسەندنی

 هاوتای: پەیایم دوو خوولەیك لە كەسێكەوە بۆ 4پەیایم ژمارە 
 

و بۆ ئێوە 
ا
. ئەوەندەی بكرێت لەماڵەوە بمێننەوە.  19ئێمە بە كاتێیک سەختدا تێدەپەڕین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی كۆڤێد   –سڵ

. دەستەكانتان ناوە ناوە بە ئاو و سابوون   ی ئەگەر ناچاربوون لەماڵ دەركەون هەوڵبدەن دوومەتر لە خەڵك دوور بوەسنر
. بشۆن و دەست لە دەم و لووت و  ی  چاوتان مەدەن. ئەگەر باری تەندروستیتان باش نەبوو لە ماڵ بمێنی

ی. ئەگەر كەسێك ئازاری   ژ ین شوێن نەبێت بۆ مانەوە لەبەر گرژی و توندوتێ  بە نیسبەت هەندێكمان لەوانەیە ماڵ سەالمەتێر
ە دابن   تۆی دا پەیوەندی بە ژمارە ) ر

كان. ئەگەر یەكێك لە كەسانی نزیك ( بۆ داواكردنی یارمەنر و  ڕێنماییەژمارەی تەلەفۆن لێ 
پشتگوێ   ئەمەی  پێویستە  بووە  انی  ی خێ   ی  ژ توندوتێ  ڕووبەڕووی  یان  چشتووە  ئازاری  بەتووی گوت كەوا  خۆشەویستت  و 
انی هەروەها كەسانی نزیك و خۆشەویستیان  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

نەخەیت. دەكرێت یارمەتییان بدەین بەچەندەها ڕێگا. ڕزگاربووانی
 لە ڕێگەی پەیوەندیكردن بە ژمارەی خۆرانی )دەتوانن داوای 

ە دابن   هاوكاری بكەن بەشێوەیەیک نهێنی ر
 (. ژمارەی تەلەفۆن لێ 

 باهەموومان هاوكاری یەكێر بكەین و سەالمەنر یەكێر بپارێزین. 

 

 

 ب امەیپ
ا
كان ەییەناوچ ەوانەژنامڕۆ  ۆیهەب ەو ەوكردنڵ  

وكردنەوەی وێنە
ا
 : Media Matters for Womenمافی بڵ
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وكردنەوەی "لەسەرەوە  بۆ خوارەوە "ڕاست بكاتەوە لە كانر قەیرانەكاندا كە پێشێر  
ا
دواییدا توانی چەونر سیاسەنر پەیام بڵ

 پشنر دەبەست بە حكومەت و ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان.   

 نموونە:  
ی

ە تۆمارەكانی دەنیک   “Wamama Tujenge ”زنجێ 
ر  ئافرەتان ئاشنی  )

ی     بونیاتدەنی  كە بە زمانی سەواحیلیە( بریتن 
اون لە كۆماری   لە پۆدكاسنر سەرنج ڕاكیش بەرهەم هێێی
كۆنگۆی دیموكرات تیشك دەخەنە سەر دوو پریس ئاڵۆز  

ی جەماوەری ئافرەتان و پرۆسەكانی ئاشتیە. ئەم   ی ئەویش هێ  
ەیە بریتیە لە دیمانە لەگەڵ ڕێبەرەكانی كۆمەڵگا دەربارەی  زنجێ 

نر كۆنگۆ و چۆنیەنر ژیان بەسەر   پریس
ا
ئافرەتبوونیان لە ووڵ

بردن لە ناوچەی شەڕ یان لەو ناوچانەی پێشێر شەڕی تیا  
ڕووداوە. بەشێوەیەیک سەرەیک ئەم تۆمارە دەنگییانە بەرهەم  

اون بۆ ئەو كۆمەڵگانەی دەكەونە هەرێیم دەریاچە   هێێی
نر ئەفریقیا و بە زمانی فەرەنیس

ا
و   گەورەكان لە ڕۆژهەڵ

   سەواحیل و لینگایل دەستدەكەون. 

ڕۆژنامەوانەكان قسەیان كردووە لەگەڵ ئەم خانمانەی ڕۆڵیان   
هەبوو لە سەرخستنی چەندەها بزاونر جەماوەری لە كۆماری  

كۆنگۆی دیموكرات. بە گفتوگۆكانیان لەیەكتێگەیشتنیان 
لەگەڵ بیسەرانیان پەیداكرد دەربارەی ئەو گۆرانكاریانەی لە ناو  

انمانە و چۆن  كۆمەڵگا بەدەست هاتووە لەسەر دەسنر ئەم خ
ئەم گۆڕانكاریانە سوودیان هەبوو بۆ هەمووان. ڕۆژنامەوانەكان هەر یەك لە دیمانەیەكانیان بەم پرسیارە گرنگە كۆتانی 
م  

ا
" وەڵ  

ا
پێهێناوە: "ئایە دەكرێت ئەوانی تریش هەمان كار بكەن؟". لە هەموو حاڵەتەكان بە گەرم خەڵكەكە بە "بەڵ

ۆكە دەكرێت  ێت بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ پریس كۆڤێد دەداوە. هەمان بێ  بۆ خستنەڕووی هەموو ئەو پەیام و   19بەكارب  هێێی
   . انی ی ی خێ   ژ  چاالكییە ئەو ئافرەتانەی كە ڕابەری ئەو هەوڵ و تەقەالیەن بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ پریس توندوتێ 

 
 چاوپێكەوتن لەگەڵ كەسات  پسپۆر و شارەزا زۆر گرنگە

 
انی و كۆڤێد  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

او دەربارەی هەردوو بابەنر كاریگەرتر دەبێت ئەگەر كەسانی شارەزای خەڵیک    19پەیام لێكبەسێر
ناوچەكە بیگەیەنن. هەروەها كاتێك بەرپرسانی ناوچەكە ئەوانەی شارەزان لەم پرسانەدا و هاوسۆزی ڕێكخراوی ئافرەتانن  

ی لە نێوان  و ڕاوبۆچوون و شارەزەییان دەخەنەڕوو ب  ە زمانی ناوچەكە دەبێتە هۆی پتەوكردنی متمانە و لێكتێگەیشنر
 بیسەرەكاندا.  

لەكانر پەتای ئیبۆال، تەنها هەبوونی خزمەتگوزاری بەس نەبوو بۆ دڵنیابوون لەوەی خەڵكانی زیانلێكەوتوو ئەم  
خزمەتگوزاریانە و هەندێیک تریش   خزمەتگوزاریانەیان بەكارهێنابێت. خەڵكەكە تێگەیشتنیان نەبوو بۆ سوودەكانی ئەم

 خۆیان لن   بەدوور ڕادەگرت لەبەر  ئاشنانەبوونیان بەم خزمەتگوزاریانە. 
 

الیۆنی كۆبۆنەوە بۆ ڕێكەوتن  19لە قۆناغە سەرەتاییەكانی كۆڤێد نموونە:   پیشەنی سێ 
، كۆمەڵێك ڕۆژنامەوانی ئافرەنر

بوون لە پ   ئەو وانانەی فێ  
. هەموویان هاوڕا بوون لەسەر ئەوەی پێویستە لەهەموو  لەسەر چۆنیەنر پیادەكردنی

ا
ەتای ئیبۆڵ

ی لەكانر قەدەغەی هاتوچۆدا  یەنر و داد و پۆلیس كە بەردەسنر
ا
شتێك زۆرتر تیشك بخرێتە سەر خزمەتگوزاری كۆمەڵ

ێن لەالیەن بیسەرانەوە لەكانر پەتاكە. هەر  بەگورچی هەروەها لەبەرچر گرنگە كە ئەم خزمەتگوزاریانە باكارب  هێێی
بەرهەمهێنانی پۆدكاستەكانی پیشوویان بەرفراوان كرد و كورتە تۆماری دەنگیان بۆ ڕیكالم دەربارەی خزمەتگوزاری گشنر 

خستە ناو كارەكانیان و بە زمانی كریۆ و مەندە و تەمنە و لیمبا ئەنجامیاندان. هەروەها بەمەبەسنر فراوانكردنی تۆڕی پەیام  

 

وكردنەوەی وێنە
ا
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وكردنەوە، پەنایان برد 
ا
وكردنەوەی پەیامە گرنگەكان لە الدێكانەوە لەبەر  بڵ

ا
بۆ بەكارهێنانی كارمەندی فەرم تایبەتمەند بە بڵ

 پابەندوون بە ڕێكارەكانی دابڕان و قەدەغەی هاتوچۆ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 نیشتەجێیە پن   وایە ڕۆژنامەوانی ئافرەت بە ووردی بەدواداچوونی كارەكانی  
ڕۆژنامەوان ئەلینا كالۆن كە لە شاری ماكەنی

ی زانیاری   وكردنەوەی دواین 
ا
ان دەكەن كە كاری ئەوان بریتیە لە ڕاگەیاندنی و بڵ ی یەكەی پۆلییس خۆجن   پاڵپشنر خێ  

. ئەم  انی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
كانی

ا
خانمە ئەم زانیاریانەیە بەستەوە لەگەڵ ئەو زانیاری پێشكەشكراون لە الیەن  دەربارەی سكاڵ

. بێجگە لەمە ئەم   19بەرپرسە تەندروستیەكان تاوەكو بتوانیت پەیوەندی بدۆزتەوە لە نێوان كۆڤێد  انی ی ی خێ   ژ و توندوتێ 
یەنر   Rainboخانمە زانیاری تریش كۆدەكاتەوە لە ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ وەكو ناوەندی 

ا
و لە وەزارەنر كاروباری كۆمەڵ

و جەندەر و منداڵ. لە ڕاستیدا ئەو تا ڕادەیەیک زۆر پشت دەبەستیت بە هەموو دۆست و ناسیارییەكانی ئەوانەی شارەزان  
. لە دۆچی    یەنر

ا
لەم هەردوو بوارەدا. ئەم خانمە ئامادەدەبوو لە گشت كۆنفرانسە ڕۆژنامەڤانیەكانی وەزارەنر كاروباری كۆمەڵ

قەدەغەی هاتوچۆی ئێستادا ئەو پشت دەبەستیت بە تازەترین زانیاری دەربارەی هەر پرسێك كە كاریگەری هەبێت لەسەر  
ئافرەت و كچانەوە. ڕێكخراوی یۆنسێفش كە سەرپەڕشنر ڕێكخراوە خۆماڵیەكان دەكات ناوە ناوە زانیاری بالودەكاتەوە  

 لەسەر چاالیك و پرسەكان.  
مرازێیک ترە بۆ خستنەرووی پێشهاتەكان. ئەلینا بەردەوام هەوڵ دەدات گوزارشت لە هەڵوێسنر  ڕاوبۆچوونی بیسەرانش ئا

خەڵكەكە بكات. "من چاك دەزانم لەو چاوپێكەوتنانەی لە سەر جادە كردوومە كەوا خەڵكانێیک زۆر تۆڕەن لەم پەتایە و  
ی كەوا توڕەنی دەچێتە ناو ماڵەكانەوە. خەڵكە تۆڕەیە  لەو گۆڕانكاریانەی ررویاندا بەسەر ژیان و ژیاریاندا". ئێمە باش دەزان ن 

بەهۆی تێكچوونی باری ئابووری لەئاكام قەدەغەی هاتوچۆدا كە ئەمەش دەبێتە سەخنر بەڕێكردنی ژیانی ڕۆژانەیاندا.  
  ڕوون و ئاشكرایە كە هەموو كەسێك لە لێواری قەیرانە. من چاوپێكەوتنم كردووە لەگەڵ خەڵیک ئاسانی بۆ زانینی 

ڕاوبۆچوونیان و تاكو باشێر بابەتەكان شێبكەمەوە و بەشێوەیەیک ڕێكوپێكێر باسیان بكەم. چاوپێكەوتنەكان بۆ ئەوەندە  
ین قسەكەری كە دەكرێت ڕاستەوخۆ قسەكانیان پەخشبكرێن بەرپریس   نەبوو كە بیانخەمە نێو تۆمارە دەنگییەكان. باشێر

الدێ كە بەیسژ زۆری جەمەوارەكەمن، زۆر گرنگە بەدوای ئافرەنر پسپۆر  خۆجێن  و خەڵیک شارەزان. سەبارەت بە ئافرەنر 
  ." ی  و شارەزا بگەرێن 

بكەوە لە نموونەی تازەی میدیای هەرزانباتی   بێر
انی و كۆڤێد  ی ی خێ   ژ  زانیاری دەرباەی توندوتێ 

 الدێ و كەمنر پەنابەران كە دوورن لە   19گەیاندنی
بۆ كۆمەڵگاكانی

 میدیا بۆ  خزمەتگوزاری كارەبا و وایف
ا
ای و ڕادیۆ پارەی زۆری پێویستە. خاڵێیک گرنگ بۆ سەركەوتنی گەیاندنی ڕووماڵ

 ناوەڕۆیک ڕەسەن نی  
كەسانی دۆخ ناسك بریتیە لە كەمكردنەوەی تێچووەكان و ئاسانكردنی بەرهەمهێنان و دابەشكردنی

 ئەوەی پێویست بكات كارمەندەكان خۆیان لو جێگایە ئامادەبن. 
ی مۆبایل و یەكەكانی بەرهەمهێنانی ووزەی كارەبا لە  پەنابردن بۆ م  ئامێ  

 هەرزان بانی لە ڕێگەی بەكارهێنانی
ا
یدیای خۆماڵ

یكردنی الیەنی سەالمەنر و پاڕێزراوی    فایل لە ڕێگەی بلووتووسەوە دەبێتە هۆكاری بەهێ  
وكردنی

ا
 ڕێگای خۆرەوە هەر وەها بڵ

وكردنەوەی وێنە
ا
 : Elizabeth Rappaport مافی بڵ
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جۆرە ڕووماڵە بە تێچووەیک كەمەوە )لەبەر ئەوەی ئەم جۆرە كاری میدیانی ئافرەت و كجر دۆخ ناسك و دەستكەوتنی ئەم 
 پێویسنر بە ئامادەبوونی كارمەندەكان ناكات(.  

 نموونە:  
ی

اڵیۆن، كۆمەڵێك ئافرەنر ڕۆژنامەڤانی لێهاتوو تۆماری دەنیک ی دەربارەی   3تاكو  2لە سێ  خولەیک بەرهەم دەهێنی
. لەدوای ئەم   19كۆڤێد  درێت بۆ چەند زمانێیک خۆجێن   كە دواتر وەردەگێ  

انی ی ی خێ   ژ و دەربارەی مافی ئافرەت و توندوتێ 
ودەكرێتەوە كە  

ا
 درێژتر و بەرفراوانێر بڵ

ی
وكردنەوەی خزمەتگوزاریە گشتیەكانە، تۆمارێیک دەنیک

ا
تۆمارە دەنگیانە بۆ بڵ

خولەك دەخایەنێت. هەروەها ئەم ڕۆژنامەڤانانە   10ریەكیان هە
ە درامایەیک زۆر    زنجێ 

خەرییک بەرهەم هێنان و دابەشكردنی
سەركەوتوون بەناوی "مام و ئۆمۆ" كە باس لە دوو  

 دەكات و بایس گشت الیەنەكانی كۆڤێد 
ا
 19دەستەخوشیک خەیاڵ

انی دەكەن بەشێوەیەیک زانسنر سەرن  ی ی خێ   ژ ج ڕاكێش. و توندوتێ 
ی پەخش دەكرێت و  

ە درامایە هەفتانە پێنج ئەڵقەی نون  ئەم زنجێ 
هەموو ئەو زانیاریانەی خزمەتگوزاریە گشتیەكانە دووبارە دەكاتەوە  

 كورت و درێژ. ئەم 
ی

كە پێشێر ئاماژەی بۆ كراوە لە تۆماری دەنیک
  
ی

ە درامایە ڕێگەیەك بۆ ئافرەت دابیندەكات كە بتوانێت دەنیک زنجێ 
تەوە و ببیشێت. ئەو گفتوگۆیەی لە نێوان مام و ئۆمۆ  بەرز بێ

بەڕێوەدەچێت گفتوگۆییەیک پڕ لە سوود و پێكەنینە. بێجگە لەمە،  
بیسەرەكان دەتوانن بەئاسانی خۆیان لەناو یەك لە كاركتەرەكان 
وبۆچوونی خۆیان   ی كە بێ  بدۆزنەوە. لە ناو گفتوگۆیەكان دەبینی

ی لێدەكرێت و بەهەمان شێو  وبۆچوونی  پشتگێ  ەش  بێ 
هاودژەكانیان. بەشێوازێیک خۆش بیسەرەكان زۆر شت فێ   دەبن 
انی و تەندروسنر و ئەو  ی ی خێ   ژ  ئافرەتان و توندوتێ 

دەربارەی مافی
ی كە لەوانەیە ئاگاداری نەدەبوبن ئەگەر  خزمەتگوزاریانەی بەردەسنر

ە درامایە نەبوایە.    ئەم زنجێ 
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انی تێكەڵ بكرێن لەگەڵ بابەتەكانی خۆپارێزی لە كۆڤێد  ی ی خێ   ژ  19دەكرێت پەیامەكانی پەیوەست بە ڕێگریكردن لە توندوتێ 
 و مرۆنی و گەیێنەری خزمەتگوزاریەكان بكرێن. ئەم شێوازە سەرتاسەرییەی پەیام  

و پێشكەش بە كارمەندە تەندروسنر
وكردنەوە زانیاری پێشكەش بە ڕزگاربووان دەك

ا
ین مەتریس هەبێت لە سەر  بڵ ات بەشێوەیەیک سەالمەت كە كەمێر

 ڕزگاربووان. بەمەش دووبارەكردنەوەی هەوڵ و كاری كارمەندانی بەرەی پێشەوە لەسەر  هەمان بابەت كەمێر دەكاتەوە.  
 
وكردنەوە كۆمەڵێك سوودی هەیە:  

ا
 ئەم جۆرە شێوازەی پەیام بڵ

 

پێشكەشكردنی ڕێكارەكانی  ەتریس هەبێت لەسەر ڕزگاربووان. زانیاری دەگاتە ڕزگاربووان بە ت   ئەوەی م •

انی و زانیاری دەربارەی گەیاندنی هاوكاری لەگەڵ بابەتەكانی ووشیاركردنەوە و   ی ی خێ   ژ ڕێگریكردن لە توندوتێ 

دەبێتە هۆكاری كەمكردنەوەی زەق دیاربوونی زانیاری پەیوەست بە پاڵپشتیكردنی   19خۆپارێزی لە كۆڤێد 

 نر  بكەن. ڕزگاربووان 
 تاكو دەستدرێژكەرەكان كەمێر هەسنر

•  . یەتی
ا
انی دەبێتە هۆكاری كەمكردنەوەی شەرمەزاری كۆمەڵ ی ی خێ   ژ  ڕێگریكردن لە توندوتێ 

تێخستنی پەیامەكانی

كە پێشێر دانرابوون دەرفەت دەڕەخسێنێت بۆ كەمكردنەوەی شەرم و    19بۆ نێو پەیامەكانی خۆپارێزی لە كۆڤێد 

یەنر 
ا
. بیسەرانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسەكە كۆمەڵگایەیک  شەرمەزاری كۆمەڵ انی ی ی خێ   ژ اوە بە توندوتێ   كە بەسێر

انی  ی ی خێ   ژ بەرفراوان و جۆراوجۆر لەخۆ دەگرێت كە دەكرێت ئەم جۆرە كۆمەڵگایە لە دیاردەی توندوتێ 

 ووشیاربكرێتەوە. 

یاندنی هاوكاری كە لە بەرەی  كارمەندی گەپشت دەبەستێت بە ئەو تۆڕانەی لەبەردەسیی  بۆ گەیاندت  هاوكاری.  •

. لەبەر    19پێشەوەی كۆڤێد  كار دەكەن دەتوانن بگەنە ئەو كۆمەڵگایانەی كە بە ئاسانی خەڵك ناتوانێت بیانگانر 

ئەوەی ئەم كارمەندە تەندروستیانە سەرچاوەی خۆپارێزی و ڕەوانەكردنی نەخۆشیان پێیە، ئەم كارمەندانە دەتوانن  

انی و ئەو ڕزگاربووانە دەستنیشان بكەن كە پێویستیان بە خزمەتگوزاری یاریدەدەر بن لە ڕوونەدانی  ی ی خێ   ژ توندوتێ 

 هەیە. 

هەر  ڕێ دەگرێت لە دووبارەبوونەوەی هەمان كاروچاالیك هەر وەها سەرچاوەكان لە بەهەدەردان دەپاڕێزێت.  •

ی  19چەندە هەندێك جار چاالكیەكانی خۆپارێزی لە كۆڤێد  ی خێ   ژ ە بەجیا  و ڕێگریكردن لە توندوتێ  انی وا باشێر

م ئەنجامدانی هەردوو چاالیك لەهەمان كاتدا ڕێگر دەبێت لە دووبارە ئەنجامدانی ئەو هەوڵ و  
ا
ئەنجامبدرێن، بەڵ

ی پێشكەشكەرانی یارمەنر  
ا
ە كە كار و تەقەڵ كۆششانەی كە پێشكەیسژ هەمان كۆمەڵگا دەكرێن، و واباشێر

ێت.   بەشێوەیەیک كاریگەرتر سوودی لێوەربگێ 

وكردنەوەی  ند نموونەیەكچە
ا
ینی ئەنجامدا بۆ بڵ

ا
اقدا، ڕێكخراوێیک ئافرەتان هەڵمەتێیک ئۆنڵ  عێ 

: لە هەرێیم كوردستانی

و چۆنیەنر ڕەفتاركردن كاتێك كە پێكەوە   19پەیام ووشیاركردنەوەی خەڵك دەربارەی ڕێكارەكانی خۆپارێزی لە كۆڤێد 

 . ی  لەگەڵ هاوسەر لە ماڵەوە دەمێنی

وكردەوە دەربارەی ئەو خزمەتگوزاریانەی پەیوەندیان هەیە بەم ڤایرۆسە و  لەهەمان بوارد
ا
ا، ئەم ڕێكخراوە زانیاری بڵ

  
ا
. لە نیكاراگوا، ڕێكخراوێیک خۆماڵ انی ی ی خێ   ژ هەروەها ئاماژەی كرد بۆ ئەو خزمەتگوزاریانەی پەیوەندیان هەیە بە توندوتێ 

و 
ا
. ئەمە  19كردنەوەی ڕێكاری خۆپارێزی لە تەشەنەكردنی كۆڤێد ئافرەتان بەرنامەیەیک ئافرەتان بەكاردەهێنێت بۆ بڵ

بەرنامەیەیک زۆر گرنگە چونكە زۆر لە خزمەتگوزارییە حكومیەكان و پەیامەكان ناگەنە كۆمەڵگا الدێیە دوورەكان. لەڕێگەی  

  ەل  كردنیگر ڕێ ایمەیپ ردوو ەه ەیو ەستنەب ەو ەكەیەب
   خ یت   توندوت

19 د ۆڤێو ك ان  ت   
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انی و خ ی ی خێ   ژ  پەیوەندیدار بە توندوتێ 
زمەتگوزاریەكان  ئەم سیستەمەوە ڕێكخراوەكە دەتوانێت بە ئاسانی پەیامەكانی

 لەبەردەست دەبێت.  
ی

 بگەیەنێتە ئەو ناوچانە. بەمەش بیسەری تازەش زانیاری گرنیک
 

 

 

 
 

انی بتوانن تەنها بۆ یەك جار پاڵپشنر و یارمەتیان پێبگات  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
چونكە بەمەبەسنر خۆپارێزی  لەوانەیە ڕزگاربووانی

وبوونەوەی كۆڤێد 
ا
، هاتوچۆی خەڵكەكە سنووردار دەكرێت. دەتوانرێت پاڵپشنر ڕزگاربووان بكرێت لە ڕێگەی  19لە بڵ

. بە تاوتوێكردنی پالنی سەالمەنر كەیس لەگەڵ یەك لە ڕاگاربووەكان تۆ ئەزموون و   یارمەتیدانیان بۆ داڕشتنی پالنی سەالمەنر
ڕ 
ی بكات و    است هەستەكانی پشێر  خۆی بەهێ  

دەكەیتەوە و  لە هەمان كاتیشدا یارمەنر دەدەیت تا بتوانێت خۆشگوزەرانی
بتوانیت داوای پاڵپشنر زیاتر بكات. تەنانەت لەكانر دابڕان و مانەوە لە ماڵەوە ڕزگاربووان دەتوانن پالنی سەالمەنر تایبەت  

  . ی  
 بەخۆیان دابنن 

او  انی ئەم ڕاسپاردانەی خوارەوە وەرگێ  ی ی خێ   ژ  گەرم نەتەوەنی توندوتێ 
ا

 National Domestic Violenceن لە هێڵ
Hotline    كە بارەگاكەی لە ئەمریكایە و داڕێژراوە بۆ ئەوەی هاوبەش بكرێت لەگەڵ ڕزگاربووان و دەكرێت دەستكاری ئەم

 جەستەنی و دەروونی هەرد
ووكیان گرنگن. پالنی ڕاسپاردانە بكرێت بە گوێرەی سیاق و دۆچی جۆراوجۆر. سەالمەنر

سەالمەنر دەروونی یارمەنر ڕزگاربووان دەدات ئاشنابن لە هەست و بڕیارەكانیان و قەبووڵیان بكەن كاتێك مامەڵە لەگەڵ  
 دەستدرێژی دەكەن. 

 
 جەستەتی 

 سەالمەتی

ی بەدەسشوێنە سەالمەتەكات  ناوماڵ دەستنیشان بكە  • ژ ی تێ  ت  كە دەستدرێژكەرەكە ئەگەری كەمێر بێت ئامێ  

بكەوێت، یان ئەو شوێنانەی دیارە لە دراوسێكانت، یان ئەو شوێنانەی كە بتوانی بە ئاسانی لەوێوەی ڕابكەیت.  

انی دەكەیت، بۆ نموونە كاتێك دەستدرێژكەرەكە   ی ی خێ   ژ بچوو بۆ ئەو شوێنانە كاتێك هەست بە مەتریس توندوتێ 

 دەست بە مشتومڕێیک گەرم دەكات و تۆش هەست بە مەتریس دەكەیت. 

ی جەستەنی دەبیت  وەك تۆپێك خۆت بچووك بكەەوە لە یەكێك لە كۆژبنەكان  •
ژ كاتێك ڕووبەڕووی توندوتێ 

 زەبرت نر  نەكەوێت. دەموچاوت بپارێزە و هەردوو قۆڵت بخە سەر سەرت هەر قۆڵەی  
بۆ ئەوەی بە ئاسانی

 لەالیەیک سەرت  و  هەردوو قۆڵت تێك بئاڵێنە.  

انەئەگەر بكرێت لەهەموو   • ین تەڵەفۆت  گشنی پێێ   . كاتێكدا بتوانیت بگەیتە تەلەفۆنەكەت یان شوێن  نزیكێی

ئەم ژمارانەی هانای بۆ دەبەیت لەبەرت بێت بۆ نموونە  ژمارەی شوێنی داڵدان و ژمارەی پۆلیس و ژمارەی  

 فریاگوزاری.  

 داهێنە  •
ی

اوسێكانت بزانن تۆ لە دۆخێیک  تاكو برادەرە نزیكەكانت و در هەندێك هێمای وێنەدار یان هێمای دەنگ

 مەترسیداریت.  

انەكەت بكە كاتێك پێویستیت بە یارمەتی بوو.  • ر 
ی منداڵ و ئەندامات  تری خێ  ر

او  فێ  بۆ  ووشە یان هێمای بیێ 

ی بچن داوای یارمەنر بكەن  لەدەرەوە یان ئەگەر پێویست بوو ئەوان ڕابكەن تا   ئەوەی كاتێك ئەم ووشەیە ببیسنر

انەكەت بەتایبەتیش منداڵەكان لەسەر چۆنیەنر  خۆیان ڕزگار بكەن ی  تری خێ  
. مەشق بكە لەگەڵ ئەندامانی

 . ی اوە دەبینی ی یان ئەم هێما بیێی  ڕاكردن لەماڵەوە كاتێك ئەم ووشە نهێنیە دەبیسنر

 

 هەوڵ بدە كەرستە مەترسیدارەكان لەبەردەست نەبن و لە جێگای قوفڵدراو هەڵیانگرە.  •

 

 هاوشێوە لەبەر مەكە هیچ سەرپۆش و ملوانكە و جلو  •
ی

ێت بۆ خنكاندن.  بەریك  تاكو بەكارنەهێێی

 

  ان  ڕ داب كان  ەل  زگاربووانڕ  ۆ ب ن  ەالمەس پالن   شتێ  ڕ دا
 مۆ ك

ا
دا یتیەەڵ  
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بۆ فرێدانی خاشاك و بۆ ئاودانی ڕووەكەكان و ووشكردنەوەی جلوبەرگ و كڕینی ئاوی  ماوە ماوە ماڵ بەجیبهێڵە  •

 خواردنەوە و یاریكردن لەگەڵ منداڵەكان، هتد. 

 سەالمەتی دەرووت  

انەكەت یان دراوسێكانت بكە بە هاوپەیمات  خۆت.  • ر 
انت یان دۆستێیک  یەكێك لە ئەندامات  خێ  ی ئەندامێیک خێ  

یكت لەوانەیە یارمەتیت بدات بۆ ئەوەی ئارام بیت و بێ  لە پالنەكانت بكەیتەوە بۆ چۆنیەنر مامەڵەكردن  ی نێ 

انی كاتێك ڕووبەڕووت دەبێت.   ی ی خێ   ژ  لەگەڵ توندوتێ 

كە بۆ ئەوەی بە نهێن  پەیوەندی بە ژمارەی فریاگوزاری بكەی یان داوای یارمەتی لە كاتێك تەرخان ب •

ە پەنا بۆ ئەو ڕێگایە ببە( بۆ ئەوەی ئاشنا بیت لە خزمەتگوزاریە   دۆستەكانت بكەی )كامەیان سەالمتێی

 بژاردەكانت ئەمە یارمەتیت دەدات بۆ دەستنیشانكردنی پاڵپشتیكارەكان و شوێنانەكات  داڵدان كە لێت نزیكن. 

 هەر وەها بۆ داڕشتنی پالنێیک تۆكمە. ئەمەش وات یل  دەكات هەست بە ئارامییەیک دەروونی بكەیت.  

شوێنێك دەستنیشان بكە لە ناو ماڵەكەت یان لەدەرەوە لە  شوێنێگ ئارام بۆ خۆت دروست بكە و بەكاریبهێنە.  •

تێك ویستت مێشیک خۆت خاوبكەیت و هەست بە  ژێر درەختێك كە بتوانی بە ئاسانی بگەیەتە ئەم شوێنە هەر كا 

 .  ئارام بكەیت. ڕاهێنانكردنیش دەبێتە مایەی سووكردنی باری دەروونی

یت و خەتای تۆ نیە.  • ر 
ی خۆت بهێنە تۆ بەهێ  تۆ كەسێیک پڕ بەهایت و ئەو بەدمامەڵەییەی تۆ  هەمیشە بەبێر

 دووچاری دەبیت لەگەڵ كەسایەتیەكەت ناوەشێتەوە. 

 

یت و خەتای تۆ  •  ر 
ی خۆت بهێنە تۆ بەهێ  هەمیشە بەبێر

تۆ كەسێیک پڕ بەهایت و ئەو بەدمامەڵەییەی تۆ  نیە. 

 دووچاری دەبیت لەگەڵ كەسایەتیەكەت ناوەشێتەوە. 

 

هەر كاتێك پێت بكرێت ئاگات  بەبەزینر بە لەگەڵ خۆت.  •

لە خۆت بێت  و دڵنیابە كە تێ   دەخۆی و تێ   دەخەوی و  

یانە ئەنجام بدە كە حەزت لێیە ئەگەر  هەروەها ئەو چاالك

تەنها بۆ چەند خولەكێكش بێت. هەوڵ بدە پشووی  

دەروونیت هەبێت و بارت سووك بكە بە خوێندنەوەی  

كتێبێك یان وەرزش كردن، شانی و سەما كردن، خەونی  

ووشیاری، قسەكردن لەگەڵ دۆستێك یان گوێدانی پارچە  

 میوزیكێك.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكردنەوەی وێنەمافی 
ا
 : MADRE بڵ
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ئەم ڕێنماییانەی خوارەوەی داناوە كە دەكرێن بكرێنە پۆستەر و   /männer.chMenCare Switzerlandڕێكخراوی سویشی 
نەی تیایدا هاتوون دەكرێت  لەنزیك 

ا
درێن بە ئیمێل و بلووتوسەوە. ئەو خاڵ ێن یان بۆ ئەندامەكان بنێ   دەستشۆرەكان دابێی

یارمەنر كارمەندانی گەیاندنی هاوكاری بدەن بۆ ئەوەی هەندێك پەیام تایبەت بە پیاوان دابڕێژن. هەروەها بۆ پێشكەشكردنی  
وبكرێنەوە لە ڕێگەی

ا
تەلەفۆنەوە یان لە ڕێگاكانی ترەوە بەسەر ئەو پیاوانەی دەیانەوێت هەڵسوكەوتیان   ئامۆژگاری بۆ ئەوەی بڵ

 بگۆڕن. 
وكردنەوە بۆ پیاوان

ا
 ئامۆژگاری بۆ بەردەوامیدات  بە ژیان بۆ ئەو پیاوانەی لەژێر فشارن: پەیام بڵ

ی كەوا لە كانر كاری ئێمەیە كە پاڵپشنر پیاوان بكەین بۆ ئەوەی هەست نەكەن كە بەتەنیان. ئێمە لە ئەزم وونی خۆمان دەزانن 
ی زۆرتر دەبێت. لەڕێگەی ئەم ئامۆژگاریانەی بەردەوامیدانی بە ژیان   ژ ۆڵ و پەنابردن بۆ توندتێ  قەیراندا مەتریس لەدەستدانی كۆنێر

ی بۆ ئەوەی هێمن بن لە كانر تەنگەژەی كۆڤێد   . 19دەمانەوێت هاوكاری پیاوان بن 

 پێویستە چی بزانیت؟
ی و هەست بكەیت لە قەفەسدایت ئەمە هەر هەموویان  

بێگومان ئەگەر نەتوانیت بە ئازادی هاتوچۆ بكەیت و سنووردار بكرن 
 : ی ی بۆ تۆ. ئەمانەی خوارەوە زۆر ڕاست و ئاساین   ملمالنن  

ۆڵت لەدەستدابێت.  • ی هەر وەك كۆنێر  هەستكردن بە الوازی و ناسەقامگێ 

یس.  •  لە ڤایرۆسەكە بێر

یەنر و دابڕان   –رەباڵغی لە ماڵەوە هەستكردن بە قە •
ا
یان هەستكردن بە دابڕان و هەستكردن بە سەخنر دابڕانی كۆمەڵ

.    لە پەیوەندی  سەرجن  

انەكەت و داهاتووی دارانی و پیشەییت.  • ی  دڵەراویک  و نیگەرانی دەربارەی تەندروستیت و خێ  

یت و هاوسۆز بیت لەگەڵ ئەوانی ترەوە.  هەموو ئەوانەی سەرەوە فشارن لەسەرت و ڕێگرن لەوەی بایەخ بەخۆت بدە
م ناكرێت  

ا
تەنگەژەی دەروونی بۆچوون و هەست سنووردار دەكات. ئەم دۆخە واتلێدەكات كە لۆمەی كەسانی تر بكەیت. بەڵ

ئەم هەستانە بكرێنە پاساوێك بۆ ئەوەی ڕفر خۆت بە خەڵیک تر دابڕێژیت. هەر تۆ بەرپرسیاریت لە هەر كاردانەوەیەك دەكەیت  
ی هیچ كاتێك نابێتە   لە ژ . توندوتێ  ی یان توڕەنی دەرئەنجام ئەوەی كە هەستدەكەیت كەوتویتە ژێر باری خەم یان ناسەقامگێ 

ی.   ژ  چارەسەر. دووركەوە لە توندوتێ 

 دەتوانیت چی بكەیت بۆ بەرەنگاربووت  تەنگەژەی دەرووت  
ێرە كە بۆتۆ  ئەمانەی خوارەوە كۆمەڵێك پێشنیارن بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ  ژ . ئەو پێشنیارەی هەڵێی

تەنگەژەی دەروونی
 گونجاوبێت: 

 كەیت. بەرهەڵستیكردنی كۆڤێد  .1
ا
هیچ مانایەیک نییە و تەنها بەبێتە   19ئەو شتەی ناتوانیت بیگۆڕی پێویستە قبووڵ

تازەیە و  هۆی ئەوەی  وزەت لەناببات. لە جیانر ئەمە هەوڵ بدە كاتت بە شنر بەسوود پڕبكەیت: ئەمە ئەزموونێیک  
 شایەنی سەركەشییە.  

پێداویستییەكانت پڕبكەوە. بایەخ بەخۆت بدە و شتێیک وابكە كە هەموو ڕؤژێك بە شەوقەوە بۆی هەڵسیت و   .2
 بیكەیت. ئەمانەی خوارەوە چەند نموونەیەكن: 

 گوێ لە میوزیك بگرە، كتێبێك بخوێنەوە، چەند تێبینییەك بنووسە لەسەر ئەو شتانەی دڵتەنگت دەكەن.  •

 تە خۆشەكانی ژیانت بەبێ  خۆت بێنەوە. ئەلبوومێك بۆ وێنەكانت دروست بكە. كا •

 بڕۆ دەرەوە و كات لەنێو رسوشت بەڕێبكە تا پێت دەكریت.  •

 وەرزش بكە و ووزەی خۆت تازەبكەوە. ئەمە شتێكە دەتوانیت بیكەیت تەنانەت ئەگەر لە شوێنێیک بچووكیش بێت.  •

 انن باسوخوایس تۆ چیە. قسە لەگەڵ دۆست و هاوڕێكانت بكە. با بز  •

ات ند ەچ فشار   ر ێژ  اوان  یپ ەڵگەل  كردنەڵەمام ۆ ب كێەت   ست 
 مۆ ك  ان  ڕ داب كان    ەل

ا
دایتیەەڵ  
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دەتوانیت دانیشتنی مێشك خاوكردنەوە ئەنجام بدەیت، ڕاهێنانی هەناسەدان بكەیت، نوێژ و   –دەروونت خاو بكەوە  •

دوعا بكەیت، یان هەر شتێیک تر كە تۆ نر  كەیف خۆشبیت. دەتوانیت سوود لە ئەنتەرنێت )بۆ نموونە یوتیوب(  

ۆكەی چاك.   وەرگریت بۆ دۆزینەوەی بێ 

 میدیانی بەسەری دەبەیت.  ئ •
ا
 ەو كاتانە كەم بكەوە كە لەدیار دەنگوباس و ڕووماڵ

3.   
ا
یكردن. خۆت سەرقاڵ  ڕۆژانە و هەفتانە بۆخۆت دابنی  چونكە ئەمانە یارمەتیدەرن بۆ تەركێ 

مێشكت ساف كە. پالنی
 ئەریک تازە بكە. پاڵپشنر خۆت و ئەوانی تر بكە. 

 تر ئاگایان لە بێ  و   .4
هەستەكانت بن. بوێر بە بایس هەست و پێداویستییەكانت بكە لەگەڵ هاوسەرەكەت  بە ئەوانی

بكە )بۆ نموونە بایس لەیەك نزیكبوونەوە  بكە، بایس ئەوە بكە كە دەتەوێت هەندێك كات لێتبگەڕێن و كانر خۆت بۆ  
 خۆت بێت(. 

دابیت یان كاتێك دڵتەنگ و نیگەرانیت. ئاگات لە سنوورەكانت بێت. بە ئەوانی تریش ئەم شتە بزانن كاتێك لە ژێر فشار  .5
 ئاساییە سنوور بۆ خۆت دیاركەیت. 

 بار و مەسەلەكانت بكەیت پێویستە یەكەم جار لێیان   .6
ا
ۆڵ دان بەو شتانە بنی  كە لە ناختدا ڕوودەدەن. بۆ ئەوەی كۆنێر

 ئاشنا بیت و دانیان پێبێیت. 

بكەیتەوە كاتێك هەست دەكەیت كە ئەوەی ڕوودەدات  پالنی فریاگوزاری دابڕێژە. بزانە چۆن دەتوانیت خۆت ئارام   .7
ۆكەی پێشنیاركراون: lزۆر زیاترە لەوەی باری ببەیت. ئەمانەی خو  ارەوە چەند بێ 

 بۆ پارك یان بۆ بۆ باڵكۆنە یان هەر هیچ نەبێت بڕۆ ژوورێیک تر.  –بڕۆ دەرەوە  •

  ٥چركە و هەناسەش بدەوە بۆ   ٥هەناسە وەرگرە بۆ  –ماوەی هەناسەدان و هەناسە وەرگرتنت وەك یەك لێبكە •

 چركە. ئەم شتەیە دووبارەبكەوە تا هەست بە ئارام دەكەیت.  

ئەگەر ناتوانیت بچیتە دەرەوە، ڕاهێنانی شناو بكە، پاز بدە، لەسەر پێپیلكانەكانی ماڵەوە بە راكردن  -جووڵە بكە •

 ەركەوە و دابەزە. س

 پەرداغە ئاوێك بخۆوە یان شتێك بخۆ.   •

 پاڵدەوە و هەردوو چاوت بچووقێنە.  •

 ئاگات لە نیشانە هۆشدارییەكانت نی  و هەوڵ بدە پالنی  .8

. هەندێك لەو نیشانانە   فریاگوزاری لەكانر خۆیدا بەكارب  هێنی

ە و هاوار،   ژ ی لە جنێودان، لەرزین، ئارەقەكردن، قێ  بریتن 

نیشانانە بە هەند وەربگرە. دبێت یەكسەر كارێك   هتد. ئەم

بكەیت بۆ ئەوەی ئارام ببیتەوە. تێبینییەیک گرنگ: كاتێك  

  كە  
ا

هەست بەو نیشانانە دەكەیت، بە هاوسەرەكەت بڵ

تۆ پێویستیت بەوەیە بە تەنیا بمێنێەوە بۆ چەند  

 خولەكێك.  

داوای یارمەنر بكە. ئەمانەی خوارەوە چەند ژمارەی   .9

تەڵەفۆنن دەتوانیت پەیوەندییان پێوە بكەیت. هەنگاوی  

 .  یەكەم بنی 

برینەكان  بە هەند وەربگرە. داوای پاڵپشێ  بكە ئەگەر   .10

 و جەستەن  دەبیت.  
ی دەروون  ڕووبەڕووی توندوتی  

یش نەكەین كە خوواردنەوەی ئەلكهوڵ و   پێویستە لەبی 

بەكارهێنای مادەی هۆشبەر مەترس ڕاستەقینەن، ئەگەر هەر ئەمانە 

ئەگەرنا، تۆ تەنها زیان بەخۆت  دەكەیت هەوڵ بدە سنووردار بێت. 

ۆل زیاد دەكەیت   . دەگەیێ  و ئەگەری لەدەستدان  كۆنی 

وكردنەوەی وێنە
ا
 : PMRS مافی بڵ
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، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز،   كەسانی   

، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز م 
انی لەوانی ترەوە. سیاسەتە   کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان ی ی خێ   ژ دووچاری ڕێژەی بەرزتر دەبن لە توندوتێ 

وبوونەوەی كۆڤێد 
ا
ی و دابڕانی كۆمەالیەنر  ب ١٩حكومیەكان بۆ بەرەنگاری بڵ ،   كەسانی گرە لە ماڵنشن  هاوڕەگەزخواز م 

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە    
هاوڕەگەزخواز نێ 

ی زیاتریان دەكات. لەوانەیە ناچار بكرێن بۆ ئەوەی لە ماڵەوە لەگەڵ   نەرێتە ڕەگەزییەکان ژ دووچاری مەتریس توندوتێ 
 نەیاریان بمێننەوە بەنی  ئەوەی بتوانن بڕۆن بۆ شوێنێیک تر. خەڵكانی  

انی ی ،   كەسانی خێ   ، هاوڕەگەزخواز نێ   هاوڕەگەزخواز م 
لە    ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکاندووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  

ڵدان و چاوەدێری تەندروسنر و خزمەتگوزارییەكانی پاڵپشنر  زۆربەی حاڵەتاكان گەیشتنیان سنووردارە بۆ شوێنەكانی دا
. ئەگەر هات و ئەم خزمەتگوزاتیانەشیان بۆ دابینكرا ڕووبەڕووی   یەنر

ا
كۆمەڵ

ەوە ڕێكارەكانی سنوورداركردنی هاتوچۆ  لەبەر  جیاكاری دەبنەوە. لەالیەیک تر 
دەبنە ڕێگر لەبەردەم توانای ڕێكخراوە ناحكوومیەكان بۆ   ١٩كۆڤید 

 . انی ی ی خێ   ژ گەیاندنی خزمەتگوزاری پێویست بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتێ 
، دووڕەگەزخواز،  ئەگەر خەڵكانی  ، هاوڕەگەزخواز نێ   هاوڕەگەزخواز م 

ەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕ 
لەو شوێنێانە بژین كە تیایدا بە   پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان

ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ تاوانكار دەكرێن، دۆخیان زۆر هەستیار دەبێت. 
ا دەبنەوە ئەگەر خەبەریان دا لە هەر   سن كە ڕووبەڕووی رسی لەوانەیە بێر

، انی ی ی خێ   ژ كە ئەمە دەبێتە كۆسپێیک زیاتر لەبەردەم    كێسێیک توندوتێ 
گەیشتنیان بە دادپەروەری و خزمەتگوزارییە پاڵپشتكەرەكان. هەروەها 

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، خەڵكانی  ، هاوڕەگەزخواز نێ   هاوڕەگەزخواز م 
جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە  

انی دووچا نەرێتە ڕەگەزییەکان ی ی خێ   ری ڕێژەیەیک بەرزتر لە ناسەقامگێ 
دەبنەوە. بێجگە لەمە ئەم كەسانە بە تاوانكار لەقەڵەم دەدرێن، بۆیە ئەم  
هەردوو هۆكارە وا دەكات نەتوانن ڕابكەن لە دەست هەر دۆخێیک 
ی و داوای یارمەنر بكەن.  ژ  توندوتێ 

وكردنەوە و ناوەڕۆیك میدیاتی 
ا
 پەیام بڵ

ێت لە ڕێكالم ڕادیۆ و تەلەفزیۆندا یان وا ڕێكبخرێت كە دەستبدات بۆ   ئەم پەیامەی خوارەوە  دەكرێت بەكارب  هێێی
یەتییەكان بۆ گەیاندنی زانیاری لەسەر چۆنیەنر پاڵپشتیكردنی خەڵكانی  

ا
وبكردنەوەی لە سەكۆییەكانی تری تۆڕە كۆمەڵ

ا
بڵ

كانەناسك  خۆ د  گا ەڵمۆ ك   ەب  شت   ەیگ  

 

   خ یت   توندوت
 كسوال،ێسیبا زخواز،ەگڕەهاو  سان  ەك  ەدژ ب ان  ت 

  ن ،یر ەرگەشتەن ەب او ۆڕ گ  ز ەگڕە
شاز موك،ەت   (LGBTIQ) 

 

وكردنەوەی وێنە 
ا
 OutRight Action : مافی بڵ

International  
 



 43 

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت   ، هاوڕەگەزخواز نێ   یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و  هاوڕەگەزخواز م 
یان خواردووە لەم قەیرانە تەندروستییەدا.  پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان  كە لەماڵەكاندا گێ 

 
 
 
 
 

وبكردنەوەی لە رادیۆ و  ئەم 
ا
م كە بە شێوەیەیک وا ڕێكبخرێت كە دەستبدات بۆ بڵ

ا
بەشە بریتیە لە پرسیار و وەڵ

ی دژ بە خەڵكانی  ژ  بەرەنگاربوونەوەی توندوتێ 
یەتییەكاندا بۆ ووشیاركردنەوەی خەڵك لەسەر بابەنر

ا
تۆڕەكۆمەڵ

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، ج ، هاوڕەگەزخواز نێ   ووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و  هاوڕەگەزخواز م 
 . پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان

 

 

 و و  ار یپرس
ا
 !مەڵ

هەڵەیە:  .1 یان  لە كەسانی    ڕاستە  بێت  یەكێك  منداڵەكەم  ،  ئەگەر  م  ، هاوڕەگەزخواز  نێ   هاوڕەگەزخواز 
نەرێتە   بە  پابەندنەبوو  و  ڕەگەز، کویر  نی   یان  جووت  ڕەگەزگۆڕ،  نی   یان  جووت  ڕەگەزگۆڕ،  دووڕەگەزخواز، 

 ، مانای ئەوەیە كە من دایكێك یان باوكێیک سەرنەكەوتووم. ڕەگەزییەکان

م: هەڵەیە! 
ا
، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگخەڵكانی    وەڵ ، هاوڕەگەزخواز نێ   ۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ،  هاوڕەگەزخواز م 

لە هەموو شوێنكدا هەن و ئەوان بەشێكن لە پێكهاتەكانی    جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان 
. لە   ی پەلكەزێرینەی جۆراوجۆربوونی بۆچوونی سێكیس و ناسنامەی جەندەر و گوزارشنر جەندەر و تایبەتمەندی سێكسن 

درێژا بە  ووی كۆمەڵگاكانی  ڕاستیدا،  ژ مێ   شارستانیەك  هەموو  وو  ژ مێ   ڕەگەز گۆڕاو نی  بایسێكسوال،  بە    هاوڕەگەزخواز، 
ەموك، شاز  نەشتەرگەری تیا دۆكیومێنت كراوە. و چەندەها كەلتوور شونایس جۆراوجۆریان قبووڵكردووە. شانازی  ، نی  

 بكە بەو منداڵەی كە سەر بەو گرووپەیە و خۆشت بوێ و پاڵپشنر بە.  
 

من دەتوانم بۆچوونی سێكیس یان شونایس جەندەری ئەو منداڵەم یان ئەو خزمەم بگۆڕم   ڕاستە یان هەڵەیە:  .2
بە كۆمەڵەی   سەر  ڕەگەزگۆڕ،كە  دووڕەگەزخواز،   ، نێ   هاوڕەگەزخواز   ، م  نی     هاوڕەگەزخواز  یان  جووت 

 یە.  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان

م:  
ا
لەسەر كەسانی هەڵەیە!  وەڵ سەپاندووە  زۆرەملن    "چارەسەری"  خەڵك  وو  ژ مێ   درێژانی  ،     بە  م  هاوڕەگەزخواز 

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی     
ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە  هاوڕەگەزخواز نێ 

بۆ گۆڕینی ڕەگەزەكەیان یان بۆ گۆڕینی شونایس جەندەرەكەیان. ئەمە هێج جارێك سەركەوتوو نەبوو    نەرێتە ڕەگەزییەکان
 و جەستەنی گەورە بۆ ڕزگاربووانی ئەم كەسانە. ناكرێت پەنا بۆ هەر جۆرە ت

یەك  و بووەتە مایەی ئازاری دەروونی ژ وندوتێ 
ێت وەك ڕێگایەك بۆ دەڕبرینی دڵەڕاوكێیەكەت بەرامبەر بە بۆچوونی سێكیس منداڵەكەت. ئەمرۆ ئەو منداڵەی تۆ كە   بێی

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت  یەكێكە لە كۆمەڵەی    
، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز م 

 یە پێویسنر بە خۆشەویسنر و پاڵپشنر و یارمەنر تۆیە.   نەرێتە ڕەگەزییەکانیان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە 
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كەسات     .4 كۆمەڵەی  بە  سەر  كەسێك  ئەگەر  بزانیت  دەتوانیت  تۆ  هەڵەیە:  یان  کۆمەڵگەی ڕاستە 
 بێت تەنها لەڕێگای هەڵسوكەوت و ڕفتاركردنیان.  هاوڕەگەخوازان

م: هەڵەیە!  
ا
ناكرێت بزانرێت كەوا كەسێك سەر بەو كۆمەڵەیە تەنها لە ڕێگای چەند تایبەتمەندی و خەسڵەتەوە.  وەڵ

ی و   م ئەو كەسانەی سەر بەم كۆمەڵەن فرەچەشنی
ا
یەنر باو هەبێت دەربارەی ئەوان بەڵ

ا
هەرچەندە چەند وێنەی كۆمەڵ

ی و پۆلێیک كۆمەڵگا هەن. چۆنیەنر ڕەفتاركردنی هەر كەسێك بە ندە بە كۆمەڵێك فاكتەری جۆراوجۆر وەك  لە هەموو چن 
یەتییەكان. هەمان قسە راستە بە سەبرەت بە  

ا
اندا و فشارە كۆمەڵ ی ووی كەلتوور و تایبەتمەندی كەیس و ڕۆیل لە خێ   ژ مێ  

ەموك، شازبە نەشتەرگەری هاوڕەگەزخواز، بایسێكسوال، ڕەگەز گۆڕاو كەسانی   .  ، نی  

، كەسات   بێبەشكردت     .3 یم  ت      هاوڕەگەزخواز  یان  دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت   ، ر
نێ  هاوڕەگەزخواز 

لە مافەكات  مرۆڤ لەوانەیە   ڕەگەزگۆڕ، جووت یان ت   ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان
 پشت بە یەك لەم بناغانەی خوارەوە ببەستیت: 

وباوەڕ ی ئایینی   ا. بێ 

 ب. كەلتوور 

 ج. دابونەریت 

 لەمانەی سەرەوەد. هیچ 

م: د  
ا
 وەڵ

 گشتگێ  و سەرتاسەرین. هەموو مرۆڤێك كە لەدایك دەنی  سەربەست و یەكسانە ئیێر ئەم مرۆڤە  
مافەكانی مرۆڤ مافی

هەر كەسێك بێت. هەموو حكومەت و كۆمەڵگاكان بەرپرسیارن لە پاراستنی مافی مرۆڤ بۆ هەمووان و بەنی  جیاوازی.  
ال  دابونەریت  و  و كەلتوور  ی  بۆ  ئاین  پاساوێك  وەكو  ێن  بەكارب  هێێی ناكرێت  م 

ا
بەڵ هەر كۆمەڵگایەكدا  لە  یەنی گرنگن 

نەبێت كەكەسانی   وا  مرۆڤ.  مافەكانی  لە  هەر كەسێك  هاوڕەگەخوازانبێبەشكردنی كردنی  مافی    کۆمەڵگەی  داوای 
 بنچینەنی خۆیان دەكەن كە هەر وەك خەڵكانی تر.  

م ئەوان داوای مافی
ا
 تایبەتیان كردبێت بەڵ

بە كۆمەڵەی   .5 سەر  ئەگەر كەسێك  هەڵەیە:  یان  ڕەگەز گۆڕاو ڕاستە  بایسێكسوال،  بە    هاوڕەگەزخواز، 
ەموك، شاز یان ئەو كەسانەی ڕازی نت   بەو ڕەگەزەی پێ   لەدایكبووننەشتەرگەری  

بێت مانای ئەوەی   ، نت 
 كەسەكە كێشەیەیك تەندروسنی دەرووت  هەیە. 

هەڵەیە!   م: 
ا
كۆمەڵەی  وەڵ وەسڤی  بەهەڵە  كۆمەڵگا  هەندێك  كێشە.  یان  نەخۆیسژ  مانای  نابیتە  بوون  جیاواز 

ەموك، شاز یان ئەو كەسانەی ڕازی نی   بەو ڕەگەزەی پێ   بە نەشتەرگەری   هاوڕەگەزخواز، بایسێكسوال، ڕەگەز گۆڕاو    ، نی  
م لە    لەدایكبوون

ا
دەكەن بەتایبەنر ڕەگەزگۆڕاوەكان بە نەشتەرگەری بەخاوەن نەخۆیسژ دەروونی وەسفیان دەكەن بەڵ

ڕاستیدا ناكرێت شوناسیان تێكەڵ بە هیچ كێشەیەیک تەندروسنر دەروونی بكرێت. بێگومان بەهەڵە بەستنەوەی كەسانی  
، دووڕەگەزخواز، ڕ  ، هاوڕەگەزخواز نێ   ەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر  هاوڕەگەزخواز م 

یەتیان بكات.    و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان
ا
 بە نەخۆیسژ لەوانەیە دووچاری جیاكاری و شەرمەزاری كۆمەڵ
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هەڵەیە: كەسات   6 یان  ڕاستە  ڕەگەز گۆڕاو .  بایسێكسوال،  نەشتەرگەری  هاوڕەگەزخواز،  شاز بە  ەموك،   
نت   ،  

ی و جیاكاری  دەبن زیاتر لەكەسات  تر لە ئاكایم پەتای كۆڤێد  ژ  . 19ڕووبەڕووی توندوتێر

 
م: ڕاستە!  

ا
بوونی كەسانی  وەڵ بۆ  و كارەساتەكانی دەگەڕێنەوە  بە هەڵەوە خەڵكەكە گشت نەهامەنر  وو  ژ مێ   بە درێژانی 

ڕەگەز گۆڕاو  بایسێكسوال،  نەشتەرگەری   هاوڕەگەزخواز،  شاز  بە  ەموك،  نی   ئاسان  لە ك،  پاساوێیک  بە  و  ۆمەڵگادا 
دۆچی كۆڤێد  بەكادە  لە  ڕاستە  شت  هەمان  حكومەتەكانەوە.  ڕابەری  لەالیەن  ێن  دژایەتیكردنی ١٩هێێی بۆیە گوتاری   .

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر    
، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز م 

نەر  بە  پابەندنەبوو  ڕەگەزییەکانو  بۆ    ێتە  ت 
ا
دەسەڵ ڕێكارەكانی  و  تدا 

ا
ووڵ هەندێك  لە  هەڵكشاندا كردووە  لە  ڕووی 

ێن بۆ بە ئامانجكردنی ئەم كەسانە و ڕێكخراوەكانیان. ناكرێت تەم و مژاوی و ترس وەك   بەرنگاربوونی پەتایەكە بەكاردەهێێی
ێت بۆ ئەوەی گشت نەهامەتییەكان بخەینە سەر ئەست ۆی ئەم كەسانە و جیایانبكەینەوە لە كەسانی تر  پاساو بەكارب  هێێی

 لە كۆمەڵگادا.  
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انەكانیان دوو یان یس    ی  خێ  
ی لە الیەن هاوسەر و ئەندامانی ژ ئافرەت و كجر كەم ئەندام ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەیان بۆ توندوتێ 

ی كردن و مانەوە لە ماڵ كەسانی كەم ئەندام  . لەبەر ڕێوشوێنەكانی كوارەنتن  ی زۆرتر  جار زیاترە لەو كەسانەی كەم ئەندام نن 
انی دەبنەوە. ئافرەنر كەم ئەندام كە دووچاری دەستدرێژی دەبێت لە زۆربەی حاڵەتەكاندا پشت بە  ی ی خێ   ژ دووچاری توندوتێ 
 دەستدرێژكەرەكەی دەبەستێت بۆ دابینكردنی پێداویسنر گرنگ. بۆیە بۆ ئەم كەسانە داواكردنی هاوكاری سەخت تر دەبێت. 

، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت كەسات  : ڕەچاوكردت   ٥پەیایم ژمارە  ر
، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز یم 

لە پرۆسەی پەیام   یان ت   ڕەگەزگۆڕ، جووت یان ت   ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان
وكردنەوە  

ا
 بڵ

 
ەوە دەستپێدەكات   پەیامەكە لێ  

 
یەنر و ڕێكارەكانی سنوورداركردنی هاتوچۆ بۆ  

ا
بەشێیک زۆر لە ئێمە لەماڵەوە دەمێنەوە وەكو بەشێك لە دابڕانی كۆمەڵ

وبوونەوەی كۆڤێد  
ا
بڵ لە  مەتریس گەورەتر كرد. ١٩ڕێگریكردن  دووچاری  هەندێك كەیس  ڕێوشوێنانە  ئەم  م 

ا
بەڵ  .

انی بەرزبێتەوە لەبەر ئەوەی خەڵكەكە پێویستە لە ماڵ بمێنەوە و لە كۆمەڵگا   ی ی خێ   ژ چاوەڕوان دەكرێت ڕێژەی توندوتێ 
ڕێن. كەسانی   ، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی   دابێی  

، هاوڕەگەزخواز نێ  ڕەگەزگۆڕ، جووت  هاوڕەگەزخواز م 
نەرێتە ڕەگەزییەکان بە  پابەندنەبوو  بە    یان نی  ڕەگەز، کویر و  انی  ی ی خێ   ژ لە توندوتێ  ڕووبەڕووی ڕێژەیەیک زیاتر دەبن 

انیان بمێنەوە كە نەیاریانن. ئەمە دەبێتە زیادبوونی   ی  خێ  
بەراورد لەگەڵ خەڵكانی تر و لەوانەیە ناچاربن لەگەڵ ئەندامانی

 .  ئەگەری بەدمامەڵەنی
شونایس   و  سێكیس  بۆچوونی  شوێنانەی  لەو  بەتایبەنر  ی  ڕاوەسنر ییە  ژ توندوتێ  ئەم  بەرامبەر  سن  بێر لەوانەیە 

كەسانی   لە  زۆر  بەشێیک  بنەڕەتدا  لە  تاوانكارردەكرێت.  ،  جەندەرەكەیان  نێ   هاوڕەگەزخواز   ، م  هاوڕەگەزخواز 
  کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان   دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز،

پریس   لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  پێویست  تری  یەتییەكانی 
ا
خزمەتگوزاریە كۆمەڵ و  تەندروسنر  چاودێری  لە  بێبەشن 

بەم   ی  لەبەردەم گەیشنر تر  دەبێتە كۆسپێیک  هاتوچۆكردن  سنوورداكردنی  ڕێوشوێنەكانی  م  
ا
بەڵ انی  ی خێ   ی  ژ توندوتێ 

 خزمەتگوزاریانە.  
. )مە یەنر

ا
ببێتە مایەی دابرانی كۆمەڵ  بەرجەستەنی 

نیە دابڕانی ە دابن   رج  پاڵپشنر و هاوكاری  ناوی ڕێكخراوەكە ڵێر  )
، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی   گرنگ فەراهەم دەكات بۆ كەسانی    

، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز م 
انی    نەرێتە ڕەگەزییەکانڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە   ی ی خێ   ژ ئەوانەی ڕووبەڕووی توندوتێ 

ماڵپەری   )سەردانی  زیاتر  زانیاری  بۆ  لەم كاتە سەختەدا.  دابن   دەبن  ە  ر
لێ  ژمارەی    ماڵپەرەكە  بە  بكە  پەیوەندی  یان 

ە دابن    ر
 (.  تەلەفۆن و ناوی ڕێكخراوەكە لێ 

ئاگا بەردەوام  بە.  و كەسوكارت  دۆست  ڕەویسژ  ئاگاداری  بە  بەردەوام  سەر  بە كە  و كەسوكارەكانت  دۆست  لەو  ت 
، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، جووت یان نی  ڕەگەزگۆڕ، جووت كۆمەڵەی كەسانی    

، هاوڕەگەزخواز نێ  هاوڕەگەزخواز م 
 .  یان نی  ڕەگەز، کویر و پابەندنەبوو بە نەرێتە ڕەگەزییەکان

 
ەوە كۆتانی هات  

 پەیامەكە لێ 

   خ یت   توندوت
ندامەئ مەك  سان  ەك  ەدژ ب ان  ت   
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ات  ڕەچاوكردت  كەسات  كەم ئەندام لەكا  ر 

ی خێ  ژ  هاوكاری بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتێر
 تی گەیاندت 

انی گرنگە كە پەیامەكە نەك تەنها هەموو  ی ی خێ   ژ  هاوكاری بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتێ 
لە قۆناغی داڕشتنی پالنی گەیاندنی

 .  پێویستە پەیامەكان بە شێوازێك دابڕێژرێن بۆ ئەوەی بە ئاسانی بگاتە دەست كەسانی كەمئەندامالیەنێك دەگرێتەوە بەڵكو 
 

 
هەوڵ بدە پەیوەندی لەگەڵ ڕێكخراوە خۆجێیەكانی كەسانی كەم ئەندام بكەیت بۆ ئەوەی پێكەوە كار بكەن بۆ داڕشتنی  

انی و بۆ  ی ی خێ   ژ م ڕووبەڕووبوونەەوەی توندوتێ  ی ستەكانی گەیاندنی هاوكاری. ئەم خاڵە گرنگە بۆ دڵنیابوون  رەداڕشتنی كەمیكانێ 
وبكەوە بە بەكارهێنانی خەنر برێل و پینر گەورە، و پەیام لە  

ا
كە ئەم كەڕەستانە بە ئاسانی بەردەست بن. ئەگەر بكرێت پەیام بڵ

وبكەوە بۆ ئەوەی بگاتە ئافرەتانی كەم بینا و نابینا. زمانێیک ساكار 
ا
بەكارب  هێنە بۆ ئەوەی بگاتە ئافرەتانی خاوەن كەم   ڕادیۆ بڵ

ئەندام هزرین. هەروەها پەیام دابڕێژە بۆ ئافرەتانی گوێ گران و نابیست بە بەكارهێنانی كورتە گرتەی ڤیدیۆ و زمانی هێما. ئەم  
ی  ی خێ   ژ كردن دەبنە مایەی ووشیاركردنەوەی خەڵك بە گشنر لەو جۆرە تایبەتانەی توندوتێ  انی كە ڕووبەڕووی  پەیامانەی فێ  

ی بۆ ڕزگاربووانی   كەسانی كەم ئەندام دەبن. ئەگەر تۆ زانیاری دابیندەكەیت دەربارەی ئەو خزمەتگوزاریانەی لەبەردەسنر
ی بۆ ئەوان.   ، هەوڵ بدە دڵنیابیت لەوی كە ئەم زانیاریانە ڕەچاوی كەسانی كەم ئەندام دەكات وبەردەسنر انی ی ی خێ   ژ توندوتێ 

كەسانی كەم ئەندام و داكۆكەرانی مافەكانی كەسانی كەم ئەندام دەكرێت بەشداربن بۆ ئەوەی یارمەتیت ڕێكخراوە خۆجێیەكانی  
 بدەن لە داڕشتنی داڕشتنی كەرەستەكانی گەیاندنی هاوكاری.  

نەی خوارەوەت 
ا
بەهەند  تاكو دڵنیابیت كە كەرستەكات  گەیاندت  هاوكاری ڕەچاوی كەسات  كەم ئەندام دەكات، ئەم خاڵ

 وەربگرە: 
هەندێك وێنە یان قسەی كەسانی كەم ئەندام بخە ناو ئەم كەرستانە بۆ ئەوەی بەدەریبخەن كە ئەوان بەشێكن لەو   .1

خەڵكانەی تۆ هاوكاریان پێدەگەیەنیت. ئەماژە بەو شوێنانە بكە كە خزمەتگوزارییەكان بەردەست كراون بۆ كەسانی  
 پێچكەدار و ئەو شوێنانەی ئاسانكاری تیایدا كراوە بۆ كەسانی كەم ئەندام  كەم ئەندام، بۆ نموونە، دابینكردنی كوریس 

اون بۆ   ی و ئەو شوێنانەی كە كارمەندەكان ڕاهێێی هەروەها ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی كەسانی نابیست دەتوانن بەكارب  هێنی
بوونیان هەیە، هتد.   و فێ  

 پاڵپشتیكردنی خەڵیک كەم ئەندام دەروونی
ەی هەموو كەرستە چاپكراو و نورساوەكان ئاسان بێت لەوانەش ئەو كەرستانەی دانراون بۆ  پێویستە خویندنەو  .2

ی وەك شاشەی خوێنەرەوەی دەفر نوورساو. پێویستە ڕەچاوی ئەمانەی   ئەوانەی تەكنەڵۆژیای پاڵپشتیكار بەكار دەهێنی
 خوارەوە بكرێت: 

 درێنەوە. پێویستە پیتەكان گەورە و ڕوون و ئاشكرا بن تا بە ئاسانی بخوێن  •

ی تێكست.   •  بەڵگەنامەكان بە چەندەها فۆرمات دابینبكە، بۆ نموونە بە نر دئ ئێف و وۆرد و پلن  

وكردنەوەی وێنە
ا
 : Women Enabled Internationalمافی بڵ
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ئەگەر هاشتاگ دروست دەکەیت بۆ چەند ووشەیەك لە پاڵ یەك پێویستە یەکەم پینر هەر ووشەیەك لە پێکهاتەکە بە   •

ی( یان بە فۆننر ڕەیسژ تۆخ بنو  ی  ئینگلێ 
ورسێ، وەک ئەمەی خوارەوە.  پینر گەورە )ئەمە بۆ زمانی

#EndDomesticViolenceNow  لە جیانر #Enddomesticviolencenow 

 زۆر ئیمۆژەكان بەكارمەهێنە و هاشتاگ لەكۆتانی قسەكانت دابنی  بۆ ئەوەی دەقەكە نەشێوێنیت.   •

•  .  بۆ كەرستەی چاپكراو هەوڵ بدە زمانی برێل و پینر گەورە بەكارب  هێنی

ێت بۆ وەسفکردنی ناوەڕۆیک وێنەکان تەنانەت ئەو ڕەنگانەی تیایدا بەکارهاتوون  پێویستە تێبینی لە ژێر   .3 وێنەکاندا دابێی
لەهەندێك حاڵەتدا. هەروەها گشت ئەو قسانەی لەناو وێنەکاندا هاتوون پێویستە دووبارە لە ژێر وێنەکاندا 

 بنوورسێنەوە. 
یەتییەكان  .4

ا
ئامادە بكەیت هەوڵ بدە قسەكانی گرتە ڤیدیۆكە وەكو  ئەگەر بە نیازیت بابەنر ڤیدیۆ و بابەنر تۆڕەكۆمەڵ

ی هەیە بتوانن بیخوێننەوە .    دەق پیشان بدرێن بۆ ئەوەی ئەو كەسانەی كێشەیان لە بیسنر
ی شێوازە جۆراوجۆرەكانی گەیاندنی پەیام بكە تاكو بتوانیت بەكاریان بهێنی لەسەر سەكۆ جۆراوجۆرەكانی  .5 خۆت فێ  

یەتییەكاندا. كۆم
ا
ەڵێك سەكۆ وەك فێسبووك و تویتەر و ئینستگرام چەند تایبەتمەندی لەخۆ دەگرن بۆ  تۆڕەكۆمەڵ

وكردنەوەی پۆستەكانت. 
ا
 ئاسانكردنی بڵ

هووشياري  یکەباب ەینمون  

        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قسەدەكات.  TEDWomenناوەڕۆیک وێنە: ییفات سوسكیند بەڕێوەبەری جێبەجێكاری ڕێكخراوی مادرێ لە كۆنفڕانیس 
اردەیەیک ووتەكەی لە تەنیشت وێنەكەیدا هاتووە: "ڕێگایەك هەیە بۆ ڕووبەرووبوونەوەی هەموو ئەو قەیرانە گەورانەی لەم   هەڵی  

ە. ئەویش ئەوەیە كە وەك دایكێكجیهانەدا هەیە بە ن   ئەوەی هەست بە هیالیک و     
 ن   ئومێدی بكەیت. ڕێگایەیک ئاسان و بەهی 

بكەیتەوە ".  وكردنەوەی وێنە:  بی 
 
 Stacie McChesney/TEDماف  بڵ

 
 
 
 
 
 

م  كە دەتوانرێت دەستكاری بكرێت بۆ ئەوەی بگونجێت بۆ ڕادیۆ و 
 
یەن   ئەم بەشە بریتییە لە پرسیار و وەڵ

 
تۆڕەكان  كۆمەڵ

ان  دژ بە كەسان  كەم ئەندام.   ی خی    بۆ ووشیاركردنەوەی خەڵك بۆ بەرنگاربوونەوەی توندوتی  

 و و  ار یپرس
ا
 !مەڵ
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 ئافرەت و كچی كەم  ئەندام ئەوانەن كە:  .1

 
.   .أ ان  ببنەوە لەو ئافرەت و كچانەی كە كەم ئەندام نی   ی خی    ە دووچاری توندوتی    ئەگەریان كەمی 

و كچانەی كە كەم  هەمان   .ب ئافرەت  ئەو  وەك  ان   هەر  ی خی    توندوتی   ڕووبەڕووبوونەوەی  ئەگەریان هەیە بۆ 
 .  ئەندام نی  

ان  دوو جار یان س  جار زیاترە لە لەو ئافرەت و كچانەی كە   .ج ی خی    ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەیان بۆ توندوتی  
 .  كەم ئەندام نی  

 هیچ لەمانەی سەرەوە.  .د
 

م: ج 
ا
 وەڵ

انی دووجار یان یس  جار زیاترە لەو ئافرەت و  ووبوونەوەی ڕووبەڕ ئەگەری   ی ی خێ   ژ  كەم ئەندام بۆ توندوتێ 
ئافرەت و كچانی

ی بە دەستدرێژكەرەكانیان   . ئافرەت و كچانی كەم ئەندام لە زۆربەی حاڵەتەكاندا پشت دەبەسنر ی كچانەی كە كەم ئەندام نن 
یان لەبەردەست بێت كە بتوانن سوودی یل   بۆ دابینكردنی پێداویستییە بنچینەییەكانیان. لەوانەیە خ زمەتگوزاری كەمێر

انی ببنەوە.   ی ی خێ   ژ  وەرگرن. ئەمەش وایان یل  دەكات زۆرتر دووچاری توندوتێ 

 
 

ی دژ بە  ڕاستە یان هەڵەیە:   .2 ژ  كەم ئەندام دەكەن بە هێچ شێوەیەك توندوتێ 
ئەو كەسانەی چاودێری كەسانی

 . نادەنكەسانی كەم ئەندام ئەنجام 
م: هەڵەیە!  

ا
لە  وەڵ بگرە  لە الیەن هەر كەسێكەوە  ببنەوە  انی  ی ی خێ   ژ توندوتێ  لەوانەیە دووچاری  ئەندام   كەم 

كەسانی
انەكانیان تەنانەت ئەو كەسانەی چاودێریان دەكەن.  ی  خێ  

 ئەندامانی
 

هەندێك كۆس  .3 دووچاری  ئەندام  هەڵەیە: كەسات  كەم  یان  جۆ   ثڕاستە  بە گوێرەی  دەبن  ری كەم  زیاتر 
 ئەندامەتیەكانیان. ئەمەش دەبێتە ڕێگرێگ تر لەبەردەم ڕاكردنیان لە ژینگە و دۆچ  دەستدرێژكەری .  

م: ڕاستە!  
ا
انی دەبێت، ڕاكردن لەم دۆخە شتێیک ئاسان نیە  وەڵ ی ی خێ   ژ سەبارەت بە هەر كەسێك كە ڕووبەڕووی توندوتێ 

ەم شوێنە بەجیبهێڵن بە تایبەنر ئەگەر نەتوانن بگەنە هۆیەكانی بە تایبەنر بۆ كەسانی كەم ئەندام چونكە پێیان ناكرێت ئ 
ی بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانیان.  . هەر وەها لەوانەیە ئەوان پشت بە دەستدرێژكەرەكانیان ببەسنر گواستنەوەی گشنر

ی و مانەوە لە ماڵ، هە ندێك خزمەتگوزاری  بۆیە زۆر ئاستەمە بتوانن داوای هاوكاری بكەن. لەوانەیە لە ماوەی كوارەنتن 
لە   پڕ  ژینگەیەیک  لەدەست  ڕابكەن  نەتوانن  لێدەكات  وایان  ئەمەش  ێن.  ڕابگێ  ئەندام   كەم 

بۆ كەسانی زۆر گرنگ 
 دەستدێژكەری.  
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ات  لەسەر كەسات  كەم ئەندام چیە و چۆنە؟  .4 ر 
ی خێ  ژ  توندوتێر

 
  بێبەشكردن لە دەرمان.  .أ

 نەهێڵن كەسان  كەم ئەندام سەردان  پزیشك بكەن.  .ب
 دەربارەی ئەو ژان و ئازارەی هەیانە.  كەسان  كەم ئەندام تاوانبار بەوە دەكرێن كە دڕۆ دەكەن  .ج
 هیچ لەمانەی سەرەوە.  .د

 
م: د 

ا
 وەڵ

و   و سێكیس  بەدمامەڵەنی جەستەنی  وەك  لەخۆدەگریت  ئەندام چەندەها جۆر  بە كەسانی كەم  انی دژ  ی ی خێ   ژ توندوتێ 
لە الیەن ئەو   یان  انەوە ئەنجام دەدرێت  ی ئەندامێیک تری خێ    و سۆزی و دارانی كە لە الیەن هاوسەر یان هەر 

دەروونی
ا. بێجگە لەمە، كەسانی كەم ئەندام دووچاری هەندێك  كەسانەی چاودێریان دەكەن و لەگەڵیان دەژین لەهەمان ماڵد

انی دەبنەوە. بۆ نموونە، لەوانەیە دەستدرێژكەرەكان كەسانی كەم ئەندام لە دەرمانەكانیان   ی ی خێ   ژ  لە توندوتێ 
جۆری تایبەنر

بكە بێبەش  ئەندام  لەوانەیە كەسانی كەم  یان  پێبدەن.  دەرمانیان  زۆری  بڕێیک  ئەنقەست  بە  یان  بكەن  لە  بێبەش  ن 
پێداویسنر سەرەیک یان نەهێڵن سەردانی پزیشك و كارمەندی تەندروسنر بكەن. لەوانەیە دەستدرێژكەرەكان كەسانی كەم  
لە   باس  نیە  بۆیان  ئیێر  ی كە  ڕادەگەینی پێیان  و  دەكەن  دروست  خۆیان  بۆ  ژان  بەدرۆ  بەوەی  بكەن  تۆمەتبار  ئەندام 

دەستد لەوانەیە  یان  بكەن.  ژانەكانیان  و گەرانەوەی  شەرمەزاركردن  بۆ  ی  بەكارب  هێنی ئەندامەتیەكە  رێژكەرەكان كەم 
ی یارمەتیدەر    ئامێ  

ی و ڕیسواكردنی كەسانی كەم ئەندام. هەروەها لەوانەیە دەستدرێژیەكە برینر بێت لە البردنی بەكەمزانن 
 )وەكو كوریس پێچكەدار( یان بێبەشكردنی كەسانی كەم ئەندام لە پێداویسنر ڕۆژانەیان.  

وكردنەوە 6پەیایم ژمارە 
ا
 : ڕەچاوكردت  كەسات  كەم ئەندام لە پرۆسەی پەیام بڵ

 
ەوە دەستپێدەكات   پەیامەكە لێ  

 
و، من )

ا
ە دابن   ناوی سڵ ر

انی دژ بە كەسانی كەم ئەندام بكەم.  ڕابەری كاریگەر لێ  ی ی خێ   ژ ( پێم خۆشە ئەمڕۆ بایس توندوتێ 
لە  ڕێگریكردن  بۆ  هاتوچۆ  سنوورداكردنی  و  یەنر 

ا
دابڕانی كۆمەڵ ڕێوشوێنەكانی  داوە كە  هۆشداریان  الیەن  چەندەها 

وبوونەی كۆڤێد  
ا
ی   19بڵ ی خێ   ژ  ڕێژەی توندوتێ 

انی بەتایبەنر بۆ كچ و ئافرەنر كەم ئەندام كە ئەگەری  دەبنە مایەی زیادبوونی
انەكانیان لەو   ی  خێ  

ی ببنەوە لە الیەن هاوسەر و ئەندامانی ژ ئەوەیان هەیە دوو جار یان یس  جار زیاتر دووچاری توندوتێ 
.    كەسانەی  كە كەم ئەندام ی  نن 

 
. لەوانەیە  19ەدمامەڵەنی لەكانر كوارەنتینی كۆڤێد  زۆر ئاستەمە بۆ ئافرەنر كەم ئەندام بتوانێت ڕابكات لە دۆخ وژینگەی ب

لەالیەنی   لەوانەیە  یان  سەرەكیەكانیان  پێداویستیە  دابینكردنی  بۆ  ی  دەبەسنر دەستدرێژكەرەكانیان  بە  پشت  ئەوان 
. لەبەر ڕاگرتنی   جەستەییەوە شیاو نەبن بۆ ئەوەی ڕابكەن بەتایبەنر ئەگەر نەتوانن بگەنە هۆیەكانی گواستنەوەی گشنر

، زۆر ئاستەمە ئەو كەسانە بتوانن داوای هاوكاری  19بەشێیک زۆری خزمەتگوزاری پاڵپشتیكەر لە ئاكام بارودۆچی كۆڤێد  
 بن.  
 

انی دژ بە كەسانی كەم ئەندام ڕابگڕین. ڕێكخراوی  ی ی خێ   ژ ی و توندوتێ  كارەكە لە ئەستۆی هەموومانە  بۆ ئەوەی بە ئاگا بن 
ە دابن   ) ر

ی دەكات  ( پاڵناوی ڕێكخراوەكە لێ  انی دابن  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
پشنر و خزمەتگوزاری ئاسانكراو بۆ هەموو ڕزگاربووانی

بە كەسانی كەم ئەندامیشەوە. ئەگەر هەر  كاتێك گومانێكت هەبوو كە یەكێك لە خزم و دۆستەكانت بووەتە قوربانی 
، پێیان ڕابگەیەنە كە تۆ هاوكاریان دەبیت و ڕەوانەی ڕێكخراوی  انی ی ی خێ   ژ ە دابن   ) توندوتێ  ر

 ( بكە.  ناوی ڕێكخراوەكە لێ 
 

ەوە كۆتانی هات  فتارى  رەی د یە  
 لێ 
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 و نەتەوەییەكان و كۆمەڵگا ڕەسەنەكان و پەنابەر و كۆچبەر و كۆمەڵگا نی  دەوڵەتەكان و  

وو، كەمایەتیە ئێتنی ژ بە درێژانی مێ  
اوە هەر هەمووی ان سەرچاوەی  ئەو خەڵكانەی لە ناوچەی جەنگدا دەژین و هەر كۆمەڵگایەیک تری پەراویزكراو و چەوسێێی

یان لەبەردەست دایە. لە دۆچی كۆڤێد  دا، چەندەها كۆمەڵگای پەراویزكراو بێبەشكراون لە سەرچاوەی پێویست و  19كەمێر
انی ببنەوە.   ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

 ناتوانن مامەڵە و بەرەنگاری تەشەنەكردنی ڤایرۆس و زیادبوونی
 مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو  

ی
ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی دەتوانن كار بكەن بۆ ووشیاركردنەوەی خەڵك دەربارەی گرنیک

ی و چوونەناو ئەو كۆمەڵگانە. ئەمەش دەكرێت لە ڕێگەی داڕشتنی پەیام تایبەت بێت كە   كێشانە لە ڕێگەی گەیشنر
وكردنەوەی پەیامەكان بەو زمانی كۆمەڵگا   هەندێك بەهای دیاریكراوی تیا ڕەنگبداتەوە، هەروەها لە

ا
ڕێگەی بڵ

 پەراویزكراوەكان و لە ڕێگەی پاڵپشتیكردنی رابەڕە خۆجێییەكانی ئەم كۆمەڵگانە.  
لەم پەیامانەدا دەكرێت ئەنجامبدرێت بە داواكردن  لە حكومەتە خۆجێیەكان بۆ ئەوەی ئاگادار بێت و خەبەربدات كە   

. هەروەها دڵنیا بوون لەسەر یەكسانی دابەشكردنی  19ەكرێت بۆ  كۆڤێد لەكوێ  زیاتر بەدەنگەوەهاتن د انی ی ی خێ   ژ توندوتێ 
سەرچاوەكان بەسەر كۆمەڵگا پەراویزكراوەكان. دەكرێت كۆمەڵگای مەدەنی سەرچاوەی خۆی هەبێت بۆ كۆكردنەوەی  

رییەیک نەرێنی هەیە لەسەر ئەم  زانیاری دەربارەی بەدەنگەوەهاتنەكان و ئەو نادادپەروەرییانە بخاتە ڕوو كە كاریگە
 .    كۆمەڵگانەدا، ئەمەش بە تێبینیكردنی نادادپەروەری لە دابەشكردن لە بە دۆكیومینتكردن.  

انی و   ی ی خێ   ژ پێویستە پرس بە هەموو كۆمەڵگاكان بكرێت بۆ داڕشتنی چارەسەری گونجاو بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ توندوتێ 
ی لە پاراستنی مافی هەموو  . تەنها لە كاری هاوبەشەوە دە19كۆڤێد  ی ئاشتەواییەیک بەردەوام بەرقەرار بكەین و دڵنیا بن  توانن 

 كەسێك. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   خ یت   توندوت
كان ەزكراو ێراو ەپ  گا ەڵمۆ ك  ەل ان  ت   

وكردنەوەی وێنە
ا
 : Indigenous Information Network مافی بڵ
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ڕوون و ئاشكرا تر دەبن. بۆیە پێویستە حكومەت و دەزگا فرە الیەنەكان   19ڕۆژ لە دوای ڕۆژ الیەنەكانی قەیرانی كۆڤێد 
جەخت لە شەفافیەت بكەن و پابەندییەكانی خۆیان جێبەجێبكەن و هانی كۆمەڵگای مەدەنی بدەن بۆ بەشداریكردنیان و 

. ئەمانەی  هەوڵ بدەن   كارەكانیان كراوە بن لەبەردەم سیستەمەكانی لێپێچینەوەی نیشتمانی و هەرێیم و نێودەوڵەنر
 : ی لە پێنج ڕاسپاردەی بەرجەستەنی بۆ ئەندامانی كۆمەڵگای نێودەوڵەنر  خوارەوە بریتن 

 
ات  بخرێنە ناو كەرستەكات   .1 ر 

ی خێ  ژ  بەرەنگاربوونەوەی توندوتێر
  19خۆپاڕێزی لە كۆڤێد پێویستە پەیامەكات 

 هاوكاری
 و هاوكاری مرۆتی و كارمەندی گەیاندت 

. هەر چەندە جن    ئەوانەی دانروان بۆ كارمەندی تەندروسنی

انی بە جیا ئەنجام بدرێن لە   19خۆیەنر كە پرۆگرامەكانی خۆپارێزی لە كۆڤێد  ی ی خێ   ژ و ڕێگریكردن لە توندوتێ 
م یەكگرتنەوەی هەردوو 

ا
پەیامەكان دەبێتە هۆی دووبارەبوونەوەی ئەو هەوڵ و كۆششانەی   هەندێك حاڵەتدا بەڵ

ئەنجامدەدرێن بۆ پێشكەشكردنی هاوكاری بۆ هەمان كۆمەڵگا و بێجگە لەمە، بە شێوەیەیک كاریگەرتر سوود لە  
ی ژ  زانیاری دەربارەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتێ 

 هاوكاری مرۆنی دەكرێت. پێشكەشكردنی
  هاوكاریەكانی كارمەندانی

انی و زانیاریەكان دەربارەی ووشیاركردنەوە و هاوكاری و بەرەنگاربوونەوەی كۆڤێد  ی و  كەرستەكانی   19خێ  
ووشیاركردنەوە و هاوكاری پێكەوە دەبێتە مایەی ئەوەی ئەم زانیاریانەی دانرواون بۆ پاڵپشتیكردنی ڕزگاربووان زۆر 

كار    19گەیاندنی هاوكاری كە لە بەرەی پێشەوەی كۆڤێد بە زەفر دیار نەبن بۆ دەستدرێژكەرەكانیان. كارمەندانەی  
. لەبەر ئەوەی كارمەندی   دەكەن دەتوانن بگەنە ئەو كۆمەڵگایانەی كە بە ئاسانی خەڵك ناتوانێت بیانگانر 

ی   ژ  نەخۆشیان پێیە، ئەم كارمەندانە دەتوانن بەرەنگاری توندوتێ 
تەندروسنر سەرچاوەی خۆپارێزی و ڕەوانەكردنی

انی ببنە ی  وە و ئەو ڕزگاربووانە دەستنیشان بكەن كە پێویستیان بە خزمەتگوزاری هەیە. خێ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وكردنەوەی وێنە
ا
 : NGO Working Group on Women, Peace and Security مافی بڵ

 

  ەب  ر ەس  كان  ە و ئاژانس تەحكوم ۆ ب كانییەكەر ەس ەاسپاردڕ 
كانییەتڵەو ەودێن ەكخراو ڕێ و   كانەكگرتوو یە ەو ەت ەن  
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پێداویستییەكات  هەموو ئەو پێویستە كۆمەك كۆبكرێنەوە بۆ ئەو خزمەتگوزاریانەی داڕێژراون بۆ پڕكردنەوەی   .2

ات  دەبنەوە ر 
ی خێ  ژ  دووچاری توندوتێر

ی لە ئافرەت و پیاوی كەم ئەندام و  كەسات  . بۆ نموونە، ئەو كەسانە بریتن 

باز و دووڕەگەزباز و ڕەگەزگۆڕاو و ئەو كەسانەی ناكەونە    مێباز و نێ  
منداڵ و گەنج و كەسانی بەتەمەن و كەسانی

پەیامەكانی خۆپارێزی و ووشیاركردنەوە ئاوا دابڕێژرێن كە بگاتە ئەم كۆمەڵگانە و   ژێر پۆڵینی ڕەگەزی. پێویستە
پێویستە خزمەتگوزارییەكان هەمواربكڕێن تاكو لەبەردەست بن بۆ ڕزگاربووە دۆخ ناسكەكان و پێداویستییە  

 تایبەتەكانی ئەم كەسانە پڕ بكاتەوە.  
 

ات   .3 ر 
ی خێ  ژ  توندوتێر

ی بە  دەستنیشان بكرێن و كاریان لەسەر بكرێتپێویستە هەموو جۆرەكات  . بۆ ئەوەی بتوانن 

انی و كاری لەسەر بكەین، پێویستە پێشێر گشت جۆرەكانی  ی ی خێ   ژ شێویەیک ڕێكوپێك ڕێگری بكەین لە توندوتێ 
ی لە الیەن هاوژینی نزیكەوە   ژ انی چەندەها جۆر لەخۆ دەگرێت بگرە لە توندوتێ  ی ی خێ   ژ دەستنیشان بكەین. توندوتێ 

انەوە وەكو ئافرەت و منداڵ و كەسانی كەم ئەندام و كەسانی  هە ی  تری خێ  
ی بەرامبەر ئەندامانی ژ ر وەها توندوتێ 

ەموك، شاز بە نەشتەرگەری هاوڕەگەزخواز، بایسێكسوال، ڕەگەز گۆڕاو بەتەمەن و  ئەو كەسانەی ڕازی نی    و  ، نی  
انی لەوانەیە هەندێبەو ڕەگەزەی پێ   لەدایكبوون ی ی خێ   ژ ك شێوازی تری هەبێت وەك تاوانەكانی  . توندوتێ 

اب و خەتەنەكردنی زۆرەمل  و بەشوودانی كانر و ناوەخت   ی شكردنەسەر بە تێ   "شەرەف" و کوشتنی ئافرەتان و هێ  
ی    كەسەكە لە دەرمان و ئامێ  

ی جەستەنی و دەروونی و سۆزداری و ئابووری و بێبەشكردنی
ژ و زۆرەمل  و توندوتێ 

ی زاوزۆیک و سێكیس كە القەكردنی نێو هاوسەریش   ێشتنەوە لە جێگایەك یارەمەتیدەر و بەزۆرەمل  ه ژ و توندوتێ 
انی بە شێوەیەیک بەرچاو زیاد دەبێت لە كانر قەیرانەكانی وەك كۆڤێد  دەگرێتەوە.  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

هەموو جۆرەكانی
م ناكرێت سوود لە ڕێگاكانی بەرەنگاربوونەوە بكرێت بۆ ڕاگرتنی زیادبوونی ڕێژ 19

ا
ی ئەگەر  . بەڵ ژ ەی توندوتێ 

ی.   ژ  توندوتێ 
ی و پێوانی وانن   تێ  

 نەبێت لەسەر چۆنیەنر
ی

 هاودەنیک
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ڕكردت   .4 . پێویستە ئەم سیاسەت و بەرنامانە پیادە بكرێن كە كار دەكەن بۆ بنێ  ات  ر 
ی خێ  ژ  توندوتێر

  هۆكارەكات 
  . انی ی ی خێ   ژ ئەمە پێویسنر بە دانانی چوارچێوەیەیک یاسانی و سیایس هەیە بۆ قەدەغەكردن و نەهێشتنی توندوتێ 

انیش بەكاردێت وەك ئامرازێك بۆ   ی ی خێ   ژ ی لەسەر بنەمای ڕەگەز، توندوتێ  ژ  تری توندوتێ 
هەر وەك جۆرەكانی

یكردنی دابونەرێتە چەوسێنەرەكانی   جەندەر و بۆ نایەكسانی جەندەر و نایەكسانی باوكساالری. لە هەموو  بەهێ  
كۆمەڵگاكاندا، دابونەریتە كەلتوورییەكان و یاسا و سیاسەتەكان یان دەبنە هۆكاری هاندان یان پاشگەزكردنی 

ی و دیاركردنی كردارە   ژ  توندوتێ 
، هەروەها ڕۆلیان دەبێت لە لێكدانەوەی كردارەكانی انی ی ی خێ   ژ توندوتێ 

ی   ژ انی لەسەر بنەمای ڕەگەز قەدەغە دەكات كە توندوتێ  ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
قەدەغەكراوەكان. یاسای نێودەوڵەنر

انیش لەخۆ دەگریت كە لە بنەڕەتدا ئەنجام دەدرێت دژی ئەو كەسانەی لە ڕۆل و ڕەفتار و چاالیك و خەسڵەتە   ی خێ  
سەت و بەرنامەكان كار بۆ مامەڵەكردن چەوسێنەرەكان الدەدەن كە پێشێر بۆ ئەوان دانرابوون. پێویستە سیا

لەگەڵ دابونەریتە زیانبەخشەكان بكات لەهەمان كاتیشدا ڕێوشوێنی خۆپارێزی و خزمەتگوزاری راستەوخۆ و مافی  
 دادپەروەری فەراهەم دەكرێن بۆ ڕزگاربووان. 

 
پێویستە حكومەتەكان كار بكەن بۆ   پەراوێزكراوەكان. چاودێریكردت  دابەشكردت  سەرچاوەكان لەسەر كۆمەڵگا  .5

چاودێریكردن و خەبەردان كە لەكوێ  زیاتر بەدەنگەوەهاتن دەكرێت بۆ مسۆگەركردنی یەكسانی لە دابەشكردنی 
 و نەتەوەیییەكان و كۆمەڵگا ڕەسەنەكان و پەنابەر و كۆچبەر و كۆمەڵگا نی   

سەرچاوەكان بەسەر كەمایەتیە ئێتنی
 و ئەو خەڵكانەی لە ناوچەی جەنگدا دەژین و هەر كۆمەڵگایەیک تری پەراویزكراو.  دەوڵەتەكان

 
ات  كار دەكەن بە  .6 ر 

ی خێ  ژ كۆكردنەوەی كۆمەیك داراتی بۆ ئەو ڕێكخراوە خۆجێییەكان كە لەسەر توندوتێر
ابەتی شێوەیەك ئەو ڕێكخراوانە بگرێتەوە كە بەرنامەكانیان هەمواركردۆتەوە تاكو بتوانن مامەڵە لەگەل ب

ی بكەن كە لەهەڵكشاندایە بەهۆی دۆچ  كۆڤێد  ژ ە خۆجێییەكان بكە بۆ   . 19توندوتێر ژ اتێ  پاڵپشنر سێر
ی و دابینكردنی پێداویستییەكانی ڕزگاربووان و بۆ بەدۆكیومێنتكردنی بەدمامەڵەییەکان.   ژ بەرەنگاربوونەوەی توندوتێ 

یان  ئەو ڕێكخراوانەی كە پەیوەندییەیک پتەو و بەمتمانە دروست كر  دووە لەگەڵ كۆمەڵگاكانیان ئەزموونێیک باشێر
هەیە لە كۆكردنەوەی پاڵپشنر ڕابەرە خۆجێیەكان و هاوبەشكردنی زانیاری و هەڵسوكەونر راست ودروست بۆ  

وبوونەوەی كۆڤێد 
ا
 بكەن   19ڕێگریكردن لە بڵ

ی
. هەر وەها دەتوانن هەماهەنیک انی ی ی خێ   ژ وبوونەوەی توندوتێ 

ا
و بڵ

وبكەنەوە لەسەر كارمەندە تەندروستییەكان و ئاژانسە  لەگەڵ الیەنی ڕێكخ
ا
ەری نیشتمانی و هەرێیم و زانیاری بڵ

ی. بۆ نموونە، ڕێكخراوە خۆجێیەكانی   ژ وبوونەوەی پەتا یان توندوتێ 
ا
نیشتمانییەكان دەربارەی زیادبوونی ڕێژەی بڵ

ی بۆ دابینكردنی شوێنی داڵدان بۆ كەسانی دۆخ ناسك. هەر وەها ئەم   ئافرەتان لە زۆربەی شوێنەكان الیەنی سەرەكن 
ی و خزمەتگوزاری ڕاستەوخۆ یان بۆ دابینبكەن، وەك    

ڕێكخراوانە یەكەم كەسن كە بە هانای خەڵك بن 
، ئەم ڕێكخراوانە   ی تانەی لەجەنگ دەناڵێنی

ا
خزمەتگوزاری ڕاوێژكاری و پاڵپشنر كەسێك بۆ هاوتاكەی. لەو ووڵ

 پشكنینەكان 
ا
ی و بگەنە ناوچەكانی ناكۆیک. دەتوانن بە ئاسانی لە خاڵ  دەرباز بنی

 
ڕۆژنامەڤانە  پاڵپشتیكردت  ڕۆژنامەڤانە ئافرەتە جەماوەرییەكان و پاڵپشتیكردت  سەندیكا پیشەییەكانیان.  .7

خۆجێیەكان ڕۆڵییک بەرچاویان هەیە لە خستنەڕووی پرسە هەستیارەكانی ئافرەت.  ئەمەش دەبێتە مایەی  
. بۆ نموونە، لە سەردەم  دروستبوونی كۆمەڵگایەیک ڕوشنبێ    میدیانی

ا
یكردنی كواڵینر ڕووماڵ  و دەبێتە مایەی بەهێ  

انی بوون بە شێوەیەیک بەرچاو كەمێر   ی ی خێ   ژ اڵیۆن ئەو كچ و ئافرەتانەی دووچاری توندوتێ   لە سێ 
ا
پەتای ئیبۆڵ

. لە ئەنجامدا، ئەو ڕۆژ  یەنر و تەندروسنر
ا
نامەڤانە خۆجێیانە كە  پەنایان دەبرد بۆ پۆلیس و خزمەتگوزاری كۆمەڵ

انی ڕۆڵێیک دیاریان هەبوو لە   ی ی خێ   ژ  توندوتێ 
لەسەر خەت بوون لەگەڵ بیسەرەكانیان دەربارەی هەموو جۆرەكانی

 ئافرەتە زیانلێكەتوەكان و لە ئاشكراكردنی ئەو پرسانەی ڕێگرن لەوەی ئافرەت داوای مافی خۆی  
ی

گەیاندنی دەنیک
 خۆجێن  ڕۆژنامەڤانی ئافرەتان پاڵپشتیكەری باشبوون بۆ ئەو  بكات لە دادگاكاندا. سەندیكا پیشەییە 

كانی
انەی كە بە شێوازی فریالنس كاردەكەن تاكو بتوانن بەردەوام بەكارەكانیان بدەن لە بارودۆچی لەناكاودا.    پەیامنێ  
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ی لەسەر بنەمای جەندەر بخرێتە ناو بەدەنگەوەهاتنەكات  دەزگا تەندروسنی  .8 ژ پێویستە شیكردنەوەی توندوتێر
كە پێویستە بخرێنە ناو سیاسەتە گشتییەكان و   19حكویم و نێودەوڵەتییەكان بۆ بەرەنگاربوونەوەی كۆڤێد 

ی   ڕێگاچارە ئابووری و تەندروستییەكان.  ژ  خۆپاریزی لە توندوتێ 
ئەمە دەكرێت بە یەكخستنەوەی پەیامەكانی

انی و ژمارە تەلەفۆنی فریاگوزاری و سەرچاوەی تری ڕزگاربووان لەگەڵ كەرستەكانی ووشیاركردنەوە لە   ی خێ  
وبوونەوەی كۆڤێد 

ا
مەتگوزاریییە سەرەكییەكان و  . پێویستە حكومەتەكان هەڵسەنگاندنێك بكەن بۆ خز 19بڵ

ا، و ڕەخساندنی توانای   م بەدەنگەوەهاتن دادوەری خێ   ی  شوێنی داڵدان و میكانێ 
جەخت بكەن لە هەبوونی

ای تر كە ڕزگاربووان   هاتوچۆكردن بۆ ڕزگاربووان لەكانر سنوورداری هاتوچۆ، لەگەڵ هەر خزمەتگوزارییەیک خێ  
م ب  ی . پێویستە میكانێ   

ەدەنگەوەهاتنی فرە كەرت و سەرانسەری دابینبكرێن یان هەوڵ بدرێت كە  دەتوانن بیانگەنی
مانەی هەبوونیان هەیە تازەبكرێنەوە تاكو بەدەنگەوەهاتنێیک سەرتاسەری پەیڕەو بكرێت بۆ   ی ئەو میكانێ 

انی و دەستدرێژی سێكیس كارتێكردنی نەرێنییان هەیە   ی ی خێ   ژ . توندوتێ 
انی ی ی خێ   ژ مامەڵەكردن لەگەڵ توندوتێ 

ەر ئافرەت و كەسە دۆخ ناسكەكانی تر. بە ژمارە ڕێژەیەیک زۆری ئافرەتان لەو كارانە كار دەكەن كە كرێیەكەیان  لەس 
كەمە یان  كاری نافەرم و كاری سەرەیک ئەنجام دەدەن. بەدەنگەوەهاتنەكانی سیاسەنر ئابووری پێویستە  

زەرانی ئابووری ئافرەتان بكات و چەند  ڕزگاربووان بپارێزیت لە مەترسییە ئابوورییەكان و پاڵپشنر خۆشگو 
     . انی ی ی خێ   ژ  توندوتێ 

 سەڕجاوەیەك فەراهەم بكات بۆ ڕزگاربووانی
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