
 
 

لەژێر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی   هارینگەی ڕاوێژکردن لەسەر پێشنیارکردن بۆ هێنانەوەی خزمەتگوزارییەکانی هۆمس فۆر 

 دا هارینگەی ئەنجومەنی 

 2021ی ئۆکتۆبەری  17یەکشەممە  - ی ئاب  23دوو شەممە 

دامەزراند، کە دامەزراوەیەکی سەربەخۆی بەڕێوەبردنە   هارینگەیهۆمس فۆر  هارینگەیدا، ئەنجومەنی  2006لە ساڵی  

ALMO)  موڵك کە ئەنجومەنەکە ئازادانە   5000خانووی ئەنجومەنەکە و نزیکەی   15000(، بۆ بەڕێوەبردن و هێشتنەوەی

ە. لەگەڵ  ساڵی ڕابردوودا ئەنجامیان داو  15لەماوەی  هارینگەی خاوەنیەتی.  ئێمە شانازی بەو کارانەوە دەکەین کە هۆمس فۆر 

، ئێمە  2032هەتاوەکو خانووی نوێی ئەنجومەن  3،000ئەوەشدا، لەگەڵ ئەوەی کە ئەنجومەن پابەندە بە دروستکردنی النی کەم 

پێمان وایە کە کاتێکی گونجاوە کە ڕاوێژ لەگەڵ دانیشتوانەکاندا بکرێت دەربارەی گەڕاندنەوەی خزمەتگوزاری خانوەکانیان بۆ  

 ئەنجومەن.  ژێر ئیدارەی ڕاستەوخۆی 

ئێمە دەمانەوێت بەڕێوەبردنی خانووەکان و خزمەتگوزاریەکانی چاککردنەوە بە شێوەیەکی زیاتر و نزیکتر لەگەڵ گەیاندنی   

ڕاستەوخۆی خانووە نوێکانمان بگونجێنین. هەروەها دەمانەوێت پەیوەندی بە خانوو و خزمەتگوزاریەکانی تری ئەنجومەنی پێشەوە  

یەکی باشتر پێداویستییەکانی دانیشتووەکان فەراهەم بکەین. زۆرێك لە خزمەتگوزاریەکان لە ئێستاوە  بکەین بۆ ئەوەی بەشێوە

 یەکدەخرێن بۆ ئەوەی ڕوونی و سادەیی زیاتر دابین بکەن و بە خێرایی و بە ئاسانی کێشەی دانیشتوان چارەسەر بکەن. 

بەرپرسیارێتی  - چوار هۆکاری سەرەکی بنیات دەنرێت  بۆ ماڵەوە لەسەر  هارینگەیپێشنیارەکەمان بۆ گەڕانەوەی هۆمس فۆر 

ڕوون، خزمەتگوزاری پەیوەستەکان، بەها بۆ پارە و خزمەتگوزاری باشترکردن. دواتر ئەمانە بە وردەکارییەوە لەم پەرتوکەدا  

 دادەنرێت. بۆچونەکانت زۆر گرنگن و دەمانەوێت بەر لە هەر گۆڕانکاریەك گوێبیستی ڕاوبۆچوونەکانتان بین.

دا بڕیاریدا ڕاوێژ بە کرێنشینان و خاوەن کرێچییەکان بکات لەسەر ئەم   2021ی  7لە مانگی  هارینگەی کابینەی ئەنجومەنی  

گۆڕانکارییە پێشنیارکراوە لە بەڕێوەبردنی خانوبەرەدا. دەتوانیت کۆپییەکی پەڕەی کابینەکە بخوێنیتەوە لە  

.www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662 

 

 دەتوانیت بۆچونت هەبێت لەڕێگەی: 

 تەواوکردنی ڕاپرسیەکە و گەڕاندنەوەی لە زەرفی پۆستە بەشێوەیەکی بێ بەرامبەر  •

 proposal-www.haringey.gov.uk/hfhتەواوکردنی ڕاپرسییەکە بەشێوەیەکی ئۆنالین لە:  •

 hfhproposal@haringey.gov.ukناردنی کۆمێنتەکان لەڕێگەی ئیمەیڵی:   •

ی   6ەکانت لە ڕۆژی دووشەممە ئامادەبون لە یەکێك لە بۆنەکانی پەیوەندی کردن بە ئۆنالینو بەشداری پێکردنی ڕاو بۆچوون   •

دەبێت. زانیاری زیاتر بەدەست بهێنە لەوەی کە چۆن   2021ی ئۆکتۆبەری   2یان شەممە   ئەیلول ی   22ئەیلول ، چوارشەممە 

 proposal-www.haringey.gov.uk/hfh  بەشداری ئەم بۆنەیە بکەیت لە:

ئەگەر پێویستت بە چونە ژوورەوەی کەرەستەکانە بە چەند شێواز و زمانێکی جیاواز، تکایە پەیوەندی بە تیمەکەوە بکە لە ڕێگەی  

 xxxxx xxxxxxxیاخود پەیوەندی بکە بە   hfhproposal@haringey.gov.ukئیمەیڵی: 

 وەردەگیرێت.  2021  ی تشرینی یەکەمی  17هەموو ڕاوبۆچوونەکانتان تا یەك شەممە 
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 ئامانج و پێشنیارەکانمان 

دەکات و گەڕانەوەی  ئەنجومەنی هارینگی پێشنیاری کۆتایی هێنان بە ڕێکەوتنی بەڕێوەبردن لەگەڵ هۆمس فۆر هارینگی 

 خزمەتگوزارییەکانی خانوبەرە بۆ ژێر کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی ئەنجومەنەکە. 

 بە پڕاکتیکی ئەمە مانای: 

 ئەنجومەنەکە خاوەن خانووەکەت دەهێڵێتەوە  •

 کە ئێستا دەیدەیت  یەشێوەی بەو تۆ بەردەوام دەبیت لە پارەدانی کرێ و خزمەتگوزارییەکان  •

 ەبەن و چاکی دەکەنەوە و پاڵپشتیت دەکەن. هەمان ستاف ماڵەکەت بەڕێوە د  •

 ئەنجومەنەکە ڕاستەوخۆ وەاڵمی داواکارییە خزمەتگوزارییەکان دەداتەوە و هەر سکااڵیەك چارەسەر دەکات  •

 ستافی نیشتەجێکردن لە نزیکەوە کار دەکەن لەپاڵ ستافی تری ئەنجومەن  •

 ن لەبەر چوار هۆکاری سەرەکی: ی ئێمە ئەم پێشنیارە دەکە

 بەرپرسیارێتی ڕوون  .1

کرێچی و کرێنامەیە  لە ساتی تراژیدیای تاوەری جرێنفێڵەوە،   20،000ئەنجومەنەکە خاوەن موڵکی یاسایی زیاتر لە 

بەرپرسیارێتی یاسایی ئێمە زیاتر تەرکیز دەکەن، یاساکانی سەالمەتی بینا نوێیەکان و کە ئەنجومەنەکە دەکاتە "کەسی بەرپرس".   

ان پشکنینی خاوەن زەویەکان ئەنجومەن دەهێنێتەوە لەالیەن ڕێکخەری خانوی کۆمەاڵیەتییەوە. ئە نجومەنی  ڕێکخستنی خانوبەرەک

نوێنەران ئەمە زۆر بەجدی وەردەگرێت و بەمەبەستی ئەوەی دەمانەوێت بەربەستی سەرەکی بەڕێوەبردنی ماڵەکانتان 

باشی هەیە و بەباشی بەڕێوە دەبرێت، لەگەڵ هێڵێکی ڕاپۆرتی  وەربگرینەوە. دڵنیاش دەکەینەوە کە ئەم خزمەتە باش سەرچاوەیەکی 

 ڕوون لە ڕێگەی بەڕێوەبەرانی ئەنجومەنی بااڵوە بۆ سیاسەتمەدارە هەڵبژێردراوەکان. 

ئەنجومەنی هارینگی ڕۆڵی خاوەن خانووەکانی بە جدی وەردەگرێت و دەمانەوێت پابەندبوون و بەرپرسیارێتی خۆمان بۆ  

ان بدەین بە وەرگرتنەوەی کۆنترۆڵی ڕاستەوخۆی کۆگای خانووەکانمان. بەشێکی گرنگی ئەمە دەبێتە هۆی  دانیشتووانەکەمان نیش

دابینکردنی دەنگێکی بەهێزتر بۆ دانیشتوان لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی ماڵ و پێشخستنی ماڵەکانتان. دەمانەوێت لەگەڵ  

نوێ بۆ ئەوەی ئێوە قسە بکەن و دیالۆگێکی ڕاستەوخۆتان لەگەڵ   کار بکەین بۆ دیزاینکردن و دروستکردنی ڕێگای  ادانیشتوانەکاند

ستافی ئەنجومەن و سیاسەتمەدارە هەڵبژێردراوەکان پێببەخشین. ئەمە لەگەڵ چۆنیەتی بەشداریکردن و تێکەڵکردنی کۆمەڵگەکان لە  

دیزاینکردنی خزمەتگوزاریەکان  ڕێکدەخرێت، بۆ ئەوەی تێنووسێکی ڕاستەقینەت هەبێت لە چۆنیەتی  شارەوانییەکەدا سەرانسەری 

 و گەیاندنی. 

 خزمەتگوزاری یەکخستنەوەکان  .2

ئەنجومەنەکە وەرگرتنەوەی کۆنترۆل بە دەرفەتێك دەبینێت بۆ یەکخستنەوەی خانوو لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی تر کە  

 دانیشتوانەکانمان پشتیان پێ دەبەستن لە ژیانی ڕۆژانەیاندا.   

چاودێری و پاڵپشتیان بۆ نموونە، ماڵی سەالمەت و دڵنیا دەتوانێت یارمەتی بدات بۆ دڵنیابوون لە خێزان و کەسانی الواز کە  

پێویستە. ستافی نیشتەجێکردن دەتوانن یەکەم کەس بن کە پشتگیری دروست بەدەست بهێنی بۆ ئەو کەسانەی کە توندوتیژی  

خێزانی یان ڕەفتارەکانی دژە کۆمەاڵیەتیان هەیە و پاشان یارمەتی و پشتیوانی دروستیان بە خێرایی دەست بکەوێت. لەوانەیە بیر  

 بکەیتەوە کە وەاڵمی ڕێکخستنەوەکان لە خانوو و خزمەتگوزاریەکانی ترەوە یارمەتیت دەدات. لە نمونەی تر 

 ئێمە دەست دەکەین بە گەڕان بۆ مەودایەکی فراوانی دەرفەتەکانی تێکەڵکردنی خزمەتگوزارییەکان: 

 خانەوالنەیی. وەاڵمدانەوەی خێزان و تاکە کەس کاتێك هەڕەشەیان لێ دەکرێت بە بێ  •

 چاالکی تاوان و ڕەفتاری دژە کۆمەاڵیەتی لەسەر ئەنجومەنی خانوبەرە. ڕێگرتن لە  •

 پاك ڕاگرتنی زەوی و زاری و کۆکردنەوەی خۆڵ خاشاك و بڕینی گیا و بەڕێوەبردنی شوێنی یاری  •

 چاککردن و باشکردن و پاراستنی بیناکان بە سەالمەتی  •

 ڕاوێژکردن و بەشداریکردنی دانیشتوان •

 

 



 
 
 

 

 بەها بۆ پارە  .3

تنی ڕێکخراوەیەکی جیا بۆ بەڕێوەبردنی ماڵەکانتان مانای تێچوونی زیاترە.  بۆ نموونە، هەبوونی تیمی جیا لە چاودێری  بەگەڕخس

دەیکات.   هارینگەیئای تی یان سەرچاوە مرۆییەکان و هەبوونی تیمێکی ئەنجومەن بۆ چاودێریکردنی ئەوەی هۆمس فۆر 

ئەنجومەن لە دووفاقی ڕزگار دەبن و کات و هەوڵ و وزە پاشەکەوت دەکەن.    یەکخستنەوەکانی خانوو و خزمەتگوزارییەکانی تری 

ئێمە پێمان وایە بەڕێوەبردنی خزمەتگوزارییەکانی ناو ماڵ دەتوانرێت کاراتر و بێبەرامبەرتر بێت لە پارە زیاتر خەرجکردن لە  

 باشترکردنی ماڵ و موڵکەکانتدا.

 

 باشترکردنی خزمەتگوزاری  .4

ت دەرەنجامەکانی دانیشتوان لە سەرانسەری نیشتەجێبوون و خزمەتگوزارییەکانی تردا باشتر بکات، پشتیوانی  ئەنجومەنەکە دەیەوێ 

بۆ ماڵەوە پەیوەست دەبێت بەو   هارینگەی تاك و خێزان و کۆمەڵگەکان بکات بەشێوەیەکی کاریگەرتر. هێنانی هۆمس فۆر 

ان دەگۆڕنین؛ بۆ نموونە بە باشتر بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای  شێوەیەی کە خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەین و چۆن رێکخراوەکەم

نوێ و پاڵپشتی کردنی ستافەکەمان بۆ کارکردن بە ڕێگای نوێ.  ئێمە باوەڕمان وایە کە دەنگی نیشتەجێیەکی بەهێز کە بەشداریت  

ر. ئێمە دووبارە پەیوەندیت  لە خزمەتگوزارییەکانی دروستکردنی خانوبەرە دەکات دەبێتە هۆی زیاتر بوونی ڕازی کردنی کڕیا

پێوە دەکەین بۆ ئەوەی زیاترت پێ بڵێین کە چۆن دەتوانیت بەشدار بیت لە کاتێکدا ئێمە دەست دەکەین بە پەرەپێدانی ڕێگای نوێ بۆ  

 بەشداری پێکردنی دانیشتوان لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاریەکان لە داهاتوودا. 

 پرسیارنامەی ڕاوێژکاری 

ژێر کۆنترۆڵی   وردەکاری و بیروبۆچونەکانت لەسەر پێشنیارەکان بۆ گێڕانەوەی خزمەتگوزارییەکانی هۆمز فۆر هارینگەی بۆ 

 ڕاستەوخۆی ئەنجومەنی شارەوانی هارینگەی 

 پڕکردنەوەی پرسیارنامەکە و گێڕانەوەی لەناو ئەو زەرفی پۆستی بێ بەرامبەرەدا کە لەگەڵی نێردراوە  •

 proposal-www.haringey.gov.uk/hfhنامەکە لەسەر ئینتەرنێت لە:  پڕکردنەوەی پرسیار •

 hfhproposal@haringey.gov.ukناردنی سەرنجەکانت بە ئیمەیڵ بۆ:  •

مانگی نۆ،   6بۆنەکانی بەتەنگەوە بوونی سەرهێڵی ئێمە و هاوبەشکردنی بیروبۆچونەکانت لەڕۆژی ئامادەبوون لە یەکێک لە  •

. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر چۆنیەتی پەیوەندیکردن بەو بۆنانەوە  2021مانگی دە  2ی مانگی نۆ یان شەممە  22چوارشەممە 

 proposal-ww.haringey.gov.uk/hfhw بڕوانە: 

ئەگەر دەتەوێت بە شێواز یان زمانێکی جیاواز دەستت بەو بابەتانە ڕابگات، تکایە پەیوەندی بە تیمەکەوە بکە بە ئیمەیڵ:  

hfhproposal@haringey.gov.uk    یان تەلەفون بکە بۆxxxxxxxx xxxx 

 بگەنە دەستمان.  2021- 10-17هەموو ڕاوبۆچوونەکان دەبێت هەتا  

 بیروبۆچونەکانی تۆ 

 دەربارەی تۆ 

 ناوی خۆت 

 ناونیشانی تۆ

 

 ئایا تۆ؟

 کرێچی مسۆگەری ئەنجومەنی شارەوانی -

 نیشتەجێی خاوەن لیز   -
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 خاوەن لیز کە نیشتەجێ نییە  -

 کرێچی مسۆگەر نەکراوی ئەنجومەنی شارەوانی  -

 یە دەستنیشانی بکە( هی دیکە )تکا  -

 بەرپرسیارێتی بێ چەندوچوون 

ئایا لەسەر ئەوە هاوڕایت کە گێڕانەوەی کۆنترۆڵی ڕاستەوخۆی خانووبەرە دەبێت ئەوە دڵنیا بکات کە ئەنجومەنی   .1

 شارەوانی زیاتر بەرپرس دەبێت بەرانبەر بە نیشتەجێکانی و دەنگێکی بەهێزتریان بۆ دەستەبەر دەکات؟

 ڕام زۆر لەگەڵ ئەوە هاو

 هاوڕام

 نازانم 

 ناکۆکم

 زۆر لەگەڵی ناکۆکم 

 تکایە ئەوە ڕوون بکەرەوە کە بۆچی، یان هەر سەرنجێکی زیاتری بۆ زیاد بکە، لە خوارەوە 

 
 
 
 

 

 خزمەتگوزارییە هاوجووتەکان 

یارمەتیمان بدات بۆ  ئایا لەسەر ئەوە هاوڕایت کە گێڕانەوەی بەڕێوەبردنی خانووبەرە بۆ ناو ئەنجومەنی شارەوانی دەبێت . 2 

 هێنانەدی پێداویستییەکانی نیشتەجێکان بە شێوازێکی زۆر هاوجووت تر؟ 

 زۆر لەگەڵ ئەوە هاوڕام 

 هاوڕام

 نازانم 

 ناکۆکم

 زۆر لەگەڵی ناکۆکم 

 تکایە ئەوە ڕوون بکەرەوە کە بۆچی، یان هەر سەرنجێکی زیاتری بۆ زیاد بکە، لە خوارەوە 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ناڕوات پارەکەت بە فیڕۆ 



 
 

 .  ئایا لەسەر ئەوە هاوڕیت کە خزمەتگوزاری ناوخۆیی باشتر دەبێت بۆئەوەی پارەکەت بە فیڕۆ نەڕوات؟ 3

 زۆر لەگەڵ ئەوە هاوڕام 

 هاوڕام

 نازانم 

 ناکۆکم

 زۆر لەگەڵی ناکۆکم 

 تکایە ئەوە ڕوون بکەرەوە کە بۆچی، یان هەر سەرنجێکی زیاتری بۆ زیاد بکە، لە خوارەوە 

 
 
 
 

 

 انی خزمەتگوزاریبرەوپێد 

ئایا لەسەر ئەوە هاوڕیت کە ئاوێتهکردنی خانووبەرە و خزمەتگوزارییەکانی دیکەی ئەنجومەنی شارەوانی دەبێت باش بێت  . 4 

 بۆ برەوپێدانی خزمەتگوزاری و دەرەنجامەکان بۆ نیشتەجێکان؟ 

 زۆر لەگەڵ ئەوە هاوڕام 

 هاوڕام

 نازانم 

 ناکۆکم

 زۆر لەگەڵی ناکۆکم 

 ئەوە ڕوون بکەرەوە کە بۆچی، یان هەر سەرنجێکی زیاتری بۆ زیاد بکە، لە خوارەوە تکایە 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پاشەڕۆژی خزمەتگوزارییەکانی خانووبەرە 

 پرسیاری پێنج 



 
 

ئایا لەسەر ئەوە هاوڕیت کە ئەنجومەنی شارەوانی دەبێت ئەو خزمەتگوزاریانەی خانووبەرە کە ئێستا لەالیەن هۆمز فۆڕ  

 ەراهەم کراون بگوێزێتەوە بۆ ژێر کۆنترۆڵی ڕاستەوخۆ؟ هارینگەیەوە ف

 زۆر لەگەڵ ئەوە هاوڕام 

 هاوڕام

 نازانم 

 ناکۆکم

 زۆر لەگەڵی ناکۆکم 

 تکایە ئەوە ڕوون بکەرەوە کە بۆچی، یان هەر سەرنجێکی زیاتری بۆ زیاد بکە، لە خوارەوە 

 
 
 
 

 

 

 خزمەتگوزارییەکانی خانووبەرەدا بەردەوامبوون لەسەر بەتەنەگەوەبوون لە داهاتووی 

 پرسیاری شەش 

ئایا حەز دەکەیت کە پەیوەندیت پێوە بکرێت سەبارەت بەوەی کە تۆ چۆن دەتوانیت بەشدار بیت لە یارمەتیدانی ئەنجومەنی  

 شارەوانی بۆ نەخشەکێشان و بەرهەمهێنانی برەوپێدانی داهاتوو لە خزمەتگوزارییەکانی خانووبەرەدا؟ 

 انیاری زیاترم بدەرێ سەبارەت بەوەی کە چۆن بەشدار بمتکایە ز - بەڵێ 

 من حەزم لەوە نییە کە زیاتر بەشدار بم لەم کاتەدا  - نەخێر 

 

ئەگەر پێویستیت بە هەر یارمەتی یان پشتگیرییەکە بۆ بەشداربوون، یان هەر سەرنجێکی ترت هەیە، تکایە لە خوارەوە ڕوونی  

 بکەرەوە 

 
 
 
 

 

 ئیمەیڵ

 تەلەفونژمارە 

 

 فۆڕمی چاودێریکردنی یەکسانی 

 

سەبارەت بە نیشتەجێکانی  دەکات چاودێریکردنی یەکسانی ئاماژە بە پراکتیزەکردنی کۆکردنەوە، ئەمبارکردن و شیکاریکردنی داتا 

اریگەربوونی  ئەنجومەنی شارەوانی و بەکارهێنەرانی خزمەتگوزارییەکان 'تایبەتمەندێتی پارێزراو' بۆ پێوانەکردنی کارابوون و ک



 
 

، ئەوانە ئەمانە دەگرنەوە: تەمەن؛ کەمئەندامی دووبارە داڕشتنەوەی  یەکسانی لەالی ئەوان. بەگوێرەی یاسای یەکسانی ساڵی 

جێندەر؛ هاوسەرگیری و هاوژینی سیڤیڵ؛ دووگیانی و دایکایەتی؛ نەژاد یان ڕەسەن؛ ئاین یان باوەڕ؛ سێکس و ئاراستەی سێکسی.  

ادا وەک تایبەتمەندێتی پارێزراو نەهاتووە، لە هارینگەی، ئێمە هەروەها دان بە کاریگەرییە قووڵ و  ئەگەرچی لە یاس

ئابووری وەک تایبەتمەندییە پارێزراوە   -دەرێژخایەنەکانی دەرامەتی نزمدا دەنێین و بەپەرۆشین کە باری یاسایی کۆمەاڵیەتی

 خۆجێییەکان لێک بدەینەوە. 

یشتن لەوەی کە چۆن پەیڕەو و  شیکاریکردن و بەکارهێنانی زانیاری یەکسانی یارمەتی ئێمە دەدات بۆ تێگەکۆکردنەوە،  

چاالکییەکانمان کاریگەری لەسەر چەندەها بڕگەی کۆمەاڵنی خەڵکی ناوچەکەمان دادەنێت و یارمەتیمان دەدات بۆ دەستنیشانکردنی 

ن بکات. ئێمە سوپاسگوزار دەبین ئەگەر بتوانیت ئەم فۆڕمە پڕ بکەیتەوە و  هەر نایەکسانییەک کە دەشێت پێویست بە چارەسەرکرد

بیگێڕیتەوە بۆمان. ئەو زانیاریانەی کە تۆ لەسەر ئەم فۆڕمە فەراهەمیان دەکەیت بەوپەڕی نهێنی دەپارێزرێن و تەنها بۆ ئەو  

 مەبەستە بەکار دەهێنرێن کە لەسەرەوە باس کرا. 

 تەمەن هەڵبژێرە تکایە  تکایە یەک گرووپی  تەمەن  .1

 خوار 

-        

-       

-    

-    

- 

 -    

 + 

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

تکایە تەنها یەک وەاڵم هەڵبژێرە کە بەباشترین شێوە وەسفی  ئایا چ شتێک بەباشترین شێوە وەسفی سێکسی تۆ دەکات؟   .2

 سێکسی تۆ دەکات: 

 نێر 

 مێ 

 زاراوەیەکی تر بەکار دەهێنم ____________)تکایە دەستنیشانی بکە( من 

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

ئایا خۆت بە کەسێک دادەنێیت کە سێکسی گۆڕیبێت؟  )گۆڕین زاراوەیەکی چەترە بۆ وەسفکردنی ئەو کەسانەی کە   .3

یەک ناگرێتەوە کە لەکاتی لەدایكبوونیدا  جێندەرەکەیان هەمان جێندەر نییە، یان بەشێوەیەکی ئاسوودە لەگەڵ ئەمان سێکس 

 تکایە یەک وەاڵم هەڵبژێرە: دراوەتە پاڵیان.( 

 بەڵێ

 نەخێر

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 



 
 

یاسای یەکسانی دەڵێت کەمئەندامی "پەککەوتنێکی  -  پێناسی کەمئەندامی بەگوێرەی یاسای یەکسانی ساڵی  کەمئەندامی .4

ییەکی گەورە و درێژخایەنی پێچەوانەی هەیە لەسەر توانای تۆ بۆ ئەنجامدانی چاالکی  جەستەیی یان دەروونییە کە کاریگەر

 ئاسایی ڕۆژانە. 

 

 4a.  تکایە یەک وەاڵم هەڵبژێرە ئایا تۆ کەسێکی کەمئەندامیت؟ 

 بەڵێ

 نەخێر  

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

 4b.   ئەگەر تۆ کەسێکی کەمئەندامیت، تکایە پێمان بڵێ کام لەو گرووپی الوازیانەی خوارەوە بەسەر تۆدا دەچەسپێت، تۆ

 دەشێت زیاتر لە یەک وەاڵم هەڵبژێریت: 

  کێشەی خراپی بینین

 الوازی جەستەیی 

 کەڕ/ بەکارهێنەری زمانی هێمای بەریتانی

  کێشەی خراپی بیستن 

 انی پەرێشانی دەروونی/ کەمئەندامی فێربوون/ کۆدەماری فرەچەشن تەندروستی دەروونی/ کێشەک

  حاڵەتی تەندروستی درێژخایەن/ الوازی شاراوە 

 تکایە دەستنیشانی بکە

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

 ژادی تۆ وەها وەسف دەکات تکایە ئەوە هەڵبژێرە کە چ شتێک بەباشترین شێوە گرووپی نە نەژاد   .5

  انی ئاسیایی/ ئاسیایی بەریت

 بەنگەالدشی 

 چینی

 هیندی 

 پاکستانی 

  هەر جۆرە پێشینەیەکی ئاسیای دیکە )تکایە لە خوارەوە دەستنیشانی بکە(   

 

 ژادی دیکەر گروپێکی نە عەرەب یان هە 

  عەرەب یان عەرەبی بەریتانی

 هەر جۆرە گرووپێکی نەژادی دیکە، تکایە دەستنیشانی بکە

 

 ڕەش یان ڕەشی بەریتانی 

 ئەفریکی

 کاریبی 

 هەر جۆرە پێشینەیەکی ڕەشی دیکە، تکایە دەستنیشانی بکە



 
 

 
 تێکەڵ 

 سپی و ئاسیایی 

 سپی و ڕەشی ئەفریکی  

 سپی و ڕەشی کاریبی  

 هەر جۆرە پێشینەیەکی تێکەڵی دیکە، تکایە دەستنیشانی بکە

 
 سپی 

 بەریتانی 

 ئیرلەندی  

 قەرەچ )ڕۆما( کۆچەری  

 دیکە، تکایە دەستنیشانی بکەهەر جۆرە پێشینەیەکی سپی  

 

 سپی هی دیکە 

 قەرەچ یان کۆچەری ئیرلەندی 

 ڕۆما

 کورد 

 هەر جۆرە پێشینەیەکی سپی دیکە، تکایە دەستنیشانی بکە

 

 وەهام پێباشە خۆم  دەستنیشانی بکەم: _______________________

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

 تکایە یەک وەاڵم هەڵبژێرە ئایا چ شتێک بەباشترین شێوە وەها وەسفی ئاراستەی سێکسی تۆ دەکات؟   .6

 هیترۆسێکشوەڵ/ ڕێک 

 بایسێکشوەڵ )پیاو لەگەڵ ژن و پیاو، ژن لەگەڵ پیاو و ژن( 

 گەی  

 لیزبیان  

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 من زاراوەیەکی تر بەکار دەهێنم: )تکایە دەستنیشانی بکە( 

 

 تکایە نیشانە لەوە بدە کە دەگونجێت ن  ئاینی تۆ چییە ئای   .7

 بێ باوەڕ )ئاتەیست(  

 هیندو 

 ڕاستافاریان

 بووزی 

 جولەکە 



 
 

 سیخ 

 مەسیحی) بە کەنیسەی ئینگلتەرە، کاسۆلیک، پرۆتستانت و هەموو ئاینزا مسیحییەکانی ترەوە( 

 موسوڵمان 

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

  وەهام پێباشە خۆم  دەستنیشانی بکەم: ______________________  

 ئاینم نییە

 

 تکایە یەک وەاڵم هەڵبژێرەدووگیانی و دایکایەتی  .8

 ئایا دووگیانیت؟

 بەڵێ

  نەخێر  

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

 مانگی ڕابووردوودا کۆرپەت بووە؟    ئایا لە 

 بەڵێ

 نەخێر    

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 

 تکایە ئەوە هەڵبژێرە کە بابشترین شێوە وەسفی تۆ دەکات وسەرگیری و هاوژینی سیڤیڵ   ها   .9

 زوگورد )سەڵت(         

 هاوسەرگیریم کردووە 

 پێکەوە دەژین 

 رگیری سیڤیڵ هاوسە 

 جیابوەوە    

 تەاڵق دراو 

 بێوەژن یان بێوە پیاو  

 وەهام پێباشە کە نەیڵێم 

 تکایە ئەوە هەڵبژێرە کە چ شتێک بەباشترین شێوە وەسفی زمانی پەسەندکراوی تۆ دەکات ئایا زمانی دڵخوازی تۆ چییە؟  .10

 
 ئەلبانی       

 عەرەبی

 بولگاری



 
 

 ئینگلیزی     

 فەڕەنسی   

 یۆنانی    

 کوردی 

 پۆڵەندی     

 پورتوگالی    

 ڕۆمانی

 سۆماڵی     

 ئیسپانی 

 تورک     

 توی    

 یەدیش 

 نێکی دیکە )تکایە دەستنیشانی بکە(: ____________________هەر زما 

 

 سوپاس بۆ پڕکردنەوە و گێڕانەوەی ئەم فۆڕمە. 

 


