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ببه به ئهندامێىك پاسهواناىن شهقام

ببه به ئهندامێىك پاسهواناىن شهقام

اوى له شوێنى نيشتهجێبونت .خهڵك دهبێت بتوانن به ئازادى جوله بكهن و تا بكرێت بتوانن ژيانێىك باش بهرێوه
ببهن .بريۆكهکەى پاش ئەنجامی پاسهواىن شهقام ،ئهوهيه كه گۆرانكاريهك بكرێت كه بهشداربێت له مهدا.

اوى ل ه شوێنى نيشتهجێبونت .خهڵك دهبێت بتوانن به ئازادى جوله بكهن و تا بكرێت بتوانن ژيانێىك باش بهرێوه
ببهن .بريۆكهکەى پاش ئەنجامی پاسهواىن شهقام ،ئهوهيه كه گۆرانكاريهك بكرێت كه بهشداربێت له مهدا.

پاسەوانانی شەقام ئەم توانایەت پێ دەبەخشێت تاكوو بهشدار بيت لە خوڵقاندنی ژینگەیەکى خۆش کە خەڵک
دەتوانن یەکرت ببینن و چێژوەرگرن ،هەروەها هەست بە سەالمەتی بکەن لە گەڕەکەکەی خۆیاندا.

پاسەوانانی شەقام ئەم توانایەت پێ دەبەخشێت تاكوو بهشدار بيت لە خوڵقاندنی ژینگەیەکى خۆش کە خەڵک
دەتوانن یەکرت ببینن و چێژوەرگرن ،هەروەها هەست بە سەالمەتی بکەن لە گەڕەکەکەی خۆیاندا.

دەتەوێت ببیت بە ئەندامی پاسەوانانی شەقام؟
لە خوارەوە زانیاریی پەیوەندیکردن ببینە.

دەتەوێت ببیت بە ئەندامی پاسەوانانی شەقام؟
لە خوارەوە زانیاریی پەیوەندیکردن ببینە.

Skriv in tid för nästa trygghetsvandring här.
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Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.

Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.

کورتەیەک دەربارەی پاسەوانانی شەقام

کورتەیەک دەربارەی پاسەوانانی شەقام

•ئهم بیرۆکەی كه له پشت پرۆژەی پاسەوانانی شەقامه بريتيیه له بانگهێشتکردنی شارەوانی،
پۆلیس ،خاوەن موڵک و دانیشتوانی ناوچەکە تا يهكرت ببينن و باسی ئەوە بکەن ك ه چۆن بتوانن
ناوچەکەى بکەن بە شوێنێکی سەالمەترت و خۆشرت.

•ئهم بیرۆکەی كه له پشت پرۆژەی پاسەوانانی شەقامه بريتيی ه له بانگهێشتکردنی شارەوانی،
پۆلیس ،خاوەن موڵک و دانیشتوانی ناوچەکە تا يهكرت ببينن و باسی ئەوە بکەن ك ه چۆن بتوانن
ناوچەکەى بکەن بە شوێنێکی سەالمەترت و خۆشرت.

•وەک ئەندامێکی پاسەوانانی شەقام ،دەتوانیت يارمهىت بدهيت تاكوو گەڕەکەکەت ببێت بە
شوێنێکی ئارامرت.

•وەک ئەندامێکی پاسەوانانی شەقام ،دەتوانیت يارمهىت بدهيت تاكوو گەڕەکەکەت ببێت بە
شوێنێکی ئارامرت.

•پاسەوانی شەقام بريتيه له بەیەکەوە گەڕان بە چواردەوری گەڕەک و پشکنینی ئەو ناوچەیانەی
سەالمەت نین و تاوتۆكردىن ئەوە کە چۆن دهتوان بگۆڕدرێن .هەروەها دەتوانیت سەردانی ئەو
شوێنانە بکەیت کە سەالمەتن و گفتوگۆ بکەیت لەسەر هۆکاری ههستكردنيان به سەالمەىت.
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•پاسەوانی شەقام بريتيه له بەیەکەوە گەڕان بە چواردەوری گەڕەک و پشکنینی ئەو ناوچەیانەی
سەالمەت نین و تاوتۆكردىن ئەوە کە چۆن دهتوان بگۆڕدرێن .هەروەها دەتوانیت سەردانی ئەو
شوێنانە بکەیت کە سەالمەتن و گفتوگۆ بکەیت لەسەر هۆکاری ههستكردنيان به سەالمەىت.
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