ئایا تۆ دەتوانیت سەبارەت بە
چی سکااڵ بکەیت؟

ڕاستی دەربارەی ناوبژیوانی
بەندیخانە و پرۆبەیشن PPO

دەتوانیت سەبارەت بە هەموو جۆرە شتێك سکااڵ بۆ PPO
بەرزبکەیتەوە  -لە شێوازی مامەڵە کردنی کارمەندەکانەوە بۆ
دیارنەمانی شتومەکەکانت.

¡ ¡ئێمە بۆ خزمەتگوزاری بەندیخانە کارناکەین ،ئێمە بۆ
خزمەتگوزاری نیشتمانیی بەڕێوەچونی سەرپێچیکاران
( )NOMSکارناکەین PPO .بەتەواوی بێالیەنە.

بەاڵم هەندێك شت هەیە ئێمە ناتوانین لێکۆڵینەوەیان لەسەر
بکەین:

¡ ¡سکااڵکانت بۆ ئێمە لەالیەن بەندیخانەوە ناخوێندرێنەوە و,
لەدژی تۆ بەکارناهێنرێن.

¡ ¡بڕیارەکانی لیژنەی پارۆڵ.

¡ ¡ئێمە هەموو ساڵێك هەزارەها سکااڵمان لە بەندییەکانەوە
بەدەست دەگات .ئێمە ئەوەی تۆیشمان بەدەست دەگات.

¡ ¡سکااڵ سەبارت بە چاودێری تەندروستی.
¡ ¡وەك یاسایەکی گشتی ،ئەگەر زیاتر لە  3مانگ تێپەڕیبێت لەو
کاتەوە کە کۆتا وەاڵمت لە بەندیخانەوە بەدەستگەیشتووە
سەبارەت بە سکااڵ بنەڕەتییەکەت.
¡ ¡سکااڵکە دەبێت سەبارەت بە شتێك بووبێت کە بەسەر خۆت
هاتووە ،نەك بەسەر کەسێکی تر.

ئایا زانیوتە؟
¡ ¡هەموو ساڵێك  PPOمامەڵە لەگەڵ هەزارەها سکااڵی
بەندییەکان دەکات.
¡ ¡لە وەاڵمدانەوەی ئەو سکااڵیانەدا PPO ،لە ساڵی ڕابوردوودا
نزیکەی هەزار ڕاسپاردەی داوە بە بەندیخانەکان.
¡ ¡دەرەنجامی لێکۆڵینەوەکانمان بەندیخانەکانی کردووە بە
شوێنێکی دادپەروەرانەتر و سەالمەتتر بۆ بەندییەکان لە
سەرتاسەری واڵتدا.

¡ ¡ئەگەر لەگەڵ تۆ هاوڕا بین ،ڕەنگە داوای پۆزشت لێبکرێت؛
زیانەکانت بۆ دەبژێردرێتەوە؛ وە تەنانەت ئەوە دەبێتە هۆی
گۆڕانکاری لەشێوازی بەڕێوەچوونی بەندیخانەدا.
¡ ¡هەوڵ ئەدەین لەماوەی  10ڕۆژدا لە بەرواری
بەدەستگەیشتنەوە وەاڵم بدەینەوە.

باشە ،کەوابێت من دەتوانم
سەبارەت بە چ شتێك سکااڵ بکەم؟

"من ،وە هەروەها دڵنیام زۆر لەوانی تریش کە لێرە
ڕاگیراون ،بەختەوەرین کە دەزگایەکی بێالیەن هەیە
دەتوانین پەنایان بۆ بەرین بۆئەوەی یارمەتیامن
بدەن .سوپاس".
بەندی أ،
بەندیخانەی خاوەنشکۆ لە نۆرثئەمەبرالند

ێوک ۆب تەکاڵاکس
تیرێنب
چۆن سکااڵ بۆ ناوبژیوان بەرز
بکەیتەوە

چۆن سکااڵدەکەیت

کەوابێت ئایا من چۆن سکااڵ بۆ
 PPOبەرز بکەمەوە؟

ئایا پەڕاوەکانم بنێرم بۆ کوێ؟
هەموو پەڕاوەکانی سکااڵکەت بنێرە بۆ ئەم ناونیشانە:
Prisons and Probation Ombudsman
PO Box 70769
London
SE1P 4XY

نامەکانی تۆ بۆ ناوبژیوان بە خۆڕایین.

"سوپاس بۆ ئەو هەموو کات و هەوڵدانەی کە بۆ
ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەکەتان تەرخانی دەکەن،
زۆر مەمنونم".
بەندی ب،
بەندیخانەی خاوەنشکۆ لە کێنێت

ئەوە دڵنیا بکە کە پەیڕەوی ئەو سێ هەنگاوە ئاسانە بکەیت.
ئەگەر وەها نەکەیت ،ئەوان ناتوانن لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن.
1

ئەوە دڵنیا بکە کە یەکەمجار بە هەموو پرۆسەی سکااڵکردنی
بەندیخانەدا بڕۆیت.

2

تێبینییەکی کورت بنووسە کە پێمان بڵێیت سکااڵکەت
سەبارەت بە چیە ،وە بۆچی تۆ هێشتا هەر خۆشحاڵ نیت.

3

هەموو پەڕاوەکان بنێرە بۆ ئێمە  -بە هەموو فۆڕمەکانی
بەندیخانەشەوە.

