
 چۆن سکااڵ دەکەیت

کەوابێت من چۆن دەتوانم سکااڵ 
پێشکەش بە PPO بکەم؟

پەیڕەوی ئەم سێ هەنگاوە ئاسانە بکە:

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

تێبینییەکی کورت بنووسە کە لەوێدا بە ئێمە بڵێیت . 	
سکااڵکەت دەربارەی چییە و تۆ بۆچی هێشتا 

قاییل نیت.

ڕوونووسی هەموو پەڕاوەکانت بنێرە بۆ ئێمە - بە . 	
هەموو فۆڕمەکانی سکااڵی بەندیخانەشەوە.

دەبێت سکااڵکەت بنێریت بۆ 
کوێ

ئایا هەموو پەڕاوەکانم بنێرم 
بۆ کوێ؟

ڕوونووسی )کۆپی( هەموو پەڕاوەکانی سکااڵکەت 
بنێرە بۆ ئەم ناونیشانە:

 Prisons and Probation Ombudsman
 Third Floor, 10 South Colonnade

Canary Wharf, London 
E14 4PU

ناردنی نامەکانت بۆ ناوبژیوانی بەندیخانە و 
پرۆبەیشن بێ بەرامبەرن. پارەی پۆستکردنی 

نامەکانت لەالیەن بەندیخانەەوە دەدرێت.

ئەوەت لە بیر بێت ، بەڵگەنامەی ئەسڵی مەنێرە بۆ 
ئێمە چونکە ئێمە ناتوانین بیانگێڕینەوە بۆت.

چۆن سکااڵ بۆ ناوبژیوانی 
بەندیخانە و پرۆبەیشن 

)PPO( بەرز دەکەیتەوە

ئایا سکااڵیەکت کردووە و هێشتا هەر 
قاییل نیت؟

لەوانەیە تۆ پێویستیت بەوە بێت کە لەگەڵ 
ناوبژیوانی بەندیخانە و پرۆبەیشن قسە 

بکەیت.

ئێمە ئەمەمان بە چەندەها زمان وەگێڕاوە. ئەگەر 
ناتوانیت بە زمانی خۆت باڵڤۆکێک بدۆزیتەوە، 

تکایە پەیوەندیمان پێوەبکە.
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ئایا زانیوتە؟

ئێمە هەموو ساڵێک هەزارەها سکااڵمان لە  	
بەندییەکانەوە بەدەست دەگات.

لە وەاڵمی ئەو سکااڵیانەدا، ئێمە ڕاسپاردە دەدەین  	
بە بەندیخانەکان و دەرەنجامی لێکۆڵینەوەکانمان 

بە ئامانجی ئەوەن کە بەندیخانەکان بکەین بە 
شوێنێکی دادپەروەرانەتر و سەالمەتتر بۆ 

بەندییەکان لە سەرتاسەری واڵتدا.

PPO ڕاستی دەربارەی 

	  HMPPS ئێمە بۆ خزمەتگوزاری بەندیخانە یان
کار ناکەین. PPO بەتەواوی بێالیەنە.

نامەکەت بۆ ئێمە لەالیەن بەندیخانەوە  	
ناخوێندرێتەوە و لەدژی تۆ بەکارناهێنرێت. تۆ 

تووشی هیچ کێشەیەک نابیت لەسەر ناردنی سکااڵ 
بۆ ئێمە.

ئێمە هەموو ساڵێک هەزارەها سکااڵمان لە  	
بەندییەکانەوە بەدەست دەگات. هەروەها ئێمە 

دەتوانین یارمەتیت بدەین.

ئەگەر ئێمە لەگەڵ تۆ هاوڕا بین، تۆ لەوانەیە  	
داوای لێبوردن )پۆزش( ێکت بەدەست بگات؛ ئەو 
شتانەی کە فەوتاون بۆت ببژێردرێتەوە؛ تەنانەت 
لەوانەیە گۆڕانکارییەکیش لە شێوازی کارکردنی 

دامەزراوەکەشدا ڕوو بدات.

ئەگەر ئێمە بتوانین لەماوەی 10 ڕۆژدا  لەو  	
کاتەوە کە سکااڵکەتمان بەدەست دەگات لێی 

بکۆڵینەوە ئەوا ئاگادارت دەکەینەوە.

ئایا تۆ سەبارەت بە چ شتێک 
دەتوانیت سکااڵ بکەیت؟

باشە، کەواتە من سەبارەت 
بە چی دەتوانم سکااڵ بکەم؟

دەتوانیت سەبارەت بە هەموو جۆرە شتێک سکااڵ 
بۆ PPO بەرزبکەیتەوە - لە شێوازی مامەڵەکردنی 

کارمەندەکانەوە بۆ دیارنەمانی شتومەکەکانت.

ئێمە ناتوانین لێکۆڵینەوە لەمانە بکەین:

بڕیارەکانی لیژنەی پارۆڵ. 	

سکااڵ سەبارەت بە سەرپەرشتی تەندروستی. 	

وەک ڕێسایەکی گشتی، ئەگەر زیاتر لە 3 مانگ  	
تێپەڕیبێت بەسەر کۆتا وەاڵمت کە لە بەندیخانە 

بەدەست گەیشتووە سەبارەت بە سکااڵکەی 
یەکەمجارت.

ئەگەر تۆ دۆسییەکی یاسایی ئەنجام بدەیت یان  	
ئەنجامت دابێت لەسەر هەمان دۆسییە.

سکااڵکە دەبێت سەبارەت بە شتێک بووبێت کە  	
بەسەر خۆت هاتووە، نەک کەسێکی تر.

ئایا شتومەکت فەوتاوە؟ پێت وەهایە 
بەشێوەیەکی ناڕەوا مامەڵەت لەگەڵ 
کراوە؟ پەیوەندی بە PPO وە بکە.
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