
 ISPپەڕەی 

 پڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو

نی ناوماڵ، پەالماری ISPپڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو )
ژ ( خزمەت پێشکەش دەکات بۆ ئەو کۆچبەرانەی کە قوربانیی توندوتیی

ی دکە بوونە. کارمەندانی   ژ  توندوتیی
 یاسانی گشتگیی بۆ کۆچبەرانی    ISPسێکیس، قاچاخی مرۆڤ، و تاوانی

هەوڵ دەدەن کە خزمەنی

ی بکەن، لەڕێگەی مۆدێلێیک داهێنەرانە لە پێشکەشکردنی  خزمەت بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تایبەت بە  ڕزگاربوو دابیی

نی ناوماڵ و پەالماری سێکیس لە سەرانسەری پێنسیلڤانیا. 
ژ   توندوتیی

  
ی

 بە پڕۆژەی کۆچبەری  ناوەندنی پێنسیلڤانیا )   2010پڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو لە ساڵ
ێ کرد و پێشیی  ن 

( نارسابوو. CPIPدەسیی

ناوچەی باشوور و ناوەراسیی پێنسیلڤانیا بە ڕێوە چوو و یارمەتیی سەدان ڕزگاربووی   9سڵ دا لە  پڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو لە ئە

 داوە کە داوای یارمەتیی تایبەنی کۆچبەران بکەن. 

م ڕەنگە بەجێگەی ڕاپۆردانی ئەم تاوانانە 
ی
ی دەبن، بەڵ ژ مشتەریەکانی ئێمە ئەو کەسانەن کە بەردەوام قوربانیی تاوان و توندوتیی

گ بمێننەوە. هۆکاری ئەم بێدەنگیە بریتیە لە تریس لەدستدانی دۆخی کۆچبەری، تۆڵەسەندنەوەی تاوانکار، نەبوونی بێدەن

ی بە ئەو ئیمکانیات و خزمەتانەی کە هەن. خزمەنی پشتیوانیی  یارمەتیی کۆچبەرانی ڕزگاربوو لە  PIRCزانیاری و دەستنەگەیشیی

ی بۆ ئەوەی  ی دەدات کە دەنگ هەڵێیی ژ ێ توندوتیی ترس بژین، لە گەشەکردن و ئاوەدانیی کۆمەڵگا دا بەشدار بن، و بتوانن ن 

انەکانیان دروست بکەن.  ی ی
 داهاتوویەک لە هیوا بۆ خۆیان خیێ

ین جۆری یارمەنی بۆ  ISPپارێزەران و پشتیوانانی  لەگەڵ کۆجبەرانی ڕزگاربوو کار دەکەن بۆ ئەوەی گونجاوترین و بێمەترسییی

ی بکەن لەڕێگ ـەوە لەالیەن 2001لە    PIRCوەرگرتن، پەیوەندی و پاڵپشتیی یاسانی وردەوە.  ەی هەڵسەنگاندن و زانیاری ئەوان دابیی

ی DOJ BIAدەستەی داوای پێداچوونەوەی کۆچبەری لە وەزارەنی داد )  یاسانی بۆ کۆچبەران دابیی
دراوە کە خزمەنی ی

(ـەوە ڕاسپیێ

ی یان نوێن ISPبکات، و کارمەندانی   بڕوانامە. ەری خاوەنیان پارێزەری فەرمیی

ISP    نی ناوماڵ، پەالماری سێکیس، قاچاخی مرۆڤ، یان تاوانەکانی تر لە سیستەمێیک
ژ  توندوتیی

کە دەزانێت زۆرێک لە قوربانیانی

اون، یارمەنی ڕزگاربووان دەدات کە داوای هەریەک لەو یارمەتیانە بکەن  کەڵیک خراپ لێوەرگرتن و قوربانیکردن دا بە بارمتە گیی

  خوارەوە نوورساوە.  کە لە

 جۆرەکانی یارمەن  

ی  •
 VAWAداواکاری پێشکەش کردن بەپێ 

 ، ییک، عاتفی ی  پێگەیشتوو( بەدڕەفتارنی فیی
ی

ان )هاوسەر، باوک/دایک، یان منداڵ ی ی
هەر تاکەکەسێک کە لەالیەن ئەندایم خیێ

ی دژی ژنان  ژ ی بەپیێی یاسای توندوتیی ێ دەدات کە VAWA) سێکیس، یان دەروونی لەگەڵ کراوە، بەرنامەی پاراسیی ( ڕێگەی ن 

 کۆچبەرنی خۆی، و پشت
 بە ئەو کەسەی کە بەدڕەفتارنی لەگەڵ دەکات، لەڕێگەی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ دۆخی

نەبەستیی

یە هەڵبێت.  ژ دا چ مافگەلێکیان هەیە و ڕاستەوخۆ  VAWAبە قوربانیان دەڵێت کە لە چوارچێوەی  ISPلەو بازنەی توندوتیی

 بۆ ئەوەی لەم پاراستنانە کەڵک وەربگرن. یان دەکات نوێنەرایەنی 

ای   • ی  Uڤیی



نی )
ژ ایەیک کۆچبەری دروست VTVPAلە چوارچێوەی یاسای قوربانیانی قاچاخی مرۆڤ و ڕێگرتن لە توندوتیی ی ( دا، کۆنگرێس ڤیی

نی ناوماڵ، و پەالماری سێکیس. ئەم 
ژ  جددی بوونە، لەوانە توندوتیی

دۆخە، کە پیێی کردووە بۆ ئەو کەسانەی کە قوربانیی تاوانی

ای  ی ، هانی ڕزگاربووانی تۆمارنەکراو دەدات کە ئەم تاوانانە ڕاپۆرت بدەن بە دەزگاکانی جێبەجێکردنی یاسا و  Uدەوترێت ڤیی

سیستەیم دادوەری بۆ ئەوەی کۆمەڵگا بکرێتە شوێنێیک ئەمنیی و تاوانکاران لێپێچینەوەیان لەگەڵ بکرێت. ئەو ڕزگاربووانەی کە 

ای  لەگەڵ لێکۆڵینەوە ی بکەن، و لە کۆتانی دا  Uیان لێپێچینەوەی تاوان هاوکاری دەکەن ڕەنگە شیاو بن بۆ ئەوەی داوای ڤیی

 مانەوەی هەمیشەنی لە ویالیەتە یەکگرتووەکان بکەن. 
 داوای مۆڵەنی

ای  • ی  Tڤیی

ای  VTVPAکۆنگرێس هەروەها لە چوارچێوەی  ی ایەک بە ناوی ڤیی ی دەربکرێت بۆ پاراستیی ئەو کەسانەی   Tدا ڕێگەی داوە ڤیی

ای  ی  ئەمریکا.  ڤیی
اون بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکانی بۆ ئەو کەسانە یە کە لەڕێگەی قاچاخی  Tکە بە زۆر، فێڵ یان تۆقاندن هێیی

اون، و لەگەڵ دەزگاکانی ج ێبەجێکردنی یاسا هاوکارییان کردووە بۆ لێکۆڵینەوە مرۆڤەوە بۆ بازرگانیی سێکیس یان بۆ کارکردن هێیی

 شیاو توانانی ئەوەیان دەبێت کە لە ویالیەتە یەکگرتووەکان کار بکەن و دواتر 
ادانی قاچاخچیەکان. ڕزگاربووانی لە تاوان و رسی

انیان بکەن.  ی ی
 داوای مۆڵەنی نیشتەجێبوون بۆ خۆیان و هەندێ ئەندایم خیێ

 (I-751ئازاردراو ) البردنی مەرج لەسەر هاوسەری  •

ێ دراوە و هاوسەرە ئەمریکاییەکانیان لێیان داون یان زۆر   هەمیشەییان ن 
ئەو کەسانەی کە بەمەرج مۆڵەنی نیشتەجێبوونی

 داواکارنی هاوبەش بکەن 
ڕەحمانە لەگەڵیان ڕەفتاریان کردووە ڕەنگە بتوانن داوای هەڵوەشاندنەوەی مەرخ  پێشکەشكردنی ی

بیێ

یسەر گرینبۆ ئەوەی مەرجەکانی  ێ نیشان بدەن کە بە نیازپاکیەوە هاوسەرگیی ێن. ڕزگاربووان دەن  یان کردووە کارتەکەیان البی 

ی، هاوسەرەکەیان نایهەوێت داواکارنی هاوبەش پێشکەش بکات، یان ئەگەر وەها بکەن، مەترسیدار  ژ م لەبەر توندوتیی
ی
بەڵ

 هەمیشەنی وەردەگرێت دەبێت. ئەگەر داوای هەڵوەشاندنەوە پەسەند بکرێت، کەیس ڕز 
گاربوو مۆڵەنی تەواوی نیشتەجێبوونی

ەکەی.  ژ ێ ئەوەی پشت ببەستێت بە هاوسەرە توندوتیی  ن 

 تۆڕی پشتیوانانی کۆچبەرانی ڕزگاربوو

نی ناوماڵ و 
ژ  توندوتیی

تۆڕی پشتیوانانی کۆچبەرانی ڕزگاربوو هاوپەیمانیێکە لە نێوان ڕێکخراوەکان خزمەتکردنی قوربانیانی

نی 
ژ  دەزگای کۆچبەرنی   توندوتیی

سێکیس لە سەرانسەری پێنسیلڤانیا کە پڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو لە ناوەندی ئیمکانیانی

 پێنسیلڤانیا ڕێیک خستووە. 

 ئامانج

انەکانیان زیاتر بکات، لەڕێگەی دڵنیانی  ی ی
کردن ئامانج  ئەم تۆڕە ئەوە یە کە ئاسایش و سەربەخۆنی کۆچبەرانی ڕزگاربوو و خیێ

ی دەکرێت و هەروەها یارمەتیی یاسانی باش لە بواری لەوەی کە خز   و زمانیەوە بۆ قوربانیان دابیی
ی

مەنی گونجاو لە ڕووی فەرهەنیک

ت بۆ ئەوان لەبەردەست دەبێت. 
ی
 کۆچبەری دا لە سەرانسەری وڵ

 


