ڕێبازی ناڕەز ی
ی
دەربڕین مشتەری
ایەت
ا
لە خوارەوە ڕوون دەکرێتەوە کە تۆ ی
ی
کۆچبەرت پێنسیلڤانیا ( )PIRCسکاڵ تۆمار بکەیت.
ئیمکانیات دەزگای
ماف ئەوەی هەیە الی ناوەندی
ی
دابی نەکردووە ،ی
ی
یارمەتی کاریگەرمان بۆ تۆ ی ی
ماف
یارمەت یان ئەگەر پێتوایە ئێمە
ئەگەر پێتوایە کە  PIRCبەهەڵە تۆی بێبەش کردووە لە
ی
ا
ا
ئەوەت هەیە کە سکاڵ پێشکەش بکەیت .ئەگەر ناتوانیت سکاڵی نوورساو پێشکەش بکەیت ،دەتوانیت حوزووری یان بە تەلەفۆن
ا
ا
سکاڵی نوورساو پێشکەش بکەین .ئەگەر سەبارەت بە ڕێبازی ناڕەز ی
یی
ایەت
دەتوانی یارمەتیت بدەین کە
سکاڵکەت ڕوون بکەیتەوە ،یان ئێمە
ی
انیارت زیاترت دەوێت ،ئێمە ئامادەین ئەو زانیاریەت ێ
ت بدەین.
دەربڕیی
مشتەرت  PIRCز ی
ی

مافەکانت وەکوو مشتەریەیک PIRC
 .1تەواوی مشتەریەکان ی
ی
ماف ئەوەیان هەیە کە بە ڕێز و شکۆوە لەگەڵیان ڕەفتار بکرێت .ئەمە ی ێ
ئینسات و رێزی تاکەکەیس
یات دەبێت شکۆی
مشتەری بپارێزێت و پەرە بەم ڕێبازە بدرێت.
 .2هەموو مشتەریەک ی
ی
ی
ی
لەبەرچاوگرتی نژاد ،ی ی
پێداویستیەکات وەربگرێت ێ
ئایی ،ڕەگەز ،بنەچەی
ت
خزمەت گونجاو بۆ
ماف ئەوەی هەیە کە
نژادی ،تەمەن ،ڕادەی کەمئەندایم ،پەککەوتەت ،یان ی
یاسات.
دۆخ
ی
ی
 .3هەموو مشتەریەک هەمیشە ی
ی
دانوستانەکات لەگەڵ پارێزەر ،پزیشیک شەخیس ،یان مامۆستای ی
ئاییی
ماف ئەوەی هەیە کە پەیوەندی و
ی
نهێی و تایبەت بێت.
ی
 .4هیچ مشتەریەک نابێت پشتگوێ بخرێت یان لەڕووی سێکیس ،جەستەت ،ی
الیەت دیکەوە ئازار بدرێت.
زمات ،یان
ی
دەت ی
ی
ێ
دەرببێت.
ئایینیەکات
ماف ئەوەی هەبێت کە باوەڕە
 .5هەموو مشتەریەک
ڕ
 .6هەموو مشتەریەک ی
ی
خزمەت ێ
خبا و کارامە و گونجاوی بۆ ی ی
دابی بکرێت.
ماف ئەوەی هەیە کە
ی
ی
دەت وەکوو ی
ێ
نهێی بپارێزرێن.
.7
تۆمارەکات هەر موشتەرییەک
 .8هەموو مشتەریەک ی
ی
ماف ئەوەی هەیە کە ناڕەز ی
پێشێلکردت ئەم مافە دیاریکراوانەی
ایەت دەربڕێت سەبارەت بە هەرچەشنە ئیدعای
مشتەری ،یان هەر مافێک کە لە ئاکایم ئەمە دا یاسا ی ێپی دەدات.
ی
ی
داواکردت ئەو مافانەی کە لەم بەشە دا دیاری کراون ،تۆڵەی ێ
ارودۆخ خراپ یان
ل بکرێتەوە ،یان ب
 .9هیچ مشتەریەک نابێت لەبەر
ی
خزمەت نەگونجاوی بۆ فەراهم بکرێت.
ی
یی
کەسات تر ڕێگە بدەن ئەم کارەیان بۆ بکەن.
بپشکی وە یا بە پارێزەری خۆیان یان
 .10مشتەریەکان دەتوانن تۆمارەکانیان

چۆن ناڕەز ی
دەرببیت
ایەت
ڕ
مشتەرت پارێزەرێیک خۆڕ یات  PIRCـت ،یان هەر داوای یارمەتیمان ێ
ل دەکەیت ،ئەگەر لە
مشتەرت  PIRCـت ،یان
ئەگەر ئێستا
ی
ی
ی
ایەتی نوورساو پێشکەش بکەیت .دەتوانیت داوا بکەیت کە لە ماوەی پڕۆسەکە دا
خزمەتەکانمان ڕازی نیت ،ماف ئەوەت هەیە کە ناڕەز ی
یەکێک لە کارمەندەکانمان لەگەڵت بێت.
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ی
یەکەمی هەنگاو
 .1ئێمە ئامۆژگاریت دەکەین کە سەبارەت بە ناڕەزایەتیەکەت/کێشەکەت لەگەڵ کارمەندەکەمان یان پارێزەری خۆڕاییت قسە بکە .زۆرێک
لە ناڕەزایەتیەکان دەکرێ ێ
خبا لەڕێگەی گفتوگۆ لەنێوان مشتەریەکە و کارمەندەکە یان پارێزەرەکە چارەسەر بکرێن و لەم ئاستە دا بڕیارێک
ی
یان کارێک کە هەردووال بەدڵیان بێت ناڕەزایەتیەکە/کێشەکە چارەسەر دەکات .هیچ هەنگاوێیک تر ،لەوانە ڕ ی
اپۆرت نوورساو ،پێویست نیە.

هەنگاوی دووەم
ایەتی فەرمیت بە نوورساوی پێشکەش
 .1ئەگەر هیچ ڕێکەوتنامەیەک لەنێوان هەردووال دا نیە ،دەتوانیت بچیتە هەنگاوی دواتر و ناڕەز ی
بکەیت لەڕێگەی پڕکردنەوەی فۆریم ناڕەز ی
ی
نووسیی نامەیەک بۆ پارێزەری بەڕێوەبەر/پڕۆژەی کۆچبەر یات ڕزگاربوو:
ایەت یان
)Managing Attorney (MAISP
Immigrant Survivors Project
Pennsylvania Immigration Resource Center
PO Box 20339
York, PA 17402
ئەگەر ناتوانیت ناڕەزایەتیت بە نوورساوی بدەیت پێمان ،دەتوانیت بە شێوەی زارەیک بیدەیت پێمان (بۆ نموونە ،بە تەلەفۆن ،حوزووری،
یی
یان بە ررس ییی دەنگ) یان دەتوانیت داومان ێ
بنووسی .پارێزەری بەڕێوەبردن لە پڕۆژەی کۆچبەر یات ڕزگاربوو
ل بکەیت کە ناڕەزایەتیەکەت بۆ
( )MAISPپێداچوونەوەی ڕاستیەکان دەکات و ناڕەزایەتیەکە لەگەڵ هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکان باس دەکات .لە ماوەی چواردە ()14
ا
کردت ناڕەز ی
ڕۆژ دوای تۆمار ی
هەڵبگبدرێن ،دەدات بە تۆ ،مەگەر
ایەت MAISP ،وەڵمێیک نوورساو ،تێدا کورتەیەک لەو هەنگاوانەی کە دەت
ی
داوای پێداچوونەوە کرابێت.
ێ
دەت لە ماوەی چواردە ( )14دا بەتەواوی چارەسەر بکرێت.
 .2ناڕەزایەتیەکە

هەنگاوی سێیەم
ا
 .1ئەگەر تۆ لە وەڵیم  MAISPناڕازیت ،دەتوانیت لە ماوەی پێنج ( )5ڕۆژی کاری دا ،داوای پێداچوونەوەی بڕیاری  MAISPبکەیت و
ا
ا
ا
ی
ی
ناردت سکاڵی نوورساوی ئەسڵ و وەڵیم  MAISPبۆ بەڕێوەبەری جێبەجێکردن (:)ED
قۆناخ دواتر لەڕێگەی
بچیتە
Mary Studzinski, Executive Director
Pennsylvania Immigration Resource Center
PO Box 20339
York, PA 17402
 .2بەڕێوەبەری جێبەجێکردن هەموو ماتریاڵە یێنبدراوەکان لێک دەداتەوە ،لێکۆڵینەوەی پێویست دەکات ،ئەگەر الزم بێت لەگەڵ هەموو
ی
ی
کارمەندەکات تر دیمانە دەکات ،بۆ ئەوەی لە هەموو ڕاستیەکان ی ێ
ت بگات.
الیەنەکات پەیوەندیدار بە ناڕەزایەتیەکە و
ی
ی
دەسی مشتەری لە بڕیاری خۆی ئاگادار
ایەتی نوورساو بە
 .3بەڕێوەبەری جێبەجێکردن لە ماوەی پێنج ( )5ڕۆژ دوای
گەیشتی ناڕەز ی
دەکاتەوە.
کۆتات دەبێت.
 .4بڕیاری بەڕێوەبەری جێبەجێکردن بڕیاری
ی
ا
 .5ئەگەر ناڕەزایەتیەکە لە خودی  MAISPیان  EDبێت ،دەسەڵت کە لەسەر ناڕەزایەتیەکە بڕیار دەدات ،هەڵدەبژێردێت.
هەنگاوی چوارم
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ا
ی
سکاڵکەت هەر چارەسەر نەبوو ،دەتوانیت بۆ وەر ی
خزمەتەکات
یارمەتی زیاتر ،پەیوەندی بکەیت نووسینگەی  PCCDبۆ
گرتی
 .1ئەگەر
ی
قوربانیان:
Ms. Kathy Buckley
Manager, Victims' Services Program
Office of Victims' Services
Commission on Crime and Delinquency
P.O. Box 1167
Harrisburg, Pennsylvania 17108-1167
)717( 265-8724
( )717( 772-4331فاکس)
ئیمەیلkabuckley@pa.gov :
ئەگەر پێویستت بە زانیار یت زیاتر هەیە سەبارەت بە مافەکانت لە چوارچێوەی ئەم ڕێبازە دا ،تکایە پێمان ا ێ
بڵ.
ی
اگەیاندت مەبەست:
ڕ
دەستگەیشتی یەکسان دامەزراوە و کار دەکات بۆ پار ی
ی
استی
بەشدارت و
ئامانج ،PIRC :ڕێکخراوێیک قازانجنەخوازە کە لەسەر باوەڕ بە
ی
ی
ی
ی
ی
دەرفەت یەکسان بۆ کۆچبەران لە ویالیەتە یەکگرتووەکان و هەرەها بۆ پار ی
استی ژیات کۆچبەرات دۆخناسک و
مافەکات ئازادی و
ی
یێ ی
پاڵپشتی خۆڕات و کاریگەر ی ی
دابی دەکات بۆ ئوەی
یاسات ،خوێندن و
ئامۆژگارت
یاسات،
خزمەت
یاسات،
ایەتی
ی
خبانەکانیان PIRC .نوێنەر ی
ی
ی
ی
ی
ی
یارمەتی کۆچبەران بدات کە ی
دۆخ یاسات بە دەست ی ی
بهێی یان بیپارێزن.
ی
ی
ا
 PIRCباوەڕی وا یە کە هەموو کەسێک شیاوی ئەوە یە کە بە ڕێز و شکۆوە لەگەڵ ڕەفتار بکرێت ،و هەموو ئەو قوربانیانەی کە PIRC
ر
ی
ی
ێ
هەڵبێرن.
پاڵپشی
یاسات و
ئاسی بەشداریکردنیان لە خزمەتگەل
دەت بتوانن خۆیان
خزمەتیان دەکات،
ی
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