
وەک زا�بوونی کۆمە�ایەتی

مەبەستیش ل�ی سنووردارکردن و ڕ�گریکردنە لە هە�سووڕانی ئەندامی ن�و دەستەکە.

وەک بار�کی دەروونی

مەبەستیش ل�ی ژ�ردەستەکردن و بەکەم گرتنی هەست و خواستی کەس�کی دیکەیە. ئەو کەسەی کە توندوتیژی

ئاراستەدەکر�ت، لەخشتەببر�ت و وای ل� بکر�ت کە باوەڕ بکات، کە ئەوە ئەو خوودی خۆیەتی بوەتە هۆی بوونی کردەی

توندوتیژی.
وەک بار�کی ئایینی

مەبەستیش ل�ی ترساندنە بە ئایین، ناچارکردنە بە پ��ەوی کردن لە ئایین یاخود ڕ�گری کردنە لە پ��ەوی کردن لە ئایین.

وەک چەوساندنەوە

مەبەستیش ل�ی چاود�ری کردنی کەسەکە، ب�زارکردن و ترساندنییەتی. دەش�ت لە چوارچ�وەی توندوتیژی دیجیتا�یدا

بگیر�تەبەر، ئەوکاتیش چاود�ریکردن بۆ نموونە لەڕ�گەی سۆشیال م�دیا و تەلەفۆنەوە ئەنجام دەدر�ت.
وەک لە پەیوەند بە نامووسەوە

مەبەستیش ل�ی ت�گەیشتنی ناوخۆیی دەستەکەیە لە چەمکی نامووس و کاریگەری ت�گەیشتنەکە لەسەر هە�سوکەوتی ئەندامی

ن�و دەستەکە. توندوتیژی وەک ماف�ک ل�کدەدر�تەوە بۆ گەڕاندنەوەی نامووس.
وەک بار�کی جەستەیی

مەبەستیش ل�ی ئازاردانی ئەندامی ن�و دەستەکەیە بەش�وازی جۆراوجۆر. دەش�ت دەستەکە ڕۆ��کی چاالکی هەب�ت وەک

ئەنجامدەری کردەی توندوتیژی جەستەیی یاخود دەستەکە کردەیەکی وەها پەسەندبکات، کە ئەندامەکەی دەیگر�تەبەر.
 

ڕ�گری و  کردن  سەرزەنشت  دەستەکەدا  ن�و  لە  یاخود  دەستەیەک  ئەندامانی  لە  بریتین  بکەرەکان 
نادر�ت. ئەنجام  بکەرەکانی  تاکە  توندوتیژئام�زەکانی  کردە  لە  کردن 

دەکات. پەسەند  توندوتیژئامیز  کردەی  دەستەکە 

لە دادەب��ت  گیراوە  بەئامانج  کە  کەسەی  ئەو  دەستەکە  فشاری  دەستەکۆمە�یدا  توندوتیژی  لەن�و 
دەه���تەوە. تەنیا  بە  قوربانیی  کەسی  بەزۆریش  و  دەستەکە  ئەندامانی  پشتگیری 

 

توندوتیژی بەکۆمەڵ چییە؟

توندوتیژی دەستەکۆمە�یانە چۆن بەدی دەکر�ت؟



خزمەتگوزاری ڕاو�ژکردن و پشتگیری تاک کە بۆ کچان و ئافرەتان ئاراستەکراوە پ�شکەش دەکەین.
ڕ�نو�نی کردن و ڕاو�ژکردن بە زمانەکانی فینالندی، ئینگلیزی و هەروەها بەزمانی عەرەبیش لەڕ�گەی پەیوەندی

تەلەفۆنی و لەڕ�گەی گرتنی کاتەوە دەدەین.
با�یۆزی دەستەکان کە سەر بە پرۆژەکەن و بە زمانی جیاجیان زانیاری دەبەخشنەوە و پشتگیری لە گۆڕینی

مامە�ەی دەستەکان دەکەن.
ف�رکاری لە بواری کارکردن لەسەر زانیاری کۆمە�ایەتی- و ئایینیدا وە گفتووگۆکردن لە سەر توندوتیژی

دەستەکۆمە�ی و بەرپ�گرتنی دگیر�تەبەر.
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پشتگیری لە ئافرەتەکانی دەستەکە بکە، پشتگیری لە ت�ک�ای

دەستەکە دەکەیت!

@ummahanke@umma_amalry www.amalry.fi


