په کورنۍ کې وژنه
ريويو معلومات
د کورنۍ د غړو لپاره د معلوماتو پاڼه
دکورنۍ د وژنې ريويو څه څيز دی؟
په کورنۍ کې د وژنې ريويو (ډوميسټک هوموسايډ ريويو) يو طريقه ده د کورني اخ و ډب (تشدد) پرضد د غبرګون چټک کولو او ددې
مقصد دا دی چې دا نور خلک د هغې شيانو نه خوندي وساتي کوم چې ستاسو د کورنۍ د غړي سره وشول .هغوی به دا خبره يقيني
کوي چې پيلک ډلې لکه سوشل سروسز ،کاؤنسل ،پوليس او د ټولنې (کميونټي) سره تړلې نورې ډلې په دې خبره پوهه شي چې څه
وشول ،له کومې وجې ستاسو د کورنۍ غړی مړ شو او هغوی هغه ځايونه په ګوته کړي چې حاالتوته په کوم ډول غبرګون ښه کېدالی
شي .پيلګ ډلې تمه لري چې ددې نه به دوی هغه ښه سبقونه زده کړي کوم چې په دې اغيزه لري چې هغوی څنګه په ګډه سره کار
کوي .دا ريويوز به دا هڅه نه کوي چې په چا پړه واچوي خوپه دې به غور کوي چې څه وشول او څه په مختلف ډول کېدالی شول.
دوی به سپارښتنه کوي د هغې فعاليتونو د کومو په ذريعه چې د کورني اخ وډب په حالتونو کې په راتلونکی کې غبرګون ښه شي.
په کورنۍ کې د وژنې ريويوز (ډوميسټک هوموسايډ ريويو) د کورني اخ وډب ،د کرايم او ويکټم ايکت  ۲۰۰۴برخې دي او ۱۳م
اپريل  ۲۰۱۱نه دا يو قانون شو .دا د تحقيقاتو او يا د نور ډول پلټنو ځای نه اخلي خو د دوی سره يو اضافي څيز دی.
څوک به ريويو کوي؟
د قانوني ډلو او رضاکارو ډلو څخه به ريويو ټيم جوړيږي خو په دې کې به داسې چارواکی نه وي شامل څوک چې نيغ په نيغ په کيس
کې ښکيل وي .د ريويو ټيم به دا ګوري چې ټوله ټولنه کورني اخ وډب ته څه رنګ غبرګون ښکاره کوي اوپه څه رنګ ښه والی
راوستل شي چې په ښه ډول ددې د ښکار کس مرسته وشي.
په دې ريويو کې ستاسو برخه
موږ فکر کوو چې ملګري ،د کورنۍ غړي او نور هغه کسان څوک چې تشدد کونکي يا ددې ښکار کسان پژني هغوی په ښه توګه
چارواکي پوهه کوالی شي چې څه وشول .اکثر د تشدد ښکار خلک خپلې کورنۍ ته د ځان سره شوي د ناوړه چلند په هکله خبرې کوي،
او کله نا کله ،د مرستې د غوښتلو د تجرباتو په هکله د خپلې د کورنۍ د غړوسره خبرې کوي .نو د کورنۍ غړي د پبلک ټولنو سره
مرسته کوالی شي ددې په ګوته کولو سره چې ددې بدې پيښې نه دې کوم سبقونه زده کړل شي ،نوددې وجې نه ستاسو خبرو اورېدلوته
اړتيا لرو.
په ريويو کې برخه اخيستل
که تاسو په ريويو کې د برخه اخيستلو فيصله وکړۍ ،نو د ريويو ټيم به تاسو نه پوښتنه وکړي چې ستاسوپه اند څه وشول او ولې وشول.
په دې کې ددې بدې پيښې په هر اړخ ستاسو فکرونه ،يادونه او نظرونه شامل دي .د ريويو ټيم به دا هڅه کوي چې دا خبره يقيني کړي
چې د کوم حد پورې ممکن وي ستاسو د کورنۍ د غړي د مرګ سره په تړلي حاالتو ځان پوهه کړي او بيا دا پوهه په راتلونکی کې د
داسې ډول مرګونو د مخ نيوي لپاره وکاروي .ددې د برخې په توګه ،تاسو ته به معلومات وي د هغو هڅو په هکله کومې چې ستاسو د
کورنۍ غړي د پبلک ډلو ،د ټولنې د سازمانونو او نورو د مرستې تر السه کولو لپاره وکړې ځکه چې کله نا کله ددې ټولو رابطو په
هکله د ريويو ټيم معلومات نه لري .کيدايشي چې تاسو به دا غواړۍ چې سپارښتنه وکړئ چې ستاسو په اند دې يو بل کس ته د ريويو
ورکولو لپاره بلنه ورکړل شي.
تاسو خپل ټول فکرونه او نظرونه په ګډه يا په يو څو الندې طريقو ورکوالی شئ:
•د ليکنې يا د ريکارډنګ د الرې
•د ټيلي فون خبرو د الرې
•د ريويو کولو واال سره د مخامخ مالقات د الرې .دا مالقات به په عدالت (قضاء) کې نه کېږي او تاسو ته به دا نه ويل کېږي چې
تاسو په خپلو خبرو قسم وخورئ .په بحث کې د مرستې لپاره به ريويو کونکي ستاسو نه پوښتنې کوي او دا ټول عمل به د يو څو
ساعتونو نه زيات دوام نه لري او يا به تر هغه وخت پورې دوام ولري تر څو چې تاسو په دې کې ځان برخه اخيستلو لپاره تيار
اساسوئ.

کومو معلومات چې تاسو ورکوئ د هغې سره څه کېږي؟
کوم معلومات چې تاسو ورکوئ نو هغه به د ريويو د ټيم سره مرسته وکوي چې يوه جامع خاکه جوړه کي چې د وژنې څخه مخکې
څه وشول او دا به د ټيم سره د بدلون د سپارښتونو په جوړولو کې مرسته وکوي .دا سپارښتنې به بيا د عمل په پالن (ايکشن پالن) کې
واچول شي .ستاسو خبري به محرم ساتل کېږي ستاسو نوم به په ريويو رپورټ کې نه راځي.
ستاسو مرسته به قيمتي وي او ممکن ده چې په ټولنه ،په شمول د پبلک ټولونو ،د کورني اخ وډب ښکار خلکو ته په خپل غبرګون
ښکاره کول په برخه کې بدلون راولي.
د ريويو پروسه به څومره وخت ونيسي؟
د کورنۍ وژنې د ريويو د چوکاټ لپاره ټاکلی وخت نشته خو دا تمه لرل کېږي چې دا به د مرګ نه يو مياشت وروسته پيل کېږي .دا
ريويو به په شپږو مياشتو کې مکمل کېږي خو دا ډېر وخت هم اخيستالی شي ددې انحصار د نورو پلټنو په نتيجه دی ،د مثال په توګه،
د تشدد کونکي پرضد روانه قانوني کاروايي باندې.
ريويو څه محصول ورکوي؟
تفصيلي راپور او د راپور لنډيز کوم چې به په پبلک ويب پاڼه پروت وي.
يو ايکشن پالن ددې لپاره چې دا خبره يقيني کړي چې په راپور کې کومې سپارښتنې شوې دي په مناسب توګه مخکې
بوتللې شوې دي.
بل ګام
په دې ريويو کې د برخې اخيستلو پريکړه ستاسو خپله ده او که چرته تاسو نه غواړئ چې چې په دې کې برخه واخلئ نو ستاسو د
پريکړې احترام به کېږي .کيدايشي چې موږ تاسو سره بيا تماس ټينګ کړو ددې لپاره چې کله ريويو مکمله شي نو تاسو ته ووايو.
که تاسو برخه اخيستل غواړئ او يا تاسو د پروسې په هکله بله کومه پوښتنه لرئ نو لطفا د هغې کس سره تماس ټينګ کړئ چا چې
ددې معلوماتي پاڼې سره لګول شوی ليک الس ليک کړی دی .نو هغوی به هڅه کوي چې ستاسو د پوښتنو جوابونه درکړي يا تاسو ته
هغه کس وښايي څوک چې ستاسو د پوښتنو جوابونه درکوالی شي.
نور معلومات او مرسته
نيشنل ډوميسټک وايلنس هيلپ الين 0808 2000 247 :يا www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
مينز ايډواس الين 0808 801 0327 :يا www.mensadviceline.org.uk
 0800 999 5428 :GALOPيا galop.org.uk
ای ای ايف ډي ای (ايډوکيسي افټر فيټل ډوميسټک ابيوز) 07768 386922 :يا www.aafda.org.uk
نشنل هوموسايډ سروس 0845 3030 900 :يا www.victimsupport.org.uk

ای ای ايف ډي ای (ايډوکيسي افټر فيټل ډوميسټک ابيوز) نه ډېر مننه چا چې د هوم افس سره يوځای د معلوماتو دا پاڼه جوړه کړه.

