
)Bust Card- Legal Adviceوێنی یاسایی بۆ خۆپیشاندان (کارتی ڕێن

هر دەستگیر کرایت هگ ئ
ه.-  هی هی پۆلیس، بە خۆرایی مافی بەدەستهێنانی ڕێنوێنی یاساییت ه ه بنک ل
ه، کەسێك لە دەستگیربوونەکەت ئاگادار بکەیت.-  هی هت ه هو مافی ئ
 نننامیلکەی (-  هی هو ه، ئەوەی کننە هەمننوو مافەکننانتی تێننداC)ی پراکننتیکی (PACE codeمننافی خوێننندن هی  )ت ه

تۆمارکراون.
ه، واتە  “وەڵم نەدانەوە” بە هەموو پرسیارەکان لە لێکۆڵینەوەی پۆلیسدا.-  هی هنگی هەڵبژاردنت ه مافی بێد

ه خوار -  هنت ل هم هر ت هگ ه17ئ هسنێکی ڕوشند (بناڵغ) ل هبێنت ک . دژوارینت هەینە، د ه بێنت، ینا لەتەك  هو  … سناڵیی
هبێت. بنەکەی پۆلیس لەتەکتدا ئاماد

ه کاتی لێکۆڵینەوەی پۆلیس لەتەکدا، ئەگەر ئینگلیزی زمانی یەکەمت نییە، ئەوا مافی داواکردننی وەرگێنڕت-   ل
هەیە و پۆلیس دەبێت بۆت دابین بکات.

هو پارێزەرانەی  هفونی  ئ هل هی ت   (تکایە ئەم ژمارە  کە بۆ ئەم مەبەستە دیاریکراون  ژمار
تەلەفۆنانە لی خۆت بنووسە)

           Bindmans 0207 833 4433 
Hodge Jones and Allen 07659 111 192 

هم  هن ، لەو بارەدا  پێویستت بە وەرگێڕ دەبێت.ئ ه بک هی تۆ قس هک ه زمان هتوانن ب ه ن هنگ ه ڕ پارێزەران

  ی  پێویست لە بارەی راگرتن و پشکنینی جەستەیی لە شەقامدا  ڕێنوێن
هبێنت-  ههنا د هرو هبێت پۆلیسەکان نێوی خۆینان و ناوەنندی پۆلیسنخانەکەیان بڵێنن، ه  پێش پشکنینی جەستەت، د

هیانەوێت بتپشکنن. ه پێی چ بڕیارێك و. لەبەر چی د پێت بڵێن، کە ب
هڵمنی-   ئەگەر بە بیانووەکەینان ڕازی نەبنووی، منافی ئەوەت هەینە، کنە نناو و ئادرەسنی خۆتینان پێنەڵێینت و  و

ه. هو هیت هد هکانیان ن پرسیار

ئەگەر بینەر و گەواهی دەستگیرکردنی کەسێکی دیکە بوویت
 ئەوەی دیتووتە دەسنتبەجێ تۆمناری بکنە، لەبەر ئەوەی کنە دادگەیکردننی پەیوەسنت لەوانەینە   هەنندێك جنار- 

 پاش چەند مانگ یا ساڵ بەرپابکرێت، ئەو کات ئەگەری لەبیرچنوونی دیتنەکنان و وردەکارییەکنانی ڕووداوەکەت
هەیە.

ه زووترین-  ه ڕویدا  ب هی ک هو هخسا ئ هلت بۆ ڕ ه ه هر ک هیت ، ه ه گرتن بد هس هتی ل هر گیرایت یاخود ویستت شای  گ
ه ، هک هیسن ه ک ه ل هو هتنا سناڵیش بنۆ لێکنۆڵین هێت بۆ  مانگێک   ه ه دادگا دوابک هنگ ه ڕ ه.  چونک ه و بینێر  کات بینوس

هیت. ه ڕیکۆردی بک ه یاد هکانت ل ه شت ه کاتێک ک ه گرنگ بۆی

  :  پشتیوانییە مافییەکانی دیکە
 لە باری دیتنی دەستگیرکردنی کەسانی دیکە و پێداویستی بەدەسنتهێنانی زانیناری فرەتنر، لەڕێگەی تەلەفنۆن- 

یا ئیمەیلەوە لەتەك نووسینگەی مافیی خوارەوە پەیوەندی بگرە:
Arrestee Suprt
Tel: 07946 541 511

e-mail:  ldmgmail@yahoo.co.uk
 Legal Defence and Monitoring Group
www.ldmg.org.uk
Green and Black Cross Legal
www.greenandblackcross.org/legal

mailto:ldmgmail@yahoo.co.uk
http://www.ldmg.org.uk/

