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 19 –ئاگاداربە لە ساختە و قۆڵبڕین لەكاتی پەتای كۆرۆنا كۆڤید 

 مەبە بە قوربانی. –بۆ قۆڵبڕینی خەڵكی بەكاردەهێنن   19 –تاوانكارەكان پەتای كۆڤید 

، نەخۆشییەكە بەهۆی ڤایرۆسی كۆرۆنای نوێوە كەوتۆتەوە، ئیستا بە فەرمی بووە بە پەتایەك كە هەموو جیهانی 19-پەتای كۆڤید 

 گرتۆتەوە.

كە بێدەسەاڵت و  تاوانكاران لە هەموو جیهاندا ئەم قەیرانە بەكاردەهێنن بۆ ساختەكردن لە خەڵك، ئەوانە بەئامانج دەگرن 

كە دەزگایەكی  Action Fraud  -بەستەزمانن چونكە دەیانەویت بەهۆی ئەم پەتایەوە پارەیان دەستكەوێت. دەزگای ئەكشن فرۆد 

نیشتمانیە بۆ خزمەتگوزاریی ڕاپۆرتدان لەسەر ساختەكاری لە شانشینی یەكگرتوو، باس لەوە دەكات كە ساختەكاری پەیوەندار بە 

 ٪ زیادی كردووە.400دا بە ڕێژەی  2020ە مانگی ئاداری ڤایرسی كۆرۆنا ل

پۆلیس و دەزگاكانی دیكەی حكومەت پێكەوە كاردەكەن بۆ باڵوكردنەوەی زانیاری لەبارەی ئەم ساختەكاریانەوە وە دڵنیا دەكەن بۆ 

 ئەوەی خەڵك هۆشیار بن لەدژی ساختەكاری.

 ەوە هاوبەش دەكات:فەرمانگەی داواكاری گشتی ئەم ئامۆژگارییانەی الی خوار

:  ئەگەر ماوەیەك بوەستیت و بیر بكەیتەوە پێش ئەوەی زانیاری بدەیت لەبارەی  پارەكانتەوە یان هەر زانیارییەكەوە ڕەنگە بوەستە

 بەم كردەیەت خۆت بپاریزیت.

وەیان فەرامۆش بكەیت.   : ئاخۆ لەوانەیە ساختەبێت؟ ئەوە ئاساییە كە هەر داواكارییەك ڕەت بكەیتەوە و ڕەفز بكەیتتەحەدا بكە

 تەنها تاوانكارەكان هەوڵ دەدەن پەلەت لی بكەن وەیان تووشی تۆقانت بكەن.

ئەگەر هەستت كرد كە تووشی قۆڵبڕین بوویت وەیان ساختەت لێكراوە یەكسەر پەیوەندی بكە بە بانكەكەتەوە و هەروەها بپارێزە: 

 .Action Fraud ڕاپۆرت بدە بە

زدا چووینەوە لە بارەی ساختەكارییەوە و لیستێكمان درووستكردووە بۆ تۆ بۆ ئەوەی بەئاگا بیت ئێمە بەسەر ڕاپۆتی جیاوا

 لەبارەیانەوە. 

* تكایە سەرنج بدە كە ئەم لیستە هەمووساختەكارییەكان ناگرێتەوە، وە تاوانكاران دەتوانن ڕێگەی دیكە بدۆزنەوە بۆ بەئامانجگرتنی 

 ە.كەسەكان لەبەر ئەوە هەمیشە هوشیار ب

: ئامرازی پشكنینی ڤایرۆس لە شانشینی یەكگرتوو تەنها لەالیەن فەرمانگەی تەندرووستی نیشتمانی  پشكنینی ڤایرۆس •

NHS .دەدرێت 

 . Covid-19: لە ئێستادا هیچ چارەسەرێك نیە بۆ نەخۆشیی كۆرۆنا ڤاكسین/چارەسەر •

پاراستنی خۆت لە ڤایرۆسی كۆرۆنا. وەكو  : ژمارەیەكی زۆر لە مەوادی ساختە و گرانبەها هەن بۆبەرهەمی كۆپیكراو •

 جێلی دژە بەكتیریا، دەمامك ..هتد.

: تاوانكاران كەسانی بەستەزمان بەئامانج دەگرن لە بەردەم ماڵەكانیاندا و پێشنیاریان بۆ ئەكەن كە كڕین/دیلیڤەری دەرمان •

 بچن بازاڕییان بۆ بكەن وەیان دەرمانیان بۆ بهێنن.

 ئەوان پێشنیاری پاككردنەوە دەكەن كە گوایە بۆ ڕێگرتن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە.: خزمەتگوزاری پاككردنەوە •

: ئاگاداربە لەو نامانەی كە داوات لێدەكەن هاوپێچی گوماناوی بكەیتەوە كە وادەكات ئیمێڵی تەڵە/یان كورتەنامە •

 ساختەكارەكان دەستیان بگات بە زانیاریی كەسی تۆ.

 

 دەستنیشان كراون: Action Fraudەالیەن دەزگای ئەم ئیمێاڵنەی الی خوارەوە ل

 

ساختەكارەكان وا خۆیان نیشان دەدەن كە گروپێكی لێكۆڵینەوەن و بە دەنگ و بەشێواز خۆیان وا دەنوێنن كە لە  .1

وە   Centre for Disease Control and Prevention (CDC)سەنتەری كۆنترۆڵی نەخۆشیەكان و بارێزگارین 
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. ئەوان وادەڵێن كە گوایە  World Health Organisation (WHO)درووستیی جیهانی سەر بە ڕێكخراوی تەن

 لیستێكی بەركەوتەی چاالك لە ناوچەكەدا بدەن بە قوربانیەكە.

ساختەكاران نووسراو دادەنێن لەبارەی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە لەگەل بەستەرێك )لینك( بۆ ماڵپەڕی كۆمپانیایەكی   .2

 سی قوربانی دەدرێت كە بەشدار ببێت لە ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانە بۆ نوێكردنەوەی زیاتر.ساختە كە تێیدا هانی كە

بازرگانی دەنێرن و هانی خەڵك دەدەن كە سوودمەند ببن لە ساختەكاران سیستەمی وەبەرهینان و ئامۆژگاری  .3

 هەبوونی قەیرانی ڤایرۆسی كۆرۆنا.

بن وە پیشنیار دەكەن كە  HMRCساختەكاران وای نیشاندەدەن كە سەر بە فەرمانگەی باج و گومرگی نیشتمانی  .4

ەی ووردەكاری و زانیاری گوایە پارەی باج دەگێڕنەوە وە ئاڕاستەی كەسەكە دەكەن بۆ وێبسایتی ساختە بۆ ئەو

 شەخسی و دارایی بەدەست بهینن. 

فرۆد ئەگەر خۆت یان كەسێك كە دەیناسیت بەئامانج گیرایت لەالیەن ساختەكارییەكەوە ، ئەوا دەبێ ئاگاداری دەزگای 

وەیان بە تەلەفونكردن بۆ  actionfraud.police.uk/www.بكەیتەوە  بە ئۆنالین لە    Action Fraudئەكشن  

0300 123 2040. 

بۆ ئامۆژگاری و زانیاری لەبارەی ئەوەی كە چۆن بزانیت شتێك ڕەنگە ساختە بێت، سەردان بكە بۆ ماڵپەڕی: 

.scam/-a-be-might-something-if-www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check 

 

 *وەرگێڕانی ئەم نووسراوە بە خۆبەخشی ئەنجامدراوە لەالیەن تیمی نایابی وەرگێڕە سەربەخۆكانمان* 

 كوردی سۆرانی: جەمال عوسمان
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