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 -تاھىر ھامۇت ىئزگىل

مۇقەددىمە

بۇ

قولالنما بۈيۈك برىتانىيەدە ياشايدىغان ۇئيغۇرالر ۈئچۈندۇر .بۇ مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر بىلەن
ۇئالرنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىللىرى ۋە ېئھتىياجى ھەققىدە مەسلىھەتلىشىش نەتىنجىسىدە
تۈزۈلگەن.
بۇ قولالنمىنى خىتاينى ۆئز ىئچىگە ائلغان ائسىيانى ائساس قىلغان كىشىلىك ھوقۇق خەير-ساخاۋەت
وئرگىنى  The Rights Practiceتەييارلىدى .بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونىدا
(ۇئيغۇر دىيارى) ېئلىپ بېرىلىۋاتقان ىئنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان كىشىلىك
ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ىئزچىل كۆڭۈل بېرىۋاتىمىز .بىز پارالمېنتتا يىغىنى ۆئتكۈزۈپ ،بۇ ۋەزىيەتكە
بولغان تونۇشىنى ۆئستۈردۇق ۋە دوكالت تەييارالپ ،ۇئيغۇر ائياللىرىنىڭ ەئھۋالىغا ۋە ۇئيغۇر
دىيارىىدىكى جىناي ى ىئشالر قانۇنىنىڭ ىئشلىتىلىشىگە نەزەر تاشلىدۇق.
-2017يىلدىن باشالپ ،خەلقائرا جەمئىيەت ۇئيغۇر دىيارىدىكى ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركى مىللەتلەرگە
قاراتقان كەڭ كۆلەمدە خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش ،قىيناش ۋە نازارەت قىلىش قىلمىشلىرىنى تونۇپ يەتتى.
يۈزمىڭلىغان ۇئيغۇرالر ائىئلىلىرى ۆئيلىرىدىن ائيرىلىۋېتىلدى .ۇئيغۇر مەدەنىيىتى ۋە دىني ېئتىقاتى
ھۇجۇمغا ۇئچراپ ،مەسچىت ۋە مازارالر ۋەيران قىلىندى .چەتەئلدە ياشايدىغان نۇرغۇن ۇئيغۇرالر ۋەتەن
ىئچىدىكى تۇغقانلىرى بىلەن ائالقىلىشالمايۋاتىدۇ ،ياكى ۇئالر بىلەن ەئركىن ائالقە قىاللمايدۇ.
بۇ قولالنمىنىڭ مەزمۇنى بىزنىڭ خىتاي ۋە خەلقائرا قانۇن ھەققىدىكى مول تەجرىبىلىرىمىز ،شۇنداقال
مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر بىلەن بولغان سۆھبەتكە ائساس قىلىنغان .بىز يەنە بۈيۈك برىتانىيەدىكى
كۆچمەنلەر ۋە قانۇن مۇتەخەسسىسلىرىدىن پىكىر ائلدۇق.
بىز پاراڭالشقان نۇرغۇن كىشىلەر ۇئيغۇر دىيارىدىكى ائىئلە ەئزالىرىنىڭ تەقدىرى توغرىسىدا ۇئچۇر
ېئلىشكە بەكمۇ ىئنتىزار ىئدى .نۇرغۇن كىشىلەر بىزگە بۈيۈك برىتانىيەدىكى خىتاي ەئمەلدارلىرى
تەرپىدىن ۇئچرىغان پاراكەندىچىلىكلەرنى سۆزلەپ بەردى .بۈيۈك برىتانىيەدە ياشاۋاتقان ھېچكىم ۆئزىنى
خەۋپ ىئچىدە ھېس قىلماسلىقى كېرەك .ۇئچۇرغا ېئرىشمەي تۇرۇپ بۇ دۆلەتتە ياشاش تولىمۇ مۈشكۈل
ۋە ائىئلە ەئزالىرىدىن ائيرىلىش كىشىنى تولىمۇ ائزاباليدۇ.
بۇ قولالنما بۈيۈك برىتانىيەدە ياشايدىغان ۇئيغۇر دىيارىدىن كەلگەن ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەر
ۈئچۈن يېزىلغان .بۇ قولالنمىنىڭ سىزنىڭ برىتانىيەدىكى ھوقۇقىڭىزنى ،شۇنداقال خىتاينىڭ

مۇناسىۋەتلىك قانۇنلىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم قىلىشىنى ۈئمىد قىلىمىز .بىز سىزنىڭ
ەئنگىلىيەدە ۆئزىڭىزنى بىخەتەر ھېس قىلىشىڭىزنى ،بۇ يەردە تەمىنلەنگەن نەسىھەتلەرنىڭ ۆئزىڭىزنى
پاراكەندىچىلىك تىن قوغدىشىڭىزغا ۋە روھىي ساغالملىقىڭىزغا كۆڭۈل بۆلۈشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمىز.
ھەممىدىن مۇھىمى بۇ قولالنمىنىڭ يېڭى بىر دۆلەتتە گۈللىنىشىڭىزگە ۋە ۇئيغۇر دىيارىدا ياشاۋاتقان
دوستلىرىڭىز ۋە تۇغقانلىرىڭىزغا يۈز بەرگەنلەرنىڭ سورىقىنى قىاللىشىڭىزغا ياردەم قىلىشىنى ۈئمىد
قىلىمىز.
بۇ قولالنمىنىڭ ھەر بىر بابىقا مۇناسىۋەتلىك قانۇنالرنى ىئشلىتىش ،كونكرېت ھەرىكەتلەرنى قانداق
ېئلىپ بېرىش ۋە كېرەكلىك وئرگانالرنىڭ ائالقىلىشىش ۇئسۇللىرى توغرىسىدىكى تەكلىپلەرنى كىرگۈزدۇق.

بابالردىن قىسقىچە بايان

-5باب :پاراكەندىچىلىك

-1باب :كۆچمەنلىك ۋە پاناھلىنىش

بۇ باب سىزگە پاراكەندىچىلىكنىڭ شەكىللىرىنى تونۇشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ ،ھەمدە ۆئزىڭىزنى
پاراكەندىچىلىك تىن قانداق قوغداش توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىدۇ.

بۇ بابتا وئخشىمىغان تىپتىكى ۋىزا ،بۈيۈك برىتانىيەدە پاناھلىق تىلەش جەريانى ،شۇنداقال
ېئكسىپىالتاتسىيەنىڭ ائلدىنى ېئلىش ھەققىدە ەئمەلىي مەسلىھەتلەر بېرىلگەن.
-6باب :روھىي ساغالملىق
بۇ بابتا ياخشى روھىي ساغالملىقنىڭ ېئنىقلىمىسى ،روھىي ساغالملىقىڭىزغا قاراشنىڭ مۇھىملىقى،
روھىي ساغالملىق مەسىلىسىدە كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ائالمەتلىرى ۈئستىدە ىئزدىنىمىز ۋە ۆئزىڭىزنى
قانداق ائسىراش توغرىسىدا ەئمەلىي مەسلىھەت بېرىمىز.

-2باب :بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇقالر
بۈيۈك برىتانىيەدىكى ائالقىدار قانۇنالرغا ۋە ھوقۇقلىرىڭىزغا مۇناسىۋەتلىك بولغان كەمسىتىش ،بانكا،
خىزمەت ،ساقچىالر بىلەن باردى-كەلدى قىلىش ،تۇرالغۇ ۋە ىئجتىماىئي كاپالەتكە داىئر ۇئچۇرالر بىلەن
يېتەكچىلىك قىلىش.

-7باب :رەقەملىك بىخەتەرلىك
بۇ باب رەقەملىك بىخەتەرلىكىڭىزگە كاپالەتلىك قىلىش ،شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى قوغداش ۋە
مەخپىيەتلىكىڭىزنى قوغداش ۈئچۈن قوللىنىدىغان ەئمەلىي باسقۇچالر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

-3باب :خىتاي قانۇنى
تۇتۇپ تۇرۇش ۋە جىناي ى ىئشالر دەۋاسىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان خىتاينىڭ قانۇن سىستېمىسىنىڭ
چۈشەندۈرۈشى .بۇ بابتا يەنە ائىئلە ەئزاسىنىڭ تۈرمىگە قامالغان ەئھۋال ائستىدا ائىئلىسىگە بېرىلدىغان
ھۆججەتلەر ،خىتايدا ائدۋۇكات تەيىنلەش ھوقۇقىڭىز قاتارلىقالرنى چۈشەندۈرۈلگەن.

-8باب :پايدىلىق ۇئچۇرالر
بۇ بابتا بۈيۈك برىتانىيەدە ھاياتىڭىزنى داۋامالشتۇرۇش ۈئچۈن سىزگە ياردەم بېرەلەيدىغان باشقا
تەشكىالتالرنىڭ ۇئلىنىشلىرنى ،ماائرىپ ۋە تىل ۆئگىنىشكە ائىئت كۆرسەتمىلەرنى ،ېئھتىياجلىق
كىشىلەر ۈئچۈن تەمىنلەنگەن ھەقسىز مەنبەلەرنى تاپااليسىز.

-4باب :ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش
بۇ باب ۇئيغۇر دىيارىدىكى ائىئلە ەئزالىرىڭىز ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان قانالالر
توغرىسىدا تەكلىپ بېرىدۇ .بۇ قانالالر يەرلىك پارالمېنت ەئزاسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى
مېخانىزمىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
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 -1باب كۆچمەنلىك ۋە پاناھلىنىش
مۇھاجىرەتتىكى نۇرغۇن ۇئيغۇرالر بۈيۈك برىتانىيەنى ۆئز ىئچىگە ائلغان دۆلەتلەرگە وئقۇش ياكى خىزمەت
سەۋەبىدىن كەلگەن .ۇئيغۇر دىيارىدىكى خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى تەرىپىدىن ېئلىپ بېرىلىۋاتقان
زىيانكەشلىكلەر تۈپەيلىدىن ،بەلكى سىزمۇ بۈيۈك برىتانىيەدە ۇئزنراق تۇرۇشنىڭ يولىنى ىئزدىگەن
بولۇشىڭىز مۇمكىن .مەيلى قىسقا مۇددەت ياكى ۇئزۇن مۇددەت تۇرۇشنى خاال ڭ ،ھەر خىل
تالالشلىرىڭىز بار.
بۈيۈك برىتانىيەنىڭ كۆچمەنلەر ۋە ۋىزا سىستېمىسى مۇرەككەپ ۋە ۇئالرنى چۈشىنىش تەس .بۇ بابنىڭ
سىزنىڭ ھوقۇقىڭىز ،ۋىزا تاللىشىڭىز ۋە بۈيۈك برىتانىيەدە قېلىشنى ىئلتىماس قىلىش جەريانىڭىزنى
تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم قىلىشىنى ۈئمىد قىلىمىز.
بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ۋىزا
پاناھلىق تىلەش
ائىئلە ەئزالىرى بىلەن جەم بولۇش
ىئسم ۆئزگەرتىش
ېئكسىپىالتاتسىيەنىڭ ائلدىنى ېئلىش
ائدۋۇكات تېپىش
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 1ۋىزا
ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەنىڭ سىرتىدا بولسىڭىز ،وئقۇغۇچىالر ۋىزىسىنى ەئڭ بالدۇر
بولغاندا وئقۇشىڭىزنىڭ باشلىنىشتىن ائلتە ائي بۇرۇن ىئلتىماس قىالاليسىز .ەئگەر ھازىر
مەۋجۇت بىر ۋىزا بىلەن بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۋاتقان بولسىڭىز ،ەئڭ بالدۇر بولغاندا
وئقۇشىڭىزنىڭ باشلىنىشتىن ۈئچ ائي بۇرۇن ىئلتىماس قىالاليسىز.

وئقۇغۇچىالر ۋىزىسى
وئقۇغۇچىالر ۋىزىسى سىزنى تۆۋەندىكى شەرتلەرنى كۆزدە تۇتۇپ بۈيۈك برىتانىيەدە وئقۇش مۇددىتى
ىئچىدە وئقۇش رۇخستىگە ىئگە قىلىدۇ:
•
•
•
•

ەئگەر سىزدە تۆۋەندىكى ۋىزادىن بىرسى بولسا ،وئقۇغۇچىالر ۋىزىسىغا ائلماشتۇرالمايسىز:
زىيارەت ۋىزىسى( ،)visit visaقىسقا مۇددەتلىك وئقۇغۇچىالر ۋىزىسى ،باال
وئقۇغۇچىالرنىڭ ائتا-ائنا ۋىزىسى (.)Parent of a Child Student visa

 16ياشتىن يۇقىرى
ىئجازەت بېرىلگەن وئرگاندىكى دەرسكە شەرتسىز تەكلىپكە ېئرىشكەن
ۆئزىڭىز ۋە دەرسلىكىڭىزگە ھەق تۆلەش ۈئچۈن ىئقتىسادىي ۋاسىتىلىرىڭىز بار
تەلەپ قىلىنغان ىئنگلىز تىلى سەۋىيەگە يېتىش

چوقۇم ھازىرقى ۋىزا ۋاقتى توشۇشتىن بۇرۇن ىئلتىماس قىلىشىڭىز كېرەك ،يېڭى دەرس
ھازىرقى ۋىزا ۋاقتى توشقاندىن كېيىنكى  28كۈن ىئچىدە باشلىنىشى كېرەك.

ىئجازەت بېرىلگەن وئرگانالرنىڭ مىسالى:

ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەنىڭ سىرتىدا بولسىڭىز ،وئقۇغۇچىالر ۋىزىسىغا قانداق ىئلتىماس
قىلىش ۋە توردىكى ىئلتىماس جەدۋىلىنى بۇ ۇئلىنىشتىن
كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/student-visa/apply :

• مۇستەقىل ۋە خۇسۇسىي مەك تەپلەر ياكى ائلىي مەك تەپلەر
• ۇئنىۋېرسىتېت قاتارلىق ائلىي ماائرىپ ائپپاراتلىرى
ىئجازەتنامە ائلغان وئرگانالرنىڭ تىزىملىكىنى بۇ يەردىن كۆرۈڭ:
gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
ەئگەر ۇئزۇنراق تۇرۇپ وئقۇشنى داۋامالشتۇرۇشنى وئيلىسىڭىز ياكى پۈتۈنلەي يېڭى دەرس ۆئگەنمەكچى
بولسىڭىز ،وئقۇغۇچىالر ۋىزىسىنى ۇئزارتااليسىز.

ەئگەر بۈيۈك برىتانىيە باكالۋۇرلۇق ۇئنۋانى ،ائسپىرانتلىق ۇئنۋانى ياكى باشقا الياقەتلىك دەرسلەرنى
تاماملىغاندىن كېيىن برىتانىيەدە قېلىشنى وئيلىسىڭىز ،ائسپرانتلىق ۋىزىسىنى ىئلتىماس قىلسىڭىز
بولىدۇ .ۇئ سىزدە بار بولغان ساالھىيەتكە ائساسەن  2يىلدىن  3يىلغىچە بۈيۈك برىتانىيەدە ياشاش ۋە
ىئشلەشكە يول قويىدۇ .سىز ئوقۇغىچى ۋىزىسى بىلەن الياقەتلىك دەرسنى مۇۋەپپەقىيەتلىك
تاماملىغانلىقىڭىزنى ىئسپالىيالىشىڭىز كېرەك .قايسى دەرسلەرنىڭ الياقەتلىك ىئكەنلىكىنى ۋە ۇئالرنىڭ
ەئڭ تۆۋەن وئقۇش مۇددىتىنى بۇ يەردىن تەكشۈرەلەيسىزhttps://www.gov.uk/graduate- :
visa/course-you-studied

ۋىزاڭىزنى ۇئزارتىش ۈئچۈن ،سىز چوقۇم بۈيۈك برىتانىيەنىڭ وئقۇغۇچىالر ۋىزىسى بىلەن تۇرىۋاتقان
بولۇشىڭىز كېرەك ،ھەمدە ىئجازەت بېرىلگەن وئرگاندىكى دەرسكە شەرتسىز تەكلىپكە ېئرىشكەن
بولىشىڭىز كېرەك .ائدەتتە ،سىز يەنە ۆئگۈنىشىڭىزنىڭ ھازىرقى دەرسلىكىڭىزدىن يۇقىرى سەۋىيىدە
بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ،ۆئگىنىشىڭىزدە ىئلگىرلىكەنلىكىڭىزنى كۆرسىتىشىڭىز كېرەك .بۇ يەردە
ۇئزۇن مەزگىل تۇرۇشنىڭ باشقا تەلەپلىرى ،خىراجىتى ۋە باشقا تالالشلىرى توغرىسىدىكى تەپسىالتالرنى
بۇ ۇئلۇنىشتىن كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/student-visa :

وئقۇش پۈتۈرۈش ۋىزىسىنى چوقۇم ھازىرقى ۋىزىنىڭ ۋاقتى توشۇشتىن بۇرۇن ىئلتىماس قىلىشىڭىز
كېرەك .وئقۇش پۈتتۈرگەنلىكىڭىز ياكى دەرسنى تاماملىغانلىقىڭىز ۈئچۈن گۇۋاھنامە
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خىزمەتكە مۇناسىۋەتلىك ۋىزىنى ۇئزارتىش ۈئچۈن ،سىز چوقۇم وئخشاش خاراك تېردىكى خىزمەتتە
ىئشلىشىڭىز ھەمدە دەسلەپكى ۋىزىنى قوللىغان وئخشاش خىزمەت تەمىنلىگۈچىگە ىئشلىشىڭىز
كېرەك.

تاپشۇرۇۋېلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق – ماائرىپ تەمىنلىگۈچىڭىزنىڭ دەرسنى مۇۋەپپەقىيەتلىك
تاماملىغانلىقىڭىزنى كۆرسەتكەن بىر ىئسپات بولسىال بولىدۇ .شۇنىڭغا دىققەت قىلىشىمىز كېرەككى،
وئقۇش پۈتۈرۈش ۋىزىسىنى ۇئزارتالمايسىز ،لېكىن باشقا ۋىزاغا ائلماشتۇرۇشىڭىز مۇمكىن ،مەسىلەن
ىئقتىدارلىق ىئشچىالر ۋىزىسى.

ائىئلە ۋىزىسى

خىزمەت ۋىزىسى

ەئگەر بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرىدىغان ۋىزا شەرتىگە توشقان ائىئلىڭىز بىلەن بىللە تۇرماقچى بولسىڭىز،
ائىئلە ۋىزىسىنى ىئلتىماس قىلسىڭىز بولىدۇ.

ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەدە ىئشلەشنى وئيلىسىڭىز ،ائدەتتە ىئقتىدارلىق ىئشچىالر ۋىزىسى ىئلتىماس
قىلىشىڭىز كېرەك .بۇ خىل ۋىزا الياقەتلىك كەسىپتە تەستىقالنغان خىزمەت تەمىنلىگۈچى ۈئچۈن
ىئشلەش مەقسىتىدە بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرااليسىز .تەستىقالنغان خىزمەت بەرگۈچىلەرنىڭ تىزىملىكىنى
بۇ يەردىن كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed- :
sponsors-workers

بۇ شەرتكە توشىدىغان ائىئلە ەئزالىرىنىڭ مىسالى:
•
•
•
•

ىئقتىدارلىق ىئشچىالر ۋىزىسىغا ېئرىشىش ۈئچۈن ،چوقۇم:
•
•
•
•
•

ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى ( )Home Officeىئجازەتنامىسى ائلغان خىزمەت
تەمىنلىگۈچى ۈئچۈن ىئشلەش
خىزمەت تەمىنلىگۈچىنىڭ بۈيۈك برىتانيەدە سىزگە بەرگەن رولى توغرىسىدىكى ۇئچۇر بىلەن ”
كاپالەتچىلىك گۇۋاھنامىسى“ بولۇشى كېرەك
الياقەتلىك كەسىپلەر تىزىملىكىدىكى خىزمەتنى قىلىش
ەئڭ تۆۋەن ىئش ھەققىگە ېئرىشىش–بۇ قانداق ىئش قىلىدىغانلىقىڭىزغا باغلىق
تەلەپ قىلىنغان ىئنگلىز تىلى سەۋىيىسىگە يېتىش

جۆرىڭىز ياكى ھەمراھىڭىز
پەرزەنت
ائتا-ائنا
سىزگە ۇئزۇن مۇددەتلىك قارايدىغان تۇغقىنىڭىز

شەرتكە توشىدىغان ائىئلە ەئزالىرى ائدەتتە برىتانىيە ياكى ېئرالندىيە پۇقراسى بولۇشى ،بۈيۈك برىتانىيەدە
وئلتۇراقلىشىشى ،ياۋروپا ىئتتىپاقىنىڭ وئلتۇراقلىشىش پىالنى ساليىتىگە ىئگە بولۇشى ياكى
ىئنسانپەرۋەرلىك قوغدىشىغا ېئرىشكەن مۇساپىر ياكى شەخس سۈپىتىدە تۇرۇش ھوقۇقى بار بولىشى
كېرەك.
ەئگەر سىز ھازىر بۈيۈك برىتانىيەدە ياشىسىڭىز ،سىزنىڭ بۈيۈك برىتانىيەدە قېلىش ھوقۇقىڭىز بار
ەئھۋال ائستىدا شەرتكە توشىدىغان ائىئلە ەئزالىرىڭىزنىڭ سىزگە قوشۇلۇشىغا ياردەم قىلسىڭىز بولىدۇ.

قانداقال بولمىسۇن ،يېشىڭىزغا ،وئقۇش گۇۋانامىڭىزغا ۋە سىز تەمىنلىگەن خىزمەتكە ائساسەن ماائش
تەلىپىدە بىر قىسىم ائالھىدە ەئھۋالالر بار .الياقەتلىك كەسىپلەر تىزىملىكىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان
ىئقتىدارلىق ىئشچىالر ۋىزىسىغا قانداق ىئلتىماس قىلىش توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش
ۈئچۈن ،بۈيۈك برىتانىيە ھۆكۈمەت تور بېتىنى زىيارەت قىلىڭhttps://www.gov.uk/skilled- :
worker-visa

ائىئلە ۋىزىسىغا ېئرىشىش ۈئچۈن ،كىشىلەر چوقۇم تۆۋەندىكىلەرنى قىالاليدىغانلىقىغا كاپالەتلىك
قىلىشى كېرەك:
• ۇئالرنىڭ ائىئلە ەئزالىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ىئسپاتالش
• ۇئالرنىڭ ىئنگلىز تىلىغا ائىئت بىلىملىرىنى ىئسپاتالش
• ۋىزا ۈئچۈن كىرىم تەلىپىگە يېتىش
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بۈيۈك برىتانىيەدە ،ەئركىن پىكىر بايان قىلىش ،ائرىلىشىش ،ۋە تىنچ شەكىلدە يىغىلىش ھوقۇقىڭىز بار.
خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى تەلەپ قىلغان ماددىالرغا ىئمزا قويۇش برىتانىيەدە ياشىغاىنىڭىزدا بۇ
ھوقۇقالردىن بەھرىمەن بولۇشىڭىزنى توسىالمايدۇ.

ائىئلە ۋىزىسىنىڭ شەرتكە توشۇش ۆئلچىمىدە بىر قاتار ىئمتىيازالر بار .بۇ ىئمتىيازالر ۋە
تەپسىلىي تەلەپلەر ھەققىدە بۇ ۇئلۇنىشتى كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/uk- :
family-visa
ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەدە ائىئلە ۋىزىسى بىلەن تۇرۋاتقان بولسىڭىز ،ائىئلە ەئزالىرىڭىز بىلەن بىللە
تۇرۇش ۋاقتىنى ۇئزارتىشنى ىئلتىماس قىلسىڭىز بولىدۇ ،ھەمدە بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇش رۇخسىتىڭىز
توشۇشتىن بۇرۇن ھەر ۋاقىت قىالاليسىز (ەئمما ائدەتتە ەئڭ بالدۇر دېگەندە ۋىزىڭىزنىڭ ۋاقتى
توشىشىغا  3ائي قالغاندا ىئلتىماس قىالاليسىز) .سىز يەنە باشقا ۋىزا لىنىيىسىدىن ائىئلە ۋىزا تۈرىگە
ۆئتسىڭىز بولىدۇ.

 2پاناھلىق تىلەش
چەتەئللەردە ياشايدىغان نۇرغۇن ۇئيغۇرالر ەئگەر قايتىپ كەتسە ،خىتاي ھۆكۈمىتى تەرەپتىن كەلگەن
زىيانكەشلىك تىن قورققانلىقى ۈئچۈن پاناھلىق تىلەشنى قارار قىلغان .بۈيۈك برىتانىيەدە ۇئيغۇرالر ۋە
ۇئيغۇر دىيارىدىن كەلگەن باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ پاناھلىق تەلىپىنىڭ ىئستاتىستىكىسى يوق .ەئمما
قانداقال بولمىسۇن ،وئمۇمىي ەئھۋالدىن ېئيتقاندا ،بۇ سان -2017يىلدىن باشالپ كۆپەيدى.

ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەدە خىزمەت ياكى وئقۇش ۋىزىسى ائساسىدا وئلتۇراقالشقان بولسىڭىز ،ائىئلە
ۋىزىسى ىئلتىماس قىاللمايسىز ،ەئمما سىز بىر ائىئلە كىشىلىرى بىلەن بىللە تۇرۇشنى ىئلتىماس
قىلسىڭىز بولىدۇ.

نۇرغۇن دۆلەتلەر ۇئيغۇر پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ خىتايغا قايتىپ كەتكىنىدە ناچار مۇائمىلىگە ۇئچراش
ۋە قىيناش خەۋپ ى سەۋەبىدىن ،رەت قىلىنغانالرنى چېگرادىن قوغالپ چىقىرىشنى توختاتتى.

بۈيۈك برىتانىيەدە ىئلتىماس قىلىش ۋە يېڭىالشنى ۈئمىد قىلىدىغان ۋىزا تىزىملىكى
توغرىسىدابۇ توربەتنى زىيارەت قىلىڭhttps://www.gov.uk/browse/visas-:
immigration

بۈيۈك برىتانىيەدە بولسا ،ائفغانىستان پۇقرالىرىنى وئرۇنالشتۇرۇش پىالنى قاتارلىق ىئلتىماسنى تېز
بىرتەرەپ قىلىش پىالنىغا وئخشىمايدىغان يىرى ،نۆۋەتتە ۇئيغۇر ۋە تۈركىي مىللەتلەرنىڭ پاناھلىق
ىئلتىماسى ھەر كىشىنىڭ ائيرىم ەئھۋالىغا ائساسەن قارار بېرىلىدۇ.

بەزى كىشىلەر ۋىزا ۇئزارتىش تاللىشىڭىزنى بىلىشتە قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىشىڭالر
مۇمكىن .بۇنداق ەئھۋالدا ،تېزدىن قانۇندىن مەسلىھەت سوراش تولىمۇ مۇھىم .بۇ
توغۇرلۇق تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن ،بۇ بابنىڭ -6تارمىقىنى وئقۇپ
ائدۋۇكات تېپىش ائرقىلىق مەسلىھەت سورىسىڭىز بولىدۇ.

بۇ بۆلۈمدە بىز پاناھلىق تىلەشنىڭ بارلىق باسقۇچلىرىدا بۈيۈك برىتانىيەنىڭ پاناھلىنىش تۈزۈمى ۋە
ھوقۇقىڭىزنى چۈشەندۈرۈپ ۆئتىمىز.

پاناھلىق تەلىپىنىڭ ائساسى

پاسپورت يېڭىالش

بۈيۈك برىتانىيەدە كۆچمەنلەر ۋە پاناھلىنىش وئرنى ھۆكۈمەت تارمىقى بولغان ىئچكى ىئشالر
مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ .ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى يەنە زەھەرلىك چېكىملىك
سىياسىتى ،جىنايەت ،وئتتىن مۇداپىەئلىنىش ۋە قۇتقۇزۇش ،تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە ساقچى
قاتارلىق باشقا ساھەلەرگىمۇ مەسۇئل.

نۇرغۇن ۇئيغۇرالر خىتاي پاسپورتىنى يېڭىالشتىن ەئنسىرىگەن بولىشى مۇمكىن .بەزى كىشىلەر
ۆئزلىرىنىڭ خىتاي ەئلچىخانىسى تەرپىدىن برىتانىيەدە ياشايدىغان باشقا ۇئيغۇرالر بىلەن ائالقە
قىلماسلىققا قوشۇلغان كېلىشىمگە ىئمزا قويۇشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى سۆزلەپ ۆئتتى .ۇئالر يەنە
پاسپورتلىرىنى خىتاينىڭ لوندوندىكى باش ەئلچىخانىسىدىن تاپشۇرۇپ ېئلىشتىن بۇرۇن خىتاي
كومپارتىيىسىگە سادىق بولۇش ۋە مىللەتلەر ىئتتىپاقلىقىنى قوغدايدىغانلىقىغا ۋەدە بەرگەن.
10

كۆچمەنلىك ۋە پاناھلىنىش

پاناھالنغۇچى ساالھىيىتىگە ېئرىشىش ۈئچۈن ،پاناھلىق تىلەشنىڭ بەش ائساسلىق سەۋەبى بار.
زىيانكەشلىك تىن قورقۇش تۆۋەندىكى سەۋەبلەردىن بولۇشى كېرەك:
•
•
•
•
•

سىز يەنە رەسىمگە تارتىلىپ ،بارماق ىئزىڭىز ېئلىنىدۇ .پاناھلىنىش تەكشۈرۈشى ۈئچۈن ۆئزىڭىزنىڭ ۋە
ائىئلە تاۋابىائتلىرىڭىزنىڭ (ھەمراھىڭىز ۋە  18ياشتىن تۆۋەن بالىالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ) ھۆججىتى
الزىم بولىدۇ.

ىئرق  /مىللەت
دىنىي ېئتىقاد
دۆلەت تەۋەلىكى
سىياسىي قاراش
ۆئز دۆلىتىنىڭ ىئجتىماىئي ،مەدەنىيەت ،دىنىي ۋە سىياسىي ەئھۋالىغا ائساسەن خەتەرگە
تەۋەككۈل قىلىدىغان ائالھىدە ىئجتىماىئي گۇرۇپپىنىڭ ەئزالىرى (مەسىلەن ،جىنسى،
جىنسىي كىملىكى ياكى جىنسىي يۆنىلىشى)

پاناھلىنىش تەكشۈرۈشىگە كېرەك بولغان ھۆججەتلەر:
• پاسپورت ۋە ساياھەت ھۆججەتلىرى
• كىملىك ھۆجەتلەر ،مەسىلەن كىملىك ،تۇغۇلغانلىق ىئسپاتى ۋە توي خېتى
ياكى مەك تەپ خاتىرىسى
• سىزنىڭ ىئلتىماسىڭىزغا ياردىمى بار دەپ قارىغان ھەر قانداق نەرسە

ەئمما ،بۈيۈك برىتانىيە ھۆكۈمىتى ەئگەر سىز بىخەتەر ۈئچىنچى دۆلەت ائرقىلىق بۇ دۆلەتكە كەلسىڭىز
ياكى بىخەتەر ۈئچىنچى دۆلەت بىلەن ائالقىڭىز بار دەپ قارىسا-2021 ،يىلى -1يانۋاردىن كېيىن
قىلىنغان پاناھلىق تەلىپىنى وئيلىشىشنى رەت قىلىشى مۇمكىن.
بىخەتەر ۈئچىنچى دۆلەت بولسا سىز ۇئ دۆلەتنىڭ پۇقراسى ەئمەس بولغان تەغدىردە ،سىزگە زىيان-
زەخمەت يەتكۈزمەيدىغان ،سىزنى زىيانغا ۇئچرايدىغان باشقا دۆلەتكە ەئۋەتمەيدىغان دۆلەتنى
كۆرسىتىدۇ.

تەكشۈرۈشتە سىزدىن سورىلدىغان بىر قىسىم سوائلالر:
•
•
•
•

پاناھلىققا ىئلتىماس قىلىش
بۈيۈك برىتانىيەگە كىرگەندە پاناھلىق تىلەش

•

ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى كىشىلەرنىڭ بۈيۈك برىتانىيەگە كىرگەندىن كېيىن دەرھال پاناھلىق
تىلىشىنى كۈتىدۇ .بۇ سىز كەلگەن ائيرودروم ياكى دېڭىز پورتىدا بولىدۇ .ائدەتتە كىشىلەر چېگرا
خىزمەتچىلىرىگە پاناھلىق تىلەش ائرزۇسىنى ېئيتىدۇ.

يۇرتىڭىزدىن ائيرىلغان ۋە بۈيۈك برىتانىيەگە كەلگىن ۋاقىت
بۈيۈك برىتانىيەگە قانداق كەلگەنلىكىڭىز
نېمىشقا يۇرتىڭىزدىن ائيرىلغانلىقىڭىز
يۇرتىڭىزغا قايتىشتىن قورقۇپ-قورقمايدىغانلىقىڭىز ،ەئگەر قورقسىڭىز ،قورقۇشىڭىزنىڭ
سەۋەبى
ائىئلە ەئھۋالىڭىز

”ەئگەر ۆئزىڭىزنى ىئنگلىز تىلىدا ىئپادىلەش تەس ھېسقىلسىڭىز ،تەرجىمان
تەلەپ قىلىشىڭىز كېرەك“

سىز بىر خىزمەتچىگە ۇئقتۇرۇش قىلغاندىن كېيىن ،چېگرادا سىزدىن قىسقا تەكشۈرۈش ېئلىپ بېرىلىدۇ،
بۇ يەردە سىزنىڭ ائرقا كۆرۈنۈشىڭىز ۋە پاناھلىق تىلەش سەۋەبىڭىز ھەققىدە سوائل سورايدۇ.
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پاناھلىنىش تىزىملىتىش لىنىيىسى
تېلېفون03001234193 :
دۈشەنبەدىن پەيشەنبە كۈنى ساەئت  09.00دىن  16:45كىچە
جۈمە ،ەئتىگەن ساەئت  09.00دىن  16:30غىچە

ەئگەر سىز قىيىن-قىستاقنىڭ ھايات قالغۇچى بولسىڭىز ،پاناھلىق تەلىپىڭىزگە مۇستەقىل ىئسپات
بىلەن تەمىنلەيدىغان تىببىي-قانۇن دوكالتىغا ېئرىشىشىڭىز كېرەك .دوكالتتا ىئستانبۇل
كېلىشىمنامىسىدە بېكىتىلگەن خەلقائرا قانۇن ۆئلچىمى قوللىنىلدۇ .برىتانىيە ائممىۋى تەشكىالتلىرىنىڭ
قىيناشتى خاالس ( )Freedom from Tortureتېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر كۆرۈڭ.
https://www.freedomfromtorture.org/help-for-survivors/medico-legal-reports

ەئگەر سىز يوقسۇللۇق خەۋپىگە دۇچ كېلىپ ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ سىزنى تۇرالغۇ بىلەن
تەمىنلىشىگە ېئھتىياجلىق بولسىڭىز ،تېلېفون قىلغاندا ۇئالرغا بۇنى دېيىشىڭىز كېرەك ،ائندىن تېزدىن
ۇئچرىشىش ېئلىپ بېرىشىڭىز كېرەك .سىز تېلېفون قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،پاناھلىق قوبۇل قىلىش
وئرنى كېيىنكى ۋاقىتالردا سىزگە تېلېفون قىلىدۇ (بۇ بىر نەچچە ھەپتىدىن كېيىن بولۇشى مۇمكىن)
ھەمدە تەكشۈرۈش كېلىشىشىڭىزنىڭ ۋاقتى بىلەن تەمىنلەيدۇ.

تەكشۈرۈشدىن كېيىن ،سىزگە ۆئزىڭىزنىڭ بەرگەن جاۋابلىرىڭىز ۋە ھۆججەتلىرىڭىزنىڭ كۆپەيتىلگەن
نۇسخىسى بېرىلىدۇ .سىز قانۇن بويىچە ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىگە بەرگەن ائدرېسىڭىزدا تۇرۇشىڭىز
تەلەپ قىلىنىدۇ.
سىزدىن ھەپتىلىك ياكى ائيلىق ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىگە دوكالت قىلىشىڭىز تەلەپ قىلىنىشى
مۇمكىن .سىزدىن تۇرغۇدەك يېرى بار-يوقلۇقى سورىلىدۇ ،ەئگەر يوقسۇل بولسىڭىز ،ۋاقىتلىق تۇرالغۇ
بىلەن تەمىنلىنىشىڭىز مۇمكىن.

تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن ،كۆچمەنلەر ىئدارىسىگە تەمىنلىگەن ائدرېسىڭىزغا ARC
كارتىسى ەئۋەتىلىدۇ .بۇ كارتىنىڭ ۈئستىدە سۈرىتىڭىز بولىدۇ ھەمدە پاناھلىق تەلەپ قىلغانلىقىڭىزنى
كۆرسىتىدۇ.

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ،ەئگەر سىز دۆلەتتە قانۇنسىز تۇرىۋاتىدۇ دەپ قارالسىڭىز كۆچمەنلەر
قاماقخانىسىغا سولىنىشىڭىز مۇمكىن ،ەئمما بۇنىڭ ېئھتىمالى تۆۋەن .ەئگەر بۇ ەئھۋال يۈز بەرسە،
تېزدىن تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىدا ائدۋۇكات بىلەن كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلىشىڭىز كېرەك .بۇ ”تۇتۇپ تۇرۇش
ۋەزىپىسىنى مەسلىھەت بېرىش پىالنى“ ( )Detention Duty Advice Schemeدەپ ائتىلىدۇ ،سىز
تۇتۇپ تۇرۇش وئرنىدا ائدۋۇكاتنىڭ كۆرۈشىنى ساقالۋاتقان كىشىلەر تىزىملىكىگە ىئسمىڭىزنىڭ
قوشۇلۇشىنى تەلەپ قىلىشىڭىز كېرەك.

”ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى بەرگەن بارلىق ھۆججەتلەرنى ساقالش ناھايىتى
مۇھىم“
ەئگەر ۆئزىڭىزنى قامدايدىغان پۇلىڭىز بولمىسا ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى باشقۇرىدىغان تۇرالغۇ ۋە
ائساسلىق تۇرمۇش خىراجىتىنى ىئلتىماس قىلسىڭىز بولىدۇ .بۇ بابتىكى پاناھلىق تىلەش بۆلىكى ۋە -2
بابتا بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇق توغرىسىدىكى مەزمۇنالرنى وئقۇڭ.

بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇپ پاناھلىق تىلەش
ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەگە كىرىپ بولغاندىن كېيىن پاناھلىق ىئلتىماسى قىلماقچى بولسىڭىز،
تېلېفون ائرقىلىق پاناھلىنىش وئرنىدا تىزىمغا ېئلىنىش ۈئچۈن كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ.
ائدۋۇكاتمۇ سىز ۈئچۈن پاناھلىنىش وئرنىدا تىزىمغا ېئلىش كېلىشىشىڭىزگە ياردەم بېرەلەيدۇ.

كۆپىنچە ەئھۋالالردا ،پاناھلىق تىلىگەن كىشىلەرنىڭ ىئشلىشى رۇخسەت قىلىنمايدۇ .ەئگەر
رۇخسەتسىز ىئشلەۋاتقاندا تۇتۇلسىڭىز جازالىنىشىڭىز مۇمكىن .ەئگەر ىئشلىشىڭىزگە رۇخسەت
بېرىدىغان ۋىزىڭىز بار ەئھۋالدا پاناھلىق ىئلتىماسى سۇنسىڭىز ،سىزنىڭ ىئتىماسىڭىزغا قارار بېرىلگىچە
ىئشلىسىڭىز بولىدۇ.
ەئگەر سىز پاناھلىق تىلەش قارارىڭىزنى  12ائيدىن ائرتۇق ساقلىغان بولسىڭىز ،ىئشلەشكە رۇخسەت
قىلىش ىئلتىماسىنى قىلسىڭىز بولىدۇ .ەئگەر بۇ رۇخسەت قىلىنسا ،سىز پەقەت ”كەمچىل كەسىپ
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پاناھلىنىش جەريانىدا سىزگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ائدۋۇكات تېپىشىڭىزنى تەۋسىيە
قىلىمىز .ائدۋۇكاتىڭىز ەئگەر سىز بۇ مەزگىلدە ھېچقانداق يېڭىالنما تاپشۇرۇۋالمىغان
بولسىڭىز ،ھەر  3ائيدا بىر قېتىم ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى بىلەن ىئلتىماسىڭىزنى
سۈرۈشتۈرىشىڭىزگە ياردەم بېرەلەيدۇ .

تىزىملىكى“ ( )shortage occupation listدىكى خىزمەتلەرنى ىئشلىيەلەيسىز .ەئمما ،تەلىپىڭىز رەت
قىلىنسا ،سىزنىڭ ىئشلەش ھوقۇقىڭىز ائخىرلىشىدۇ.
ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنڭ تور بېتىنى زىيارەت قىلىڭ ھەمدە ىئچكى ىئشالر
مىنىستىرلىكىنىڭ خىزمەت ىئلتىماسىغا ىئجازەت بېرىش ھەققىدىكى كۆرسەتمىسىنى
https://www.gov.uk/government/publications/handlingوئقۇڭ:
applications-for-permission-to-take-employment-instruction

بۇ بابنىڭ -5تارمىقىدا ائدۋۇكاتنى قانداق تېپىش چۈشەندۈرۈلگەن.
تۆۋەندىكىلەر بولسا ائدۋۇكاتنىڭ سىز ۈئچۈن تەمىنلىيەلەيدىغان خىزمەتلىرىدۇر:

پاناھلىق تىلىگەن كىشىلەرگە ائممىۋى مەبلەغگە ېئرىشمەسلىك ( No Recourse to Public
 )Fundشەرتى بېرىلىدۇ ،يەنى ۇئالر باج كرېدىتى ياكى تۇرالغۇ ياردىمى قاتارلىق تەمىنات تەلەپ
قىاللمايدۇ (تەمىنات توغرىسىدا -2بابنىڭ -8تارمىقىغا قاراڭ).

•
•
•
•

ەئمما ،ەئنگلىيەدە ھۆكۈمەت مەبلەغ سالغان باشقا تىلدا سۆزلىگۈچىلەر ۈئچۈن ىئنگلىز تىلى
) (ESOLدەرسلىكى قاتارلىق ائممىۋى دەرسلىكلەر ائممىۋى مەبلەغ تۈرىگە تەۋە بولمايدۇ.

•
•

رەسمىي بايانالرنى يېزىش
ەئھۋالىڭىزنىڭ قانچىلىك كۈچلۈك ىئكەنلىكى توغرىسىدا سىزگە مەسلىھەت بېرىدۇ
ەئگەر تۇتۇلسىڭىز قويۇپ بېرىلىشىڭىزنى ىئلتىماس قىلىدۇ
پانالىق تىلەش ىئلتىماسىڭىزغا چىقارغان قارارغا نارازى ەئرز قىلسىڭىز دېلورىڭىزنى تەييارالپ،
سىزگە ۋەكىللىك قىلىدۇ
ەئھۋالىڭىزغا نېمە بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سىزگە مەسلىھەت بېرىدۇ
تەلىپىڭىزنى چۈشەندۈرۈشكە ېئھتىياجلىق بولغان باشقا ۇئچۇرالرغا ېئرىشىدۇ ،مەسىلەن
تېببىي دوكالتى ياكى مۇتەخەسسىسنىڭ يۇرتىڭىزدىكى ەئھۋال توغرىسىدىكى دوكالتى
دېگەندەك.

دەسلەپكى مەلۇمات سوائلالر
تەكشۈرۈشتىن كېيىن سىزگە دەسلەپكى ۇئچۇر سوائل قەغىزى بېرىلىدۇ ياكى ەئۋەتىلىدۇ.

پاناھلىنىش زىيارىتى پاناھلىق ىئلتىماسىنىڭ ەئڭ مۇھىم قىسمى .سىزنى زىيارەت قىلغۇچى
وئخشىمىغان شەكىلدە سىزدىن نۇرغۇن سوائلالرنى سورايدۇ ،بۇ بىر نەچچە ساەئت
داۋاملىشىدۇ.

پاناھلىنىش زىيارىتى

سوائلالرغا ائدۋۇكاتىڭىز بىلەن بىرلىك تە تەييارلىق قىلىڭ ،چۈنكى پاناھلىنىش جەريانىدا ىئچكى
ىئشالر مىنىستىرلىكىگە تەمىنلىگەن ۇئچۇرالرنىڭ بىردەك بولۇش تولىمۇ مۇھىم.

تەكشۈرۈشتىن كېيىن ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ پاناھلىق زىيارىتىڭىزنى قوبۇل قىلىشىنى
ساقالشقا توغرا كېلىدۇ .بۇنىڭغا  6ائيدىن بىر يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ ،بەزى كىشىلەر تېخىمۇ ۇئزۇن
ساقاليدۇ.
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مۇساپىرالرنىڭ ەئھۋالى ۇئالرنىڭ شەخسىي زىيانكەشلىككە ۇئچرايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغان
كىشىلەرگە بېرىلىدۇ.

سىز ەئر ياكى ائيال زىيارەتچى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى ائدەتتە بۇ تەلەپنى
قاندۇرىدۇ .ەئگەر ېئھتىياجلىق بولسىڭىز ،ەئر ياكى ائيال تەرجىماننى تەلەپ قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ .ەئگەر
سىز قۇرامىغا يەتكەن بولسىڭىز ھەمدە قانۇن ياردىمىگە ېئرىشكەن بولسىڭىز ،ائدۋۇكاتىڭىز ائدەتتە سىز
بىلەن پاناھلىنىش زىيارىتىگە قاتناشمايدۇ.

مۇساپىرلىق ساالھىيەتى ()Refugee status
ەئگەر سىزگە مۇساپىرلىق ساالھىيىتى بېرىلسە سىزگە بۈيۈك برىتانىيەدە قېلىش ۈئچۈن  5يىل رۇخسەت
بېرىلىدۇ ،يەنى سىزنىڭ كەلگۈسى  5يىل ىئچىدە بۈيۈك برىتانىيەگە كىرىشىڭىز ۋە تۇرۇشىڭىزغا
رۇخسەت قىلىنىدۇ .سىزنىڭ ىئشلەش ،ائممىۋى مەبلەغكە ېئرىشىش ۋە ائىئلە يىغىلىشى ۈئچۈن
ىئلتىماس قىلىشىڭىزغا رۇخسەت قىلىنىدۇ (بۇ بابنىڭ -3تارمىقىغا قاراڭ).

ەئگەر سىز پاناھلىق زىيارىتىڭىزنى قوبۇل قىلغاندا كۆچمەنلەر تۇتۇپ تۇرۇش يېرىدە بولسىڭىز،
ائدۋۇكاتىڭىزنىڭ قانۇن ياردىمى قاىئدىسىگە قاتنىشىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ ،شۇڭا سىز بىلەن
سۆھبەتكە قاتناشسا بولىدۇ.
ەئگەر ائرام ائلماقچى بولسىڭىز ،ائغرىق ھېس قىلسىڭىز ياكى تەرجىماندىن نارازى بولسىڭىز ،سۆھبەتتە
وئتتۇرىغا قويۇشىڭىز كېرەك .سىزدىن ”قوشىدىغان نەرسە“ بار-يوقلۇقى سورايدۇ ،سىز قاچۇرۇپ
قويغىنىڭىزنى ھېس قىلغان ،مۇھىم دەپ قارىغان ياكى جاۋاب بېرىشتە خاتالىق ۆئتكۈزگەنلىكىڭىزنى
ھېس قىغانلىقىڭىزنى ىئپادە قىلسىڭىز بولىدۇ.

ىئنسانپەرۋەرلىك قوغداش ()Humanitarian protection
ىئنسانپەرۋەرلىك قوغداش شەخسىي زىيانكەشلىك سەۋەبىدىن ەئمەس ،بەلكى ۇئرۇش ياكى ىئچكى
توقۇنۇش قاتارلىق زوراۋانلىق سەۋەبىدىن ېئغىر تەھدىت ياكى زىيان خەۋىپىگە دۇچ كەلگەن كىشىلەرگە
بېرىلىدۇ.

بارلىق زىيارەت خاتىرىسىنى خاتىرىلەشكە ھوقۇقلۇق .سۆھبەت ائخىرالشقاندا ،سىزگە بارلىق سۆھبەت
خاتىرىسىنى ۋە ائۋاز خاتىرىسىنى بېرىشكە كاپالەتلىك قىلىشىڭىز كېرەك .بۇ ائرقىلىق خاتا چۈشەنچە بار-
يوقلۇقىنى ،سىز ياخشى چۈشەندۈرمىگەن دەپ وئيلىغان ياكى خاتا يېزىلغان نەرسىلەرنى
تەكشۈرەلەيسىز .ەئگەر خاتالىق ياكى ۇئقۇشماسلىق بولسا ،ائدۋۇكاتىڭىزنىڭ ياردىمىدە بايانات
تاپشۇرسىڭىز بولىدۇ.

باشقا تۈرلۈك قوغداشقا ېئرىشىدىغان ساالھىيەتەر
ەئگەر ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى سىزنىڭ تەلىپىڭىزنى مۇساپىرالر ساالھىيىتى ياكى ىئنسانپەرۋەرلىك
قوغداشنى قوبۇل قىلىشقا ماس كەلمەيدۇ دەپ قارىسا ،ەئمما سىز قايتقاندىن كېيىن قىيناش خەۋپىگە
دۇچ كەلسىڭىز ،چەكلىمىلىك ائيرىلىش ( )Restricted Leaveھوقۇقى بېرىلىدۇ.

پاناھلىنىش زىيارىتىدا سورۇلۇش ېئھتىمالى بولغان سوائلالرنى بىلىش ۈئچۈن،
پاناھلىنىش ەئمەلىي زىيارىتى توغرىسىدىكى قولالنمىنى وئقۇڭ .بۇ زىيارەتكە تەييارلىق
قىلىش تولىمۇ مۇھىمhttps://righttoremain.org.uk/toolkit/asylumiv/ :

ىئنسانپەرۋەرلىكنى قوغداش مۇساپىرالرنىڭ وئرنى بىلەن ائساسەن وئخشاش ھوقۇققا ىئگە،
بىردىنبىر پەرقى ساياھەت ۈئچۈن تارقىتىلغان ھۆججەتنىڭ تۈرى .مۇساپىرلىق ساالھىيىتىگە
ىئگە بىر كىشى يىغىن ساياھەت ھۆججىتىگە ىئلتىماس قىلسا بولىدۇ .قانداقال بولمىسۇن،
ىئنسانپەرۋەرلىك كاپالىتى بېرىلگەن كىشى ۆئزىنىڭ پاسپورتىنى ىئشلىتەلەيدۇ ياكى پاسپورتىنى
ىئشلىتەلمەيدىغانلىقى ىئسپاتالنسا ،ساياھەت گۇۋاھنامىسى ائلسا بولىدۇ.

پاناھلىنىش قارارى
قوبۇل قىلىنغان قارار
ەئگەر ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى بۈيۈك برىتانىيەدە قوغداشقا موھتاج دېگەن تەلىپىڭىزنى قوبۇل
قىلسا ،سىزگە مۇساپىرالر ساالھىيىتى ياكى ىئنسانپەرۋەرلىك قوغداش ھوقۇقى بېرىلىدۇ.
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بۇ تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

قوبۇل قىلىنغان قارارىدىن كېيىن سىزگە بېرىلىدىغانالر:
بىئولوگىيەلىك وئلتۇراقلىشىش ىئجازەتنامىسى(:)Biometric Residence Permit

•
•
•
•

بۇ بىئولوگىيەلىك كارتا سىزنىڭ بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇش ،ىئشلەش ۋە وئقۇش ھوقۇقىڭىزنىڭ ىئسپاتى.
بىئولوگىيەلىك كارتىڭىزنى كىملىك شەكلىدە ىئشلىتىشىڭىز كېرەك .بۈيۈك برىتانىيەدە بانكا ھېساباتىغا
ىئلتىماس قىلغاندا ۇئنى كۆرسىتىشىڭىز كېرەك .بانكا ھېساباتىغا قانداق ىئلتىماس قىلىش توغرىسىدا
تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن بۈيۈك برىتانىيەدىكى -2باب ھوقۇق ،بانكا قولالنمىسىدىن
پايدىلىنىڭ.

رەت قىلىش خېتىدىكى مەزمۇنالرغا قاراپ ،رەت قىلىشنىڭ سەۋەبىنى چۈشىنىش
سىز خاتا دەپ قارىغان ىئشالر توغرىسىدا بايانات تەييارالش
باياناتىڭىزنى قولاليدىغان ىئسپات بىلەن تەمىنلەش
كۆچمەنلەر سوتچىسى ائلدىدا بىرىنچى دەرىجىلىك سوتتا وئتتۇرىغا قويۇلىدىغان رەت قىلىشقا
بولغان نارازىلىق ەئرزىنى تەييارالش.
ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن رەت قىلغاندىن كېيىن نېمە ىئش
قىالاليدىغانلىقىڭىز توغرىسىدا ياخشى قولالنما بار Right to Remain،نىڭ ۇئچۇر
ائمبىرى ياخشى تەكلىپلەرنى بېرىدۇ:
https://righttoremain.org.uk/toolkit/refusal/

دۆلەتلىك سۇغۇرتا نومۇرى:
دۆلەتلىك سۇغۇرتا نومۇرىڭىز سىزگە خاس بولغان پايدىلىنىش نومۇرى .ۇئ دۆلەت سۇغۇرتىسى ۋە
ىئجتىماىئي كاپالەت سىستېمىسىنى باشقۇرۇشتا ىئشلىتىلىدۇ (بۈيۈك برىتانىيەدىكى ىئجتىماىئي
كاپالەتنىڭ -2بابىدا تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنالرنى كۆرۈڭ) .بۇ سۇغۇرتا نۇمۇرى ۆئمۈر بوي ى ۆئزگەرمەيدۇ .ۇئ
دۆلەتنىڭ سۇغۇرتا ھەققى ۋە سىز تاپشۇرغان باجنىڭ ىئسمىڭىزغا مۇۋاپىق خاتىرىلىنىشىگە كاپالەتلىك
قىلىدۇ .دۆلەتلىك سۇغۇرتا نومۇرىڭىز بىئولوگىيەلىك وئلتۇراقلىشىش ىئجازەتنامىسىنىڭ كەينىگە
بېسىلىدۇ.

پاناھلىق ياردەملىرى
ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىنىش جەريانىدىكى ىئقتىسادىي ەئھۋالىغا
ائساسەن ياردەم بېرىدۇ.

رەت قىلىنغان قارار

دەسلەپكى ياردەم

بۈيۈك برىتانىيەنىڭ ۇئيغۇر دىيارىدا ېئلىپ بېرىلىۋاتقان زىيانكەشلىك ۋە خىتاينىڭ ۇئيغۇرالرغا قارشى
دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ۇئسۇلىغا قارشى پوزىتسىيىسىنى كۆزدە تۇتقاندا ،بىز ىئچكى ىئشالر
مىنىستىرلىكىنىڭ ۇئيغۇر ياكى باشقا تۈركىي مىللەتنىڭ ۇئيغۇر دىيارىدىن كەلگەن پاناھلىق تەلىپىنى رەت
قىلغان قارارىنى ۇئچىراتمىدۇق.

دەسلەپكى تەكشۈرۈش زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ،كۆچمەنلەرنى زىيارەت قىلغۇچى ىئلتىماس
قىلغۇچىنىڭ ىئقتىسادىي ەئھۋالى ۋە ۇئالرنىڭ تۇرىدىغان جاي ى بار-يوقلۇقىنى سورايدۇ.
ەئگەر كىم بىلەن بىللە تۇرااليدىغانلىقىڭىزنى بىلمىسىڭىز ھەمدە يېنىڭىزدا پۇلىڭىز بولمىسا ،ۋاقىتلىق
تۇرالغۇغا وئرۇنالشتۇرىدۇ .بۇ ائدەتتە پاناھلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ ياتاق بىناسى بولىدۇ .سىزنى يەنە
يېمەكلىك ۋە تازىلىق ۆئي ى بىلەن تەمىنلەيدۇ .بۇ -98بۆلەك (جىددىي) ياردەمى دەپ ائتىلىدۇ.

شۇنداق بولسىمۇ ،ەئگەر ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى سىزنىڭ تەلىپىڭىزنى رەت قىلسا ،ائدۋۇكاتىڭىز
بىلەن ھەمكارلىشىپ سەۋەبىنى تېپىپ چىقىپ ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ قارارىغا قارشى
شىكايىتىڭىزنى وئتتۇرىغا قويااليسىز.
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•
•
•
•

داۋاملىق ياردەم
سىز بۇ دەسلەپكى تۇرالغۇدا بىر مەزگىل تۇرغاندىن كېيىن ،كېيىن باشقا يەرگە وئرۇنالشتۇرۇلىسىز ،بۇ
دۆلەتنىڭ ھەرقانداق يېرىدە بولۇشى مۇمكىن .بۇ ياتاق ائدەتتە پاناھلىق تىلىگەن باشقىالر بىلەن وئرتاق
تۇرىدىغان ياتاق بىناسى ياكى ۆئي بولىدۇ .بۇ -95بۆلەك (داۋاملىق) ياردەمى دەپ ائتىلىدۇ.

پاناھلىق تىلەش توغرىسىدىكى سوائلالر
قانۇنىي ۋەكىللىك قىلىش
مەك تەپ تېپىش
ەئگەر تۇرۇش رۇخسىتىڭىز بېرىلسە ،بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرمۇش بەرپا قىلىڭ

ساغالملىق
پاناھلىق تىلىگۈچى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن ،دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى ) (NHSدىن ھەقسىز
داۋالىنااليسىز .سىز يەنە ېئرىشەلەيسىز :چىشىڭىزغا ھەقسىز چىش ائسراش دورا ۈئچۈن ھەقسىز
رېتسېپ ھەقسىز كۆرۈش قۇۋۋىتى سىنىقى ۋە كۆزەئينەك ۈئچۈن پۇل تۆلەشكە ياردەم بېرىدۇ.

ھەر بىر ائدەمگە ھەپتىسىگە  39.63فوندستېرلىڭ ياردەم پۇلى بېرىلىدۇ .چوڭالر ۋە بالىالرغا
وئخشاش مىقداردا بېرىلىدۇ .بۈيۈك برىتانىيەدە قەيەردە تۇرىدىغانلىقىڭىز توغرىسىدا ھېچقانداق
تاللىشىڭىز يوق .سىز برىتانىيەنىڭ ھەر قانداق يېرىگە تارقالغان بولىسىز .بۇ پۇلالر ائسپېن
كارتىسى دەپ ائتىلىدىغان كارتا ائرقىلىق تۆلىنىدۇ.

شۇنداقتىمۇ ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتىگە ېئرىشىش ۈئچۈن ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ
قوللىشىغا ىئلتىماس قىلىشىڭىز كېرەك .سىز يەنە  NHSتۆۋەن كىرىم پىالنىغا ىئلتىماس قىلىشىڭىز ۋە
(HC2ساغالملىق خىراجىتىگە تولۇق ياردەم) گۇۋاھنامىسىنى تاپشۇرۇۋېلىشىڭىز كېرەك ،ھەقسىز
مۇالزىمەتكە ېئرىشىدىغانلىقىڭىزنى ىئسپاتالش ۈئچۈن بۇ گۇۋاھنامىنى كۆرسىتىشىڭىز كېرەك.

ەئگەر دوستىڭىز ياكى ائىئلە ەئزالىرىڭىز بولسا ۇئزۇن مۇددەت تۇرااليسىز ،ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى
دىن پەقەت ائساسلىق تۇرمۇش خىراجىتى ۈئچۈن پۇل بىلەن تەمىنلىشىنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ .بۇ
پاناھلىق تىلىگەنلەر ۈئچۈن ”ەئقەللىي ياردەم“ دەپ ائتالغان.

ساقلىقنى ساقالشقا ېئرىشىش ۈئچۈن ۋە  NHSتۆۋەن كىرىم پىالنىغا داىئر ۇئچۇرالرغا ېئرىشىش ۈئچۈن
بۇ ۇئلۇنىشقا قاراڭhttps://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-low-income-scheme :

مۇھىم ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى

بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇق ھەققىدىكى -2باپتا ساقلىقنى ساقالشقا ېئرىشىش ھەققىدىكى
تەپسىالتالرنى وئقۇڭ.

ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىدىن پاناھلىق تىلەش ىئلتىماسى ۈئچۈن ،كۆچمەنلەر ياردەمچىسى بىلەن
ائالقىالشسىڭىز بولىدۇhttps://www.migranthelpuk.org/ :

 3ائىئلە ەئزالىرى بىلەن جەم بولۇش

ۇئالرنىڭ ھەقسىز پاناھلىنىش تېلېفونى ھەر يىلى ھەر كۈنى  24ساەئت مۇالزىمەت بەرمەك تە:
0808 8010 503

ۇئيغۇر دىيارىدا داۋاملىشىۋاتقان خەۋپ تۈپەيلى يالغۇز قالغان بولۇشىڭىز ۋە ائىئلىڭىزدىكىلەردىن
ائيرىلغان بولۇشىڭىز مۇمكىن .ەئلۋەتتە سىز يەنىال يۇرتىڭىزدا ياكى بۈيۈك برىتانىيە سىرتىدا تۇرۇۋاتقان
ائىئلە ەئزالىرىڭىز بىلەن بۈيۈك برىتانىيەدە جەم بولۇشنى خااليسىز.

ۇئالر سىزگە تۆۋەندىكى ياردەملەرنى قىالاليدۇ:
• تۇرالغۇ مەسىلىسى
• ىئنگلىز تىلى دەرسلىرىنى تېپىش
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ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ بۈيۈك برىتانىيە ھۆكۈمەت تور بېكىتىدە ۆئز ىئچىگە
ېئلىنغان دەلىل-ىئسپاتالرنىڭ تۈرىنى بۇ يەردىن تاپااليسىز:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/947066/family-reunion-guidance-v5.0ext.pdf

بۇنىڭ ۈئچۈن چوقۇم رەسمىي مۇساپىر دەپ ېئتىراپ قىلىنىشىڭىز ياكى كەم دېگەندە بەش يىل
ىئنسانپەرۋەرلىك قوغدىلىنىشىنىڭ ائستىدا بولۇشىڭىز كېرەك .ىئلتىماس قىلىش ھەقسىز .سىز بۇ
ىئلتىماس ائرقىلىق ائىئلىڭىزدىكىلەرنىڭ قوللىغۇچىسى بوالاليسىز.

كىم الياقەتلىك بولىدۇ؟

بۇ يەردىن ىئلتىماس جەدۋىلىنى تاپااليسىز ۋە توردىكى ىئلتىماس بېتىگە ۇئلىنااليسىز:
https://www.gov.uk/settlement-refugee-or-humanitarianprotection/family-reunion

بۈيۈك برىتانىيەدە جەم بولۇش شەرتىگە توشىدىغان ائىئلە ەئزالىرى بولسا ،يۇرتىڭىزدىن ائيرىلىشتىن
بۇرۇن ائىئلە بىرلىكىنى تەشكىل قىلغانالر بولىشى الزىم:
• جۆرىسى ياكى ھەمراھى
• 18ياشتىن تۆۋەن بالىالر

ەئگەر كەسپىي قانۇن ياردىمىڭىز بولمىسا ،بۈيۈك برىتانىيە قىزىل كرېست جەمئىيىتىنىڭ
ائىئلە جەم بولۇش جەريانىدىكى قولالنمىسى سىزگە ياردەم بېرەلەيدۇ:
https://www.redcross.org.uk/-/media/documents/get-help/get-help-as-arefugee/british-red-cross-guide-to-family-reunion.pdf

ائتا-ائنىڭىز ياكى قېرىنداشلىرىڭىز ائىئلە جەم بولۇش بەلگىلىمىسىدە الياقەتلىك بولمايدۇ .لېكىن،
ياشانغان ائتا-ائنىالر قۇرامىغا يەتكەنلەرگە تايىنىش نىسپىي يولى ائرقىلىق ىئلتىماس قىلسا بولىدۇ،
ەئگەر ۇئالر ياش ،كېسەل ياكى مېيىپ ھالەتتە بولسا ،ۇئالرنىڭ بۈيۈك برىتانىيە ۋە ائممىۋى مەبلەغكە
مۇراجىەئت قىلماي ،بۈيۈك برىتانىيەدە تۇغقانلىرى تەرپىدىن تەمىنلىيەلەيدىغان ۇئزۇن مۇددەتلىك
شەخسىي بېقىشقا مۇھتاجلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىشى الزىم.

 4ىئسمنى ۆئزگەرتىش
ەئگەر سىز شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونىدا تۇغۇلغان بولسىڭىز ،رەسمىي ھۆججەتلەردە بېرىلگەن
ىئسمىڭىز ۇئيغۇرچىدىن خىتايچىگە تەرجىمە قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن .بۇ بۆلۈمدە ىئسمىڭىزنى
ۇئيغۇرچە تەلەپپۇز شەكلىدە يېزىلىشىغا ۆئزگەرتىشنى چۈشەندۈرىمىز.

قانداق ىئلتىماس قىلىش كېرەك؟
الياقەتلىك قۇرامىغا يەتكەن ائىئلە ەئزالىرىڭىز ۆئزى ۈئچۈن بۈيۈك برىتانىيەدە جەم بولۇشنى ىئلتىماس
قىلىشى كېرەك .شۇنداقال ،قوللىغۇچى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن بالىڭىزغا ۋاكالىتەن ىئلتىماس قىلسىڭىز
بولىدۇ.

بۈيۈك برىتانىيەدىكى كىملىك ھۆججىتىدىكى ىئسمىڭىزنى ۆئزگەرتىش ھوقۇقىڭىز بار ،مەسىلەن بۈيۈك
برىتانىيە پاسپورتى ياكى كۆچمەنلىك ەئھۋالىڭىزغا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەر.
ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكىنىڭ تارقاتقان ھۆججەتلىرىدە كىمنىڭ ىئسمىنى ۆئزگەرتەلەيدىغانلىقى
كۆرۈڭ:
يەردىن
بۇ
ۇئچۇرالرنى
كۆپ
تېخىمۇ
توغرىسىدىكى
https://www.gov.uk/government/publications/change-of-name-guidance/use-andchange-of-names

ەئگەر بۇ ىئلتىماس بۈيۈك برىتانىيەنىڭ سىرتىدا قىلىنسا ،مۇناسىۋەتلىك دۆلەتتە ىئلتىماس قىلىش
جەريانى ۋە ھۆججەتلىرىنى چۈشىنىش كېرەك.
سىز بۈيۈك برىتانىيەگە ېئلىپ بارماقچى بولغان كىشى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىڭىزنى ۋە
ۇئ كىشىنىڭ ساالھىيەت ھۆججىتى ۋە قانۇنىي ساالھىيىتىڭىزنى ىئسپاتاليدىغان دەلىل-
ىئسپات توپالشنى باشلىشىڭىز كېرەك.
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دېمەك ،پەقەت كەسپىي ائدۋۇكاتالر ،شۇنداقال كۆچمەنلەر مۇالزىمەت كومىسسارى
ىئشخانىسى( )Office of the Immigration Services Commissionerغا تىزىمالتقان
مەسلىھەتچىلەر ۋە كەسپىي خادىمالرال سىزنىڭ كۆچمەنلەر تەلىپىڭىز بىلەن سىزگە ياردەم بېرەلەيدۇ.

ىئسمىڭىزنى ۆئزگەرتىش ۈئچۈن ىئسىم ۆئزگەرتىش باياناتىنى ( )deed pollتەيارلىشىڭىز كېرەك16 .
ياشتىن ائشقان ھەر قانداق كىشى كونا ىئسمىدىن ۋاز كېچىش ۋە يېڭى ىئسىمنى يېزىش ائرقىلىق ۆئزىنىڭ
باياناتىنى يازااليدۇ .سىز چوقۇم بۇ ھۆججەتنى كەم دېگەندە  18ياشتىن يۇقىرى ىئككى كىشىنىڭ گۇۋالىق
بېرىشى بىللە ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ىئمزاسىنى قويدۇرىشىڭىز كېرەك.

ەئگەر سىز قانۇن تەرىپىدىن ېئتىراپ قىلغان تەمىنلىگۈچىدىن مۇالزىمەت تەلەپ قىلغان بولسىڭىز،
تەلىپىڭىزدە زۆرۈر بولمىغان كېچىكىش ۋە باشقا مەسىلىلەر كۆرۈلمىگەن بوالتتى.

ىئسمىڭىزنى ۆئزگەرتىش ھەققىدىكى ۇئچۇرالرغا ېئرىشىش ۈئچۈن بۈيۈك برىتانىيە ھۆكۈمەت تور بېتىدىن
تەپسىالتىنى كۆرەلەيسىزhttps://www.gov.uk/change-name-deed-poll :

ەئگەر سىز ۆئزىنى كۆچمەنلەر مەسلىھەتچىسى دېگەن شەخسنىڭ گۇمانلىق
ېئلېك ترونلۇق خەت ياكى ۇئچۇرلىرىنى تاپشۇرۇۋالغان بولسىڭىز ،تەلىپىڭىزنى ىئلگىرى
سۈرۈش ۈئچۈن ھەق تۆلەشنى تەلەپ قىلسا ياكى بۇ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانلىقىڭىزغا
ىئشەنسىڭىز ،بۈيۈك برىتانىيە پۇقراسى ائلدامچىلىق ھەرىكىتى ( )Action Fraudبىلەن
ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ .بۇ بولسا ائلدامچىلىق ۋە تور جىنايىتى ۈئچۈن دوكالت
مەركىزىدۇر.

گۇۋاھنامە ائرقىلىق ىئسمىڭىزنى ۆئزگەرتكەندىن كېيىن ،بار بولغان ھۆججەتلىرىڭىزنى بالدۇرراق
ائلماشتۇرۇشنى ىئلتىماس قىلىشىڭىز كېرەك.

 5ېئكسىپىالتاتسىيەنىڭ ائلدىنى ېئلىش

بۇ مۇالزىمەتكە  2040 123 0300ياكى توردىكى مەلۇم قىلىش قورالى ائرقىلىق
ېئرىشكىلى بولىدۇactionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-crime :

سىز كۆچمەنلەر ۋە پاناھلىنىش ھوقۇقىڭىزغا مۇناسىۋەتلىك بەزى قانۇن-نىزامالرنى بىلمەسلىكىڭىز
مۇمكىن .ۇئيغۇر دىائسپوراسىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر بۈيۈك برىتانىيەنى ۆئز ىئچىگە ائلغان باشقا
دۆلەتكە كۆچۈپ بارغاندا ېئكىسپىالتاتسىيە قىلىنىش خەۋىپىگە دۇچ كېلىشى مۇمكىن.

مەبلەغ سېلىش ائلدامچىلىقى

مەيلى بۈيۈك برىتانىيەگە ساياھەتكە چىققاندا ياكى ھەر قانداق بىر دۆلەتكە ائياغ باسقىنىڭىزدا بولسۇن،
سىز ېئكىسپىالتاتسىيە قىلىنىدىغان ھەر خىل ۇئسۇلالرنى بىلىشڭىز ۋە چۈشىنىشڭىز ،سىزنىڭ
يوشۇرۇن خەۋىپلەرنى بايقىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ ھەمدە بۇ خىل قااليمىقانچىلىقالرنىڭ ائلدىنى ائلىدۇ.

سىز كەسپىي ۋە مۇۋەپپەقىيەت قازانغان كىشىلەر بىلەن ۇئچرىشىشىڭىز مۇمكىن ،ۇئالر تېز ھەم يۇقىرى
پايدا بىلەن مەبلەغ سېلىشنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇ مەبلەغ سېلىش ائلدامچىلىقى بولۇشى مۇمكىن.
ۆئزىڭىزنى مەبلەغ سېلىش ائلدامچىلىقىدىن قوغدايدىغان ۇئسۇلالر بار.

الياقەتسىز ۋە ائلدامچىلىق مەسلىھەتلىرى

مالىيە قارارى چىقىرىشتىن بۇرۇن ،ۇئيغۇر مەھەللىسىدىكى ىئشەنچلىك دوستالر ۋە باشقىالر بىلەن
سۆزلىشىڭ .مالىيە ھەرىكىتىنى باشقۇرۇش وئرگىنى ) (Financial Conduct Authorityدىن
تەكشۈرۈپ ،ۇئ كىشىنىڭ شىركىتىنىڭ مالىيە ھەرىكىتىنى باشقۇرۇش وئرگىنى تەرىپىدىن باشقۇرۇلۇپ –
باشقۇرۇلمايدىغانلىقىنى تەكشۈرۈڭ.

كۆچمەنلەر دېلوسىنى ىئلگىرى سۈرۈشكە ۇئرۇنۇۋاتقان نۇرغۇن كىشىلەرگە نىسبەتەن ،بار بولغان قانۇن
مۇالزىمىتىگە بولغان تونۇشىنىڭ يېتەرسىزلىكى ۇئالرنى الياقەتسىز ۋە ائلدامچىلىق مەسلىھەتلىرىنى
قوبۇل قىلىش خەۋىپىگە دۇچار قىلىدۇ .قانۇندا مۇنداق دېيىلدى :شەخسلەر الياقەتلىك ائدەم بولمىسا،
كۆچمەنلەر مەسلىھەتلىرى ياكى كۆچمەنلەر مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلىيەلمەيدۇ.

مەبلەغ سېلىش ائلدامچىلىقىدىن قانداق ساقلىنىش توغرىسىدا مالىيە ھەرىكىتىنى باشقۇرۇش
وئرگىنىنىڭ قولالنمىسىنى وئقۇڭhttps://www.fca.org.uk/scamsmart/how-avoid- :
investment-scams
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•
•
•

ھازىرقى زاماندىكى قۇللۇق ۋە ائدەم ەئتكەسچىلىكى
بۈيۈك برىتانىيەدە ائدەم ەئتكەسچىلىكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى قۇللۇق قانۇنسىزدۇر .ائدەم
ەئتكەسچىلىكى بىر شەخسنىڭ باشقىالر تەرىپىدىن ېئكىسپىالتاتسىيە قىلىنىش مەقسىتىدە ساياھەتكە
وئرۇنالشتۇرۇلغان ياكى قۇاليلىق يارىتىلغان ۋاقتىدۇر.

•
•

بۇ ساياھەت تۆۋەندىكىدەك ھەرىكەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

خىزمەتكە قوبۇل قىلغۇچى تەرپىدىن زوراۋانلىق تەھدىتىگە ياكى زوراۋانلىقىغا ۇئچرىسىڭىز
سىزنىڭ ەئركىنلىكىڭىز چەكلەنسە
خىزمەتكە قوبۇل قىلغۇچى كۆچمەنلىك ەئھۋالىڭىز سەۋەبىدىن سىزنى ھۆكۈمەتكە دوكالت
قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا تەھدىت سالسا
ماائشىڭىز تۇتۇپ قېلىندى
سىز ائدەم ىئشلەتكۈچى وئرۇننىڭ مالىيە قەرزى سەۋەبىدىن ىئشلەشكە مەجبۇر بولسىڭىز

پاسپورتىڭىزنىمۇ ېئلىۋېلىشى مۇمكىن ،ياكى سىزگە قانۇنلۇق ىئش ھەققى بېرىلمەسلىكى مۇمكىن.

• باشقا دۆلەتتىن بۈيۈك برىتانىيەگە كېلىش
• بۈيۈك برىتانىيەدىن ائيرىلىشقا مەجبۇرالنغان
• بۈيۈك برىتانىيە ىئچىدە يۆتكىلىدۇ.

ەئتكەس قىلىنغان كىشىلەر يەنە تۆۋەندىكىدەك قىلمىشالر بىلەن پايدىلىنىدۇ:
• جىنسىي ېئكسپىالتاتسىيە ،مەسىلەن ،باسقۇنچىلىق ياكى جىنسىي تاجاۋۇزچىلىق
• ەئزاالرنى ېئلىۋېتىش.

ائدەم ەئتكەسچىسى ساياھەتنى وئرۇنالشتۇرۇش جەريانىدا ۋە ۇئنىڭدىن كېيىن باشقىالرنى
ېئكسپىالتاتسىيە قىلىشنى وئيالپ ،بۇ جەرياندا باشقىالرنى ېئكسپىالتاتسىيە قىلماقچى بولغان كىشىگە
ياردەم قىلغان ۋە ياردەم بەرگەن كىشى بولىۋاالاليدۇ.

ائدەم ەئتكەسچىلىكىدە زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالر زورلۇق ،تەھدىتكە ياكى ائلدامچىلىققا
ۇئچرىغاندىن كېيىن مۇالزىمەت قىلىشقا مەجبۇرلىنىشى مۇمكىن ،شۇنداقال ۇئالر مەلۇم بىر ائجىزلىق
سەۋەبىدىن پايدىلىنىشى مۇمكىن ،مەسىلەن بالىالر ياكى جىسمانىي ۋە روھىي توسالغۇغا ۇئچرىغانالرنى
نىشان قىلىشى مۇمكىن.

”ائلداپ سېتىلغان كىشىنىڭ ساياھەت قىلىشقا دەسلەپتە قوشۇلغان بولسىمۇ،
بۇ يەنىال ەئتكەسچىلىك جىنايىتى دەپ ھېسابلىنىدۇ“
ەئتكەسچىلىكنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالرغا ەئڭ كۆپ قوللىنىلىدىغان ۇئسۇللىرىنىڭ بىرى
قۇللۇق ،چاكارلىق ۋە مەجبۇرىي ەئمگىكىگە دۇچار بولۇشنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،بۇ ھازىرقى زاماندىكى
قۇللۇققا قارشى قانۇنى ( )2015نىڭ -1تارمىقىدىكى جىنايەت قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن.

ەئگەر سىز ەئتكەسچىلىك ۋە ېئكىسپىالتاتسىيەنىڭ قۇربانىغا ائيالنغانلىقىڭىزغا ىئشەنسىڭىز،
جىددىي ەئھۋالغا يولۇققىنىڭىزدا  999ياكى جىددىي ەئھۋال نۇمۇرى بىلەن  101بىلەن
ائالقىلىشىڭ.

بەزى كىشىلەر دەسلەپتە ۆئزلىرىنىڭ بۇ جىنايەتكە ۇئچرىغانلىقىنى تونۇپ يېتەلمىسىمۇ ،بۇ ەئھۋالنىڭ
بار-يوقلۇقىنى ېئنىقالشقا ياردىمى بولىدىغان كۆرسەتكۈچلەر بار.
ائدەم ەئتكەسچىلىكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى قۇللۇقنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغان بىر
تۈركۈم كىشىلەر ۆئزلىرىنىڭ كەچۈرمىشلىرى نەتىجىسىدە جىسمانىي ۋە روھىي
جەھەتتىن زەخىملىنىدۇ .بۈيۈك برىتانىيەدىكى ساغالملىق ھوقۇقىڭىز ۋە ھوقۇق-

ەئگەر تۆۋەندىكى ەئھۋالالر يۈز بەرگەن بولسا ،ۇئنداقتا سىز قۇللۇق ،چاكارلىق ۋە مەجبۇرى ەئمگەككە
يۇلۇققان بولىشىڭىز مۇمكىن:
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ائدۋۇكاتىڭىز بىلەن ائالقە قىلىش

مەنپەەئتىڭىزنى قوغداش ۋە ھېسسىياتىڭىزنى ياخشىالش ۈئچۈن قولالنمىنىڭ -2باب
بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇق ۋە -6باب روھىي ساغالملىق بابلىرىغا قاراڭ.

ائدۋۇكاتىڭىز بىلەن كۆرۈشۈشتىن بۇرۇن ،ۇئالرغا ەئھۋالىڭىز ھەققىدە نېمىلەرنى دېيىشىڭىز
كېرەكلىكىنى ،بىرەر نوقتىنى جەزىملەشتۈرەمىسىڭىز ،ۇئالردىن قايسى ۇئچۇرالرنى تېپىشىڭىز
كېرەكلىكىنى وئيلىشىشىڭىز كېرەك .بۇ سىزنىڭ دېلوغا مۇناسىۋەتلىك بارلىق ۇئچۇرالرنى ائدۋۇكاتقا
كۆرسىتىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ ھەمدە ۇئالرنىڭ مەسلىھەتلىرىنىڭ ىئمكانقەدەر كۈچلۈك بولۇشىغا
كاپالەتلىك قىلىدۇ.

مۇھىم ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى
ھازىرقى زاماندىكى قۇللۇق ياردەم لېنىيەسى ( )The Modern Slavery Helplineكۆچمەنلىك
ەئھۋالىڭىزنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر سىزنى قولاليدۇ .بارلىق تېلېفونالر نامسىز ۋە مەخپىي
بولۇپ ،ىئنگلىز تىلىدىن باشقا تىلالردىمۇ ياردەم بېرىدۇ:

ائدۋۇكاتىڭىز بىلەن كۆرۈشكەندە تۆۋەدىكىلەرنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ:
•
•
•
•

0800 121 7000
ەئنگىلىيەدىكى يېڭى مەھسۇالت ساناىئتىدىكى ىئشچىالرنى ېئكسپىالتاتسىيە قىلىشتىن قوغداشقا
مەسۇئل ھۆكۈمەت وئرگىنى بولغان :)gla.gov.uk( Gangmasters and Labour Abuse Authority
0800 432 0804
intelligence@gla.gov.uk

تەرجىمان دېگەندەك تىل ياردىمى
ەئگەر ائدۋۇكاتىڭىزنى چۈشىنەلمىسىڭىز ۇئ نۇقتىنى قايتا تەكرارلىشنى تەلەپ قىلىش
ۇئالرنىڭ مۇھىم سۆزلەرنى ياكى مۇھىم مەسلىھەت نۇقتىلىرىنى يېزىش
ائرام ېئلىش

يىغىندىن ائيرىلىشتىن بۇرۇن ،شۇالرنى ۆئزىڭىزگە ەئسكەرتىڭ
• بارلىق سوائللىرىڭىزغا جاۋاب بېرىلدىمۇ
• ۇئالرغا ەئھۋالىڭىزغا ائىئت بارلىق ۇئچۇرالر تولۇق بېرىلدىمۇ

 6ائدۋۇكات تېپىش

ائدۋۇكاتىڭىز ائدەتتە بۇ ۇئچۇرالرنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى خەت ياكى ېئلېك ترونلۇق خەت ائرقىلىق
ەئۋەتىدۇ .ۇئالرنىڭ ائددىي ،قواليلىق تىل ىئشلىتىشىنى تەلەپ قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ.

بۈيۈك برىتانىيەدە ،ائدۋۇكات قانۇندىن مەسلىھەت بېرىشكە الياقەتلىك بولغانالرنى كۆرسىتىدۇ.
ائدۋۇكاتالرنىڭ ەئڭ كۆپ ۇئچرايدىغان ىئككى تۈرى بار:

قانۇن خىراجىتىنى كۆتۈرۈش
سىزنىڭ ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقىڭىز -1998يىلدىكى كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ -6ماددىسى بىلەن
قوغدىلىدۇ ،ەئگەر سىز سوتتا مەسلىھەت ياكى ۋەكىل تېپىشقا قۇربىتىڭىز يەتمىسە ،دۆلەت سىزنى
قانۇن ياردىمى بىلەن تەمىنلەيدۇ.

• قانۇندىن مەسلىھەت بېرىدىغان ائدۋۇكاتالر
• سوتتا دېلوغا ۋەكىللىك قىلىدىغان ائدۋۇكاتالر.
ھەمدە ،ائدۋۇكات ”دېلو بېجىرگۈچىلەر“ دەپ ائتالغان مەسلىھەتچىلەرنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،ۇئالر
ائدەتتە ائممىغا قانۇن مۇالزىمىتى قىلىدىغان خەير-ساخاۋەت تەشكىالتلىرىدا ىئشلەيدۇ.

كۆچمەنلەر دېلولىرىنىڭ ىئز -دېرىكىنى تەكشۈرگەن شەخسلەرنىڭ ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقى قاتارلىق
كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلىش خەۋىپ ى بولمىسا ،قانۇن ياردىمىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ.
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لېكىن ،شەخسلەر ائالھىدە ەئھۋال مەبلىغى ) (Exceptional Case Fundingنى تاپشۇرۇۋېلىشنى
ىئلتىماس قىلسا بولىدۇ.
ائالھىدە ەئھۋال مەبلىغى كۆچمەنلەر دېلولىرىنىڭ چىقىمىنى قامداشتا قوللىنىلىدىغان كۆپ ۇئچرايدىغان
ۇئسۇل بولسىمۇ ،ىئلتىماس قىلىش جەريانى مۇرەككەپ بولىدۇ ،شۇڭا ائدۋۇكاتىڭىزدىن مەسلىھەت
سورىشىڭىز ناھايىتى مۇھىم ،ۇئ سىز ۈئچۈن ۋاكالىتەن مەبلەغنى ەئڭ ۈئنۈملۈك ۇئسۇلدا ىئلتىماس
قىالاليدۇ.
سىز قانۇن ياردىمىدىن بەھرىمەن بوال لمىغان ،ھەمدە قانۇن مەسلىھەتچىلىكى ۋە ۋەكىللىك قىلىش
خىراجىتىنى ۈئستڭىزگە ائالمىغان ەئھۋالدا ،ائدۋۇكاتنىڭ دېلورىڭىزنى ھەقسىز تاماملىشى مۇمكىن،
بۇنى pro bonoدەپ ائتايدۇ.
ائممىۋى زىيارەت داۋا ائدۋۇكات تېپىش ۈئچۈن ،ائدۋۇكاتالر كېڭىشىنىڭ تور بېتىدىن
ىئزدەڭ https://directaccessportal.co.uk/search/1/barrister
كۆچمەنلەر مەسىلىسىدە سىزگە مەسلىھەت بېرەلەيدىغان سىزگە ەئڭ يېقىن ائدۋۇكاتنى
تۆرەندىكى ۇئلىنىشتىن تاپااليسىز https://solicitors.lawsociety.org.uk :ياكى سىز
تۇرۇۋاتقان ەئڭ يېقىن قانۇن مەركىزى بىلەن ائالقىلىشىڭ:
https://lawcentres.org.uk/about-law-centres

مۇھىم ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى
ەئگەر سىزنىڭ ياخشى مەسلىھەت سوراشقا ېئھتىياجلىق بولسىڭىز LawWorks ،قاتارلىق
تەشكىالتالر بىلەن ائالقىلىشىپ ،يېقىن ەئتراپتىكى قانۇن ائمبۇالتورىيەسىنى تاپااليسىز:
https://www.lawworks.org.uk/legal-advice-individuals/find-legal-advice-clinic-nearyou
 Advocateتىن سوتقا ۋەكىللىق قىلدىغان ائدۋۇكاتى تېپىڭ:
https://weareadvocate.org.uk/apply-for-help/how-our-service-works.html
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-2باب بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇقىڭىز
بۇ بابنىڭ مەقسىتى برىتانىيەدە (بىرلەشمە پادىشاھلىقى) ياشاۋاتقان ۋاقتىڭىزدىكى قانۇنىي ھوقۇقىڭىزنى
تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىش .بۈيۈك برىتانىيە ەئنگلىيە ۋە ۋېلىش ،شوتالندىيە،
شىمالىي ىئرېالندىيەدىن ىئبارەت ۈئچ قانۇن سىستېمىسىغا ائيرىلدۇ .بىز بۇ قولالنمىدا ەئنگىلىيە ۋە
ۋېلىشتا توختىلىمىز.
قايسى قانۇنىي ھوقۇقالردىن بەھرىمان بولىدىغانلىقىڭىزنى بىلىش تولىمۇ مۇھىم ،چۈنكى بۇ كۈندىلىك
تۇرمۇشتا ۇئچىرايدىغان ائدەتتىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا پايدىلىق .بەزى ەئنسىرەشلەر
وئمۇمىيۈزلۈك بولسىمۇ ،بەزى مەسىلىلەر مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالرغا بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك.
بۇ باب تۆۋەندىكى ائساسىي ھوقۇقالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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سىزگە مۇناسىۋەتلىك ساقالنغان كونكرېت ۇئچۇرالرمۇ بار:

ۇئچۇر بىخەتەرلىكى

•
•
•
•

بەلكىم بۇرۇن شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنىڭ بىخەتەرلىكى تەھدىتگە ۇئچۇرغان بولىشى مۇمكىن .خىتاي
داىئرىلىرىنىڭ شەخسى ۇئچۇرالرغا تۇتقان سىياسەتلىرىنىڭ تەسىرى تۈپەيلى سىزنى بۈيۈك برىتانىيەدىكى
تەشكىالتالرنىڭ ۇئچۇرلىرىڭىزنى قانداق بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقىغا ۋە ساقاليدىغانلىقىغا ىئشەنچىڭىز
كەمچىل بولىشى مۇمكىن.

ھوقۇقىڭىز

بۈيۈك برىتانىيەدە سىزنىڭ سانلىق مەلۇماتالرنى قوغداش ھوقۇقىڭىز بار ،نازارەت قىلىش ۋە
پاراكەندىچىلىكلەردىن قوغدىلىنىشىڭىز كېرەك.

-2018يىللىق سانلىق مەلۇماتنى قوغداش قانۇنىغا ائساسەن ،ھۆكۈمەت ۋە باشقا تەشكىالتالرنىڭ سىز
ھەققىدە ساقالنغان ۇئچۇرالرنى بىلىش ھوقۇقىڭىز بار .بۇ تۆۋەندىكى ھوقۇقنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

سانلىق مەلۇماتنى قوغداش

•
•
•
•

سانلىق مەلۇماتنى قوغداش كىشىلەر خەۋەردارسىز ۋە رۇخسىتىسىز سانلىق مەلۇماتلىرىنىڭ ساقلىنىش
ۋە تارقىتىلىشتىن قوغداش جەريانىدۇر .سانلىق مەلۇماتنى قوغداش قانۇنى ( )2018شەخسىي
ۇئچۇرلىرىڭىزنىڭ تەشكىالت ،كارخانا ياكى ھۆكۈمەتنىڭ ىئشلىتىشىنى كونترول قىلىدۇ .بۇ وئرگانالر
تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

•
•
•

• ساقچىالر
• ساقلىقنى ساقالش مۇالزىمىتى
• ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى قاتارلىق ائممىۋى وئرگانالر

شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى تەلەپ قىلىش
بىر تەشكىالتنىڭ قايسى خىل شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى بىر تەرەپ قىلىشنى بىلىشىڭىز الزىم
ۇئالر سىزنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنى قاچانغىچە ساقلىماقچى
ەئگەر سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنىڭ قانۇنسىز ىئشلىتىلىۋاتقانلىقىغا ىئشەنچىڭىز بولسا كىمگە
بۇ توغۇرلۇق شىكايەت قىالاليسىز
خاتا بولغان شەخسىي ۇئچۇرالرنى تۈزىتىش
شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى بىر تەرەپ قىلىشنى چەكلەش ياكى قارشى تۇرۇش
سانلىق مەلۇماتالرنى ۆئچۈرگۈزۈش

ەئگەر شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىز سىزنىڭ رۇخسىتىڭىزسىز ائشكارالندى دەپ قارىسىڭىز ،سانلىق
مەلۇماتلىرىڭىزنى بىر تەرەپ قىلىشقا مەسۇئل تەشكىالت ياكى وئرگاننى دەرھال ېئنىقلىشىڭىز كېرەك.

شەخسىي سانلىق مەلۇماتالر كىملىكىڭىزنى بەلگىلىيەلەيدىغان ۇئچۇرالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،بۇالر:
•
•
•
•
•
•

گېن سانلىق مەلۇماتلىرىڭىز
بارماق ىئزى ۋە يۈز سۈرەت قاتارلىق بىئولوگىيەلىك سانلىق مەلۇماتالر
ىئرقىڭىز ،مىللىتىڭىز ،دىنىڭىز ۋە جىنسىي يۆنىلىشىڭىزگە مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتالر
ساغالملىققا مۇناسىۋەتلىك سانلىق مەلۇماتالر

ۆئيىڭىزنىڭ ائدرېسى
تۇغۇلغان كۈنىڭىز
ېئلخەت ائدرېسىڭىز
تېلېفون نومۇرىڭىز
ىئناۋەتلىك كارتىڭىز
بانكا تەپسىالتلىرى

شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزغا ائىئت مەلۇماتنى تەلەپ قىلىش ۈئچۈن تېلېفون ياكى يازما ائرقىلىق ۇئالر بىلەن
ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ .بۇ ماۋزۇغا ۇئلىشىش تەلىپ ى ( )subject access requestدەپ ائتىلىدۇ .ەئگەر
ۇئالرنىڭ قايتۇرغان جاۋابىغا رازى بولمىسىڭىز ،ۇئچۇر كومىسسارلىقىغا ( Information
 )Commissionersەئرز قىلسىڭىز بولىدۇ.
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ھۆكۈمەتنىڭ سانلىق مەلۇماتنى قوغداش ھەققىدە بېرىلگەن ۇئچۇرالرنى بۇ يەردىن
كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/data-protection :

”بىر شەخس بۈيۈك برىتانىيەدە بولمىغان ەئھۋالدىمۇ ،كومپيۇتېدىكى
ماتېرىيالالرغا رۇخسەتسىز ېئرىشسە مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلەر بىلەن
ەئيىبلىنىدۇ“

ۇئچۇر كومىسسارلىقى ىئشخانىسى بولسا بۈيۈك برىتانىيەدىكى سانلىق مەلۇماتالرنىڭ
قوغدىلىشىنى نازارەت قىلىدىغان ائممىۋى وئرگىنىدۇر ،ۇئ يېزىق شەكىلدە ماۋزۇ
ۇئلىشىش تەلىپىنى تۈزۈش توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر بىلەن تەمىنلەيدۇ .ۇئالرنىڭ
توربېتىhttps://ico.org.uk/your-data-matters/your-right-to-get-copies- :
/of-your-data

بۇ جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان شەخس جىنايەت بىلەن زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىنىڭ وئرنى (يەنى
ەئنگىلىيە ۋە ۋېلىش) وئتتۇرىسىدا كەم دېگەندە بىر مۇھىم باغلىنىش بولسا ۇئ كىشى ەئيىبلىنىشى
مۇمكىن .مۇھىم باغلىنىش بىر شەخسكە ياكى ەئنگىلىيە ۋە ۋېلىشتىكى بىر ۈئسكۈنىگە ھۇجۇم قىلىش،
شۇنداقال رۇخسەتسىز ۇئ ۈئسىكىنىنى زىيارەت قىلىش ۋە بۇ رايونالردا زور خەتەر ۋە زىيان كەلتۈرۈپ
چىقارغان ەئھۋالالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

بۇ -2018يىللىق سانلىق مەلۇماتنى قوغداش قانۇنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted

شىفىرالش ۈئچىنچى تەرەپنىڭ شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى زىيارەت قىلىشىدىن ەئنسىرمىگەن ائساستا
رەقەملىك ائالقىنى ىئشلىتىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ .تېخىمۇ كۆپ ۈئچۈن رەقەملىك بىخەتەرلىك
توغرىسىدىكى -7بابىغا قاراڭ.

خەۋەرلىشىش
كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ( )2010دىكى شەخسىلىك ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىڭىزنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىدە چەكلىمىسىز خەۋەرلىشىش ھوقۇقىڭىزنى قوغدايدۇ.

كومپيۇتېرنى يامان غارەزلىك ىئشلىتىش قانۇنى:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/section/1

ۇئچۇر وئغۇرالش ائرقىلىق كومپيۇتېر ماتېرىياللىرىغا رۇخسەتسىز كىرىش كومپيۇتېرنى يامان غەرەزلىك
ىئشلىتىش قانۇنى ( )1990دىكى جىناي ى قىلمىش ھېسابلىنىدۇ .بۇ قانۇنغا ائساسەن ،قىلمىش سادىر
قىلغۇچىنىڭ رۇخسەتسىز ۇئچۇرغا ېئرىشكەن بولىشى كېرەك .بۇ خاتىرە كومپيۇتېر ياكى ەئقلىي
ىئقتىدارلىق تېلېفون قاتارلىق ۇئچۇرالرنى ساقالش ،بىر تەرەپ قىلىش ۋە ېئرىشىشكە ىئشلىتىلىدىغان
ۈئسكۈنىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ەئگەر سىزنىڭ تور ائالقىڭىز ياكى كومپيۇتېر ۈئسكۈنىلىرىڭىزنىڭ رۇخسىتىڭىزسىز باشقا بىر
تەرىپىدىن نازارەت قىلىنىۋاتقانلىقىغا ىئشەنسىڭىز ،دەرھال ساقچى بىلەن ائالقىلىشىشىڭىزنى
تەۋسىيە قىلىمىز .تېلېفوندا ۋەقەنى دوكالت قىلىش ۈئچۈن  101گە تېلېفون قىلىڭ .سىز ۋەقەنى
بىۋاسىتە دوكالت قىلىشنى خالىسىڭىز دۆلەتلىك ساقچى تور بېتىدىكى ىئزدەش ىئقتىدارىنى
ىئشلىتىپ ەئڭ يېقىن ساقچىخانىنى تېپىڭhttps://www.police.uk/pu/find-a-police- :
force/

بىرىنىڭ خاككېرلەش ائرقىلىق كومپيۇتېر ۈئسكۈنىڭىزگە رۇخسەتسىز كىرىپ وئغرىلىق ياكى تەھدىت
سېلىشى جىنايەت سادىر قىلىش قانۇنغا خىالپتۇر.
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دىنىي ىئبادەتنى ىئپادىلەش ۋە ۇئنىڭغا قاتنىشىشنىڭ مىساللىرى:

كەمسىتىش

• ائممىۋى سورۇنالردا دىنىي كىيىملەرنى كىيىش (مەسىلەن ھىجاب كىيىش)
• ائممىۋى ياكى شەخسىي سورۇنالردا دىنىي ېئتىقادى توغرىسىدا سۆزلەش
• ۆئيدە ،خىزمەت وئرنىدا ياكى ھەج پاائلىيىتىدە بولسۇن دىنىي ىئبادەتلەرگە قاتنىشىش

كەمسىتىش بىر شەخسكە ،ياكى بىر گۇرۇپپا ىئنسانالرغا ائدالەتسىزلىك بىلەن ياكى بىر تەرەپلىمە قاراپ
مۇائمىلە قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.
بۈيۈك برىتانىيەدە وئلتۇرۇشلۇق پۈتۈن كىشىلەرنىڭ باراۋەرلىك قانۇنى ( )2010ۋە كىشىلىك ھوقۇق
قانۇنى ( )1998نىڭ -14ماددىسىدا بەلگىلەنگەن كەمسىتىشتىن خاالس بولۇش ھوقۇقىغا ىئگە.

برىتانىيەدىكى كەمسىتىشتىن قوغدالغان باشقا تۈرلەر
باراۋەرلىك قانۇنىمۇ مەلۇم ائالھىدىلىككە ائساسەن باشقىالرنى كەمسىتىشنى قانۇنسىز دەپ قارايدۇ.
بۇالر قوغدىلىدىغان ائالھىدىلىك دەپ ائتىلىدۇ .بۇ ائالھىدىلىكى بار ھېچقانداق بىر شەخىسنى
كەمسىتىشكە بولمايدۇ.

باراۋەرلىك قانۇنى كەمسىتىشنىڭ ھەر خىل شەككىللىرى ۋە تۈرلىرىدىن ساقاليدۇ .بۇ ائممىۋى
ساھەدىكى تەشكىالتالرنىڭ سىياسىتى ۋە ەئمەلىيىتى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان كەمسىتىشنى ۆئز
ىئچىگە ائلىدۇ.

باراۋەرلىك قانۇنى ( )2010تەرىپىدىن قوغدىلىدىغان ائالھىدىلىكلەر:

بۇ ائممىۋى تارماقالرنىڭ باراۋەرلىك مەجبۇرىيىتى ( )public sector equality dutyدەپ ائتىلىدۇ .بۇ
مەجبۇرىيەتتە ھۆكۈمەت وئرگانلىرى سىزنىڭ كىملىكىڭىزنىڭ مەلۇم تەرپ ى سەۋەبىدىن مۇالزىمىتىنى
قوبۇل قىلغان باشقىالرغا سېلىشتۇرغاندا بىر تەرەپلىمىلىك قارىماسلىققا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك.
دېمەك ،مۇالزىمەتلەر چوقۇم ائك تىپ ھالدا:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• قانۇنسىز كەمسىتىشنى تۈگىتىشى كېرەك
• پۇرسەت باراۋەرلىكىنى ىئلگىرى سۈرۈش كېرەك
• بەزى ائالھىدىلىككە ىئگە كىشىلەر بىلەن ىئگە بولمىغان كىشىلەر وئتتۇرىسىدا ياخشى
مۇناسىۋەتنى رىغبەتلەندۈرشى كېرەك

دىنىي ەئركىنلىك
دىنىي ېئتىقاد ەئركىنلىكى بۈيۈك برىتانىيە دىكى كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ (-9 )1998ۋە -10
ماددىلىرىدىكى ىئنسانالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى سۈپىتىدە كاپالەتكە ىئگە قىلىنغان .ھەر بىر كىشىنىڭ
شەخس ياكى دۆلەت وئرگانلىرىنىڭ مەجبۇرلىشىشى بولمىغان ائساستا بىر دىنغا كىرىش ،دىنىنى
ۆئزگەرتىش ياكى ۇئنىڭدىن ۋاز كېچىش ،شۇنداقال باشقا دىنىي ىئبادەتنى نامايان قىلىشقا ۋە ۇئنىڭغا
قاتنىشىشقا ھوقۇقلۇق.

ياش
مەجرۇھ
قايتا بېكىتىلىگەن جىنس كىملىكى
ۆئيلەنگەن تۈر ياكى پۇقراۋى جۇپ بولۇپ ياشاش
ھامىلدار ۋە تۇغۇتلۇق
جىنس
جىنسىي يۆنىلىش
ىئرق
دىن ياكى ېئتىقاد

بۈيۈك برىتانىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ -14ماددىسىدا يەنە پۇقرالىق ساالھىيىتى،
كۆچمەنلىك ەئھۋالى ياكى جىناي ى ىئشالر تارىخى قاتارلىق باشقا ائالھىدىلىكلەرگە ائساسەن
باشقىالرنى كەمسىتىش قانۇنسىز دەپ كۆرسىتىلدۇ.
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بۈيۈك برىتانىيەدە قانۇنسىز كەمسىتىشنىڭ وئخشىمىغان تۈرلىرى:

شۇغۇلالنغانلىقى توغرىسىدا مۇستەقىل شىكايەت قىلغانلىقىڭىز ۈئچۈن جازاالنغانلىقىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.
بۇ قىلمىشالر "قوغدىلىدىغان ھەرىكەتلەر" ( )protected actsدەپ ائتىلىدۇ.

بىۋاسىتە كەمسىتىش :بۇ مەلۇم بىر ائالھىدىلىك سەۋەبىدىن باشقىالرغا وئخشىمايدىغان ۋە ناچار
مۇائمىلە قىلىنغاندا يۈز بېرىدۇ.

مەسىلەن ،بىر خىزمەتدېشىڭىز سىزنىڭ ائلدىڭىزدا ۇئيغۇر دىيارىدىكى الگىردا تۇتۇپ تۇرۇش ھەققىدە
بولمىغۇر چاقچاق قىلدى .سىز ۇئ خىزمەتدېشىڭىز ۈئستىدىن پاراكەندىچىلىك سالغانلىقى ھەققىدە
شىكايەت قىلدىڭىز ،نەتىجىدە ،خىزمەتتە ۆئستۈرۈلىشىڭىز رەت قىلىندى .بۇ جازاالنغانلىقىڭزىنى
ىئپادىلەيدۇ ،ەئگەر بۇ ەئھۋالنى ىئسپاتلىيالىسىڭىز ،باراۋەرلىك قانۇنىغا ائساسەن باشلىقىڭىز قارىتا
كەمسىتىشىگە قارشى ھەرىكەتكە ۆئتۈش ىئمكانىيىتىڭىز بار بولىدۇ.

مەسىلەن ،سىز يات جىنىسلىق .ۆئيىنى ىئجارىگە كۆرسەتكەن ۆئي ىئگىسى سىزنى ھەمجىنىس دەپ
وئيالپ سىزگە ۆئينى ىئجارىگە بېرىشنى رەت قىلغان .بۇ باراۋەرلىك قانۇنىدىكى قوغدىلىدىغان
ائالھىدىلىك بولغان جىنسىي كىملىكى بولۇپ سىزنى ۆئينىڭ ىئگىسى بىۋاسىتە كەمسىتكەن.
ۋاسىتىلىق كەمسىتىش :بۇ خىل كەمسىتىش شەكلىدە وئخشاش ۇئسۇلدا ھەممەيلەنگە قارىتىلغان
وئرۇنلۇق قاىئدە ياكى سىياسەتنى سىزنىڭ ەئھۋالىڭىزغا قارىتا سەۋەبسىز شەكىلدە پايدىسىز وئرۇنغا
قويۇشنى كۆرسىتىدۇ.

كەمسىتىشكە قارشى تەدبىرلەر
ناۋادا مۇالزىمەت تەمىنلىگۈچىلەر ،قاتناش ،ھۆكۈمەت تارماقلىرى ياكى ۆئي ىئگىلىرى قاتارلىق بىر
قىسىم كىشىلەر ياكى تەشكىالتالر تەرىپىدىن ائدالەتسىز مۇائمىلىلەر ېئلىپ بېرىلسا ،قانۇنسىز
كەمسىتىش بولۇشى مۇمكىن .ەئگەر سىز كىملىكىڭىز سەۋەبىدىن باشقىچە مۇائمىلىگە يۇلۇقسىڭىز،
ىئشلەتكۈچىنىڭ نامۇۋاپىق مۇائمىلىسى قانۇنسىز كەمسىتىش بولۇشى مۇمكىن.

مەسىلەن ،ەئگەر بىرەيلەن خىزمەت وئرنىڭىزدا خىزمەتچىلەرگە ھىجاب قاتارلىق دىنىي كىيىملەرنى
كىيىشنى چەكلەپ ،ەئمما كرېست تاقاش دىگەندەك باشقىالرنىڭ دىنىنى كۆرسىتىشىگە يول قويغان
بولسا ،سىز بۇ كىيىنىش تۈزىمى تەرىپىدىن ائيرىمچىلىققا ۇئچۇرسىڭىز بۇ ۋاسىتىلىك كەمسىتىش
ھېسابلىنىشى مۇمكىن.

ەئگەر قانۇنسىز كەمسىتىشكە يولۇقسىڭىز ،بىر قانچىخىل يول بىلەن ھوقۇقۇڭىزنى قوغدىيااليسىز،
ۆئزىڭىزگە نېمىنىڭ مۇۋاپىق ىئكەنلىكىنى وئيلىشىشىڭىز كېرەكCitizens Advice .
( )/https://www.citizensadvice.org.ukسىزنىڭ تاللىشىڭىز ھەققىدە ۇئچۇر تەمىنلىيەلەيدۇ .ەئگەر
سوتقا ەئرز سۇنماقچى بولسىڭىز ائدۋۇكات بىلەن ائالقىلىشىڭ .قانۇن مەسلىھەتچىسىنى قانداق تېپىش
ھەققىدە -1بابنىڭ -6بۆلىكىگە قاراڭ.

پاراكەندىچىلىك سېلىش :بۇ سىزنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدىغان ياكى سىزنى ھاقارەتلەيدىغان ھەرىكەتلەرنى
كۆرسىتىدۇ .خاالنمايدىغان بۇ خىل ھەرىكەتلەر سىزنىڭ ىئززەت-ھۆرمىتىڭىزگە دەخلى-تەرۇز قىلىش،
ھەمدە سىزگە دۈشمەنلىك ۋە خاراليدىغان مۇھىت يارىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ .تەپسىالتىنى -5بابقا
قاراڭ.

بۈيۈك برىتانىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق ھەققىدىكى ائسان ۋە چۈشۈنۈشلۈك ۇئچۇرالرنى بۇ يەردىن
كۆرۈڭhttps://www.bihr.org.uk/easy-read-human-rights-info :

مەسىلەن ،سىز بىر ائيال بولۇشىڭىز مۇمكىن .خىزمەتكە مۇناسىۋەتلىك ىئشالردا خىزمەتداشلىرىڭىز
ياكى خوجايىنلىرىڭىز بىلەن بولغان ەئندىشىڭىزنى وئتتۇرىغا قويغىنىڭىزدا ،ەئر خىزمەتداشلىرىڭىز
سىزگە بۇ سىزگە "ھەيزىڭىز كەپتۇدە يەنە" دېگەندەك ھاقارەتلەيدىغان باھاالرنى بەرسە ،بۇ توغرىسىدا
جىنسكە مۇناسىۋەتلىك پاراكەندىچىلىك سېلىش ائساسىدا ەئرز قىلسىڭىز بولىدۇ.
جازاالش :بۇ سىزنىڭ شىكايەت قىلغانلىقىڭىز ،كەمسىتىش ەئرزىسىنى وئتتۇرىغا قويغانلىقىڭىز،
باشقىالرنىڭ كەمسىتىش شىكايىتىنى قوللىغانلىقىڭىز ياكى باشقىالرنىڭ كەمسىتىش بىلەن
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• سىزنىڭ بۈيۈك برىتانىيەدىن پاناھلىق تىلىگەن شەخس ىئكەنلىكىڭىزنى ىئسپاتاليدىغان
ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى تارقاتقان ىئلتىماس تىزىمالش كارتىسى
• باشقا ىئچكى ىئشالر مىنىستىرلىكى بەرگەن ساياھەت ھۆججىتى ۋە تۇرۇشلۇق وئرنىڭىزنى
ىئسپاتاليدىغان خەت قاتارلىق ھۆججەتلەر
• نوپۇزلۇق مەنبەلەردىن كەلگەن خەت ،مەسىلەن تۇرالغۇ وئرگىنى ،پاناھلىنىش وئرنى ياكى
ساراي

بانكا مۇالزىمەتلىرىنى ىئشلىتىش
بانكىدا ياكى مالىيە جەمئىيەتىدە ( )building societyھېسابات ېئچىش ىئقتىدارى بولسا شەخسنىڭ
گۈللىنىشى ۋە مالىيە بىخەتەرلىكىنىڭ مەركىزىدۇر .بۈيۈك برىتانىيەدە بارلىق چەكلىك ياكى مەڭگۈلۈك
ياشاش ىئجازىتى بار ائھالىلەرنىڭ بانكا ھېسابات ېئچىش ھوقۇقلۇقى باردۇر.

بانكا ھېساباتىنى ېئچىشىڭىزغا نېمىلەر كېرەك؟

بانكىالرنىڭ يۇقرىدىكى شەكىلدە ىئسپاتالنغان كىملىكلەرنى قوبۇل قىلماسلىقىمۇ مۇمكىن ،ەئمما سىزگە
ھېسابات ائچماسلىق قارارىنى چۈشەندۈرۈشى قانۇن تەرىپىدىن تەلەپ قىلىنىدۇ.

بانكا ھېساباتىغا تىزىملىتىشنى ىئلتىماس قىلغاندا ،ساالھىيىتىڭىزنىڭ ىئسپاتاليدىغان ھۆججەتنى
تەمىنلىشىڭىز تەلەپ قىلىنىدۇ .بىر قانچە بانكا تىزىمالش جەريانىدا بۈيۈك برىتانىيەدىكى ۆئيىڭىزنىڭ
ائدرېسىنى ىئسپاتلىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدۇ ،گەرچە بۇ بانكىغا باغلىق.

ەئگەرۆئزىڭىزنى بانكا ھېساباتى ېئچىش ياكى بانكىنى ىئشلىتىشتىن قانۇنسىز چەكلەنگەن دەپ
قارىسىڭىز ،تۆۋەندىكى وئرۇنالردىن كەسپىي مەسلىھەت سورىشىڭىز كېرەك:
سىزنىڭ يەرلىك پۇقراالر مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسى (يېقىن ەئتراپتىكى پۇقراالر
مەسلىھەت سوراش تور بېكىتىدىن بىرنى تېپىڭcitizensadvice.org.uk/about-:
) us/contact-us/contact-us/search-for-your-local-citizens-advice/

ساالھىيىتىڭىزنى ۋە ائدرېسىڭىزنى ىئسپاتالشقا ىئشلىتىلىدىغان ھۆججەتلەرنىڭ وئرتاق
مىساللىرى :پاسپورت; بىئولوگىيەلىك وئلتۇراقلىشىش كىنىشكىسى ،شوپۇرلۇق كىنىشكىسى،
تۇغۇلۇش ىئسپاتى ياكى ائممىۋى مۇالزىمەت شىركىتى ياكى ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ ىئسمى ۋە
ائدرېسىڭىز تولۇق يېزىلغان خېتى.

قانۇن مەركىزى ،ۇئ سىزگە ەئرزنى بانكىغا يولالش ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا تېخىمۇ كۆپ
ھەرىكەت قوللىنىشقا ياردەم بېرەلەيدۇ .ئشۆبىلىرىنىڭ تولۇق تىزىملىكى:
https://www.lawcentres.org.uk/about-law-centres/law-centres-ongoogle-maps/alphabetically

ەئگەر ساالھىيىتىڭىزنى ۋە ائدرېسىڭىزنى ىئسپاتاليدىغان ھۆججەتلەرنى تەمىنلىيەلمىسىڭىز،
بانكىالرنىڭ بەزى ەئھۋالالردا تۆۋەندىكى ھۆججەتلەرنى وئيلىشىشىنى تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ:

ماائرىپ

• ھۆكۈمەت ياكى يەرلىك وئرگان تەمىنات تەلەپ قىلىش ۈئچۈن تارقاتقان خەت ياكى
ساالھىيەت ىئسپاتى
• ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەدە چەتەئللىك وئقۇغۇچى ساالھىيىتىدە وئقۇۋاتقان بولسىڭىز،
وئقۇشقا قوبۇل قىلىش خېتى ياكى مەك تىپىڭىزگە تىزىملىتىش خاتىرسىنى كۆرسەتسىڭىز
بولىدۇ

شۇنى بىلىش كېرەككى ،بۈيۈك برىتانىيەدە ياشايدىغان ھەر بىر ياش-ۆئسمۈرنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى،
تۇغۇلغان يۇرتى ۋە كۆچمەنلىك وئرنىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ
( )1998بىرىنچى كېلىشىمىنىڭ -2ماددىسىدا ماائرىپقا ېئرىشىش ھوقۇقى قوغدىلىدۇ.
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دېمەك ،ھۆكۈمەت بارلىق ائمالالرنى قىلىپ ،ياش-ۆئسمۈرلەرنىڭ وئقۇش سەۋىيەسىگە يېتەرلىك ۋە
ماس كېلىدىغان ۈئنۈملۈك ماائرىپقا ىئگە بولۇشى ،ھازىرقى ماائرىپ وئرگانلىرىغا كىرىشى ۋە ىئنگلىز تىلى،
دۆلەت تىلى ماائرىپىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك.

بۇ تالالشالر ىئقتىسادىي ائساس تەلەپ قىلسىمۇ ،ائلىي ماائرىپتا وئقۇۋاتقان وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن
وئقۇغۇچىالر مالىيەسى 16 ،دىن  19ياشقىچە بولغان وئقۇش ياردەم پۇلى قاتارلىق اليىھە مەبلەغ
پىالنلىرى ياردەم بېرەلەيدۇ.

بارلىق بالىالر  16ياشقىچە مەجبۇرى ماائرىپ قوبۇل قىلىدۇ 18 .ياشقىچە بولغان بارلىق ياشالر بۇنىڭدىن
كېيىن داۋاملىق ماائرىپ ياكى تەربىيىلەشنى داۋامالشتۇرۇشى كېرەك.

ۆئزىڭىزنىڭ ھەق سااليىتىڭىزنى ېئنىقالش ،ەئڭ تەپسىلىي ۋە ەئڭ يېڭى مەسلىھەتكە ېئرىشىش ۈئچۈن
سىز قىزىققان ائلىي ماائرىپ وئرگىنى بىلەن ائالقىلىشىڭ.

وئقۇغۇچىالرنىڭ ائدەتتە وئمۇمىي ماائرىپ گۇۋاھنامىسى (ياكى )GCSEsۋە ائلىي دەرىجىلىك
ساالھىيەت ( )A Levelsنى تاماملىسا تېخىمۇ كەڭ كەسىپ تالالش پۇرسىتى بولىدۇ.

ەئمما ،بۇ اليىھەلەرنىڭ الياقەتلىك بولۇش تەلەپلىرى بار .ەئڭ ياخشىسى
وئقۇغۇچىالرنىڭ مالىيە بېتىدىن الياقەتلىك بولۇش شەرتىنى بۇ يەردىن تەكشۈرۈپ
كۆرۈڭhttps://www.gov.uk/student-finance :

وئقۇغۇچىالر  GCSEنى تاماملىغاندىن كېيىن باشقا تالالشالرمۇ بار .مەسىلەن ،ەئگەر
سىز مەلۇم بىر كەسىپكە قىزىقسىڭىز ،ائلىي دەرىجىلىك ساالھىيەتنى وئقۇشنىڭ
وئرنىغا ،كەسپىي ۋە تېخنىكا الياقەتلىك دەرسلىرىنى تاللىسىڭىز بولىدۇ .باشقا تالالشالر
ۋە ۇئالرنىڭ قارشى ېئلىنىش تەپسىالتىنى بۇ يەردىن كۆرۈڭ:
https://www.bbc.co.uk/news/education-49249684

خىزمەت
ەئگەر سىز خىزمەت تاپماقچى بولسىڭىز ،باشتا ھوقۇقىڭىزنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى بىلىشىڭىز كېرەك.
بۈيۈك برىتانىيەدە ىئشقا وئرۇنلىشىشنىڭ ائساسلىق تۈرلىرى:
•
•
•
•

 18ياشتىن كېيىنكى تالالشالر
 18ياشتىن يۇقىرىالرغا بولسا ،ەئھۋالى ،ھازىرقى وئقۇش گۇۋانامىڭىز ،ماائرىپ ۋە كەسىپ ائرزۇيىڭىزغا
ائساسەن سىزگە بىر قاتار تالالشالر بار .بۇ تالالشالر ۇئنىۋېرىستېت ياكى ائسپىرانتلىق ۇئنۋانى ،كەسپىي
تەربىيىلەش ۋە شاگىرتلىق ،بىرلەشمە خىزمەت-وئقۇش پروگراممىسى ،پراك تىكا ياكى پۈتۈن كۈنلۈك
خىزمەت قاتارلىق ائلىي ماائرىپ پروگراممىلىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ەئمگەك توختامى بىلەن ىئشلەيدىغان خىزمەتچى
ىئشچى
ۆئزىگە ىئشلەش ياكى ھۆددىگە ائلغۇچى
چەكلىك شىركەتنىڭ مۇدىرى

خىزمەت سااليىتىڭىزگە ائساسەن ،سىز مەلۇم خىزمەت ھوقۇقىدىن بەھرىمەن بولىسىز .مەسىلەن ،بىر
ىئشچى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن ،تۆۋەندىكىلەرنى ھوقۇقالردىن بەھرىمان بولىسىز:

ىئنستىتۇت ۋە ائلىي مەك تەپلەرگە وئقۇغۇچى قوبۇل قىلىش مۇالزىمىتى ) (UCASنىڭ تور بېتىدىن -18
يىلدىن كېيىنكى ۆئگىنىش تالالنمىلىرىنىڭ تېخىمۇ كۆپ مىساللىرىنى تاپااليسىز:
https://www.ucas.com/

•
•
•
•
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•
•
•
•

ھەر ھەپتىدە وئتتۇرا ھېساب بىلەن  48ساەئتتىن ائرتۇق ىئشلىمەسلىك ياكى تاللىسىڭىز بۇ
ھوقۇقتىن ۋاز كېچىش
قانۇنسىز كەمسىتىشتىن قوغدىلىش
پاش قىلغاندىن كېيىن قوغداش  -خىزمەت وئرنىدىكى خاتا قىلمىشالرنى دوكالت قىلىش
قوشۇمچە خىزمەت قىلغىنىڭىزدىن يامان مۇائمىلەردىن قوغدىلىش

مۇھىم ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى
خىزمەت ھوقۇقىڭىز ياكى ىئشتىكى مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت ېئلىشنى
خالىسىڭىز ،مەسلىھەت بېرىش ،مۇرەسسە قىلىش ۋە كېسىم مۇالزىمىتى ( Advisory, Conciliation
 )and Arbitration Serviceبىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ .ۇئ ھۆكۈمەتنىڭ مەبلىغىنى قوبۇل قىلىدىغان
مۇستەقىل ائممىۋى وئرگان.

ىئشچىالر ائدەتتە تۆۋەندىكى قانۇنلۇق ھوقۇققا ىئگە ەئمەس:
•
•
•
•
•

ۇئالر ىئشقا وئرۇنلىشىش قانۇنى توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىپال قالماي ،خىزمەت وئرۇندىكى ياخشى
تەجرىبە ۋە خىزمەت وئرنىڭىزدا ىئشلىتەلەيدىغان مۇنبەرلەرنى تەمىنلەيدۇ:
https://www.acas.org.uk

ەئگەر ۇئالرنىڭ خىزمىتى ائخىرالشسا ،ەئڭ تۆۋەن ۇئقتۇرۇش مۇددىتى
ائدالەتسىز ىئشتىن بوشىتىشتىن قوغدىلىش
ەئركىن ىئشلەش سااليىتىنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى
تاسادىپىي ۋەقەلەرگە رۇخسەت سوراش
قانۇندا بەلگىلەنگەن خىزمەتچى قىسقارتىش ھەققى

ساقچىالر بىلەن ائالقە قىلىش
سىز بۈيۈك برىتانىيەدە ياشاش جەريانىدا بىر قانچە قېتىم ساقچىالرغا يۇلۇققان بولۇشىڭىز مۇمكىن.
ساقچىالرنىڭ ۋەزىپىسى سىزگە ياردەم بېرىش ،ەئگەر سىز زىيانكەشلىققا ۇئچۇرسىڭىز ياكى جىنايەتنىڭ
يۈز بەرگەنلىكىنى كۆرسىڭىز ،ساقچىالرغا دوكالت قىلىشتىن قورقماڭ.

”ائدەم ىئشلەتكۈچى وئرۇننىڭ پاسپورتىڭىزنى ياكى ساياھەت ھۆججىتىڭىزنى
تۇتۇپ قېلىش ھوقۇقى يوق“

ساقچىالرنىڭ ھوقۇقىنى ساقچى ۋە جىناي ى ىئشالر ىئسپاتلىرى قانۇنى ( )1984دا بېكىتىلگەن بولۇپ،
ائممىنى ،ۇئالرنىڭ ھوقۇقىنى ۋە قانۇننى قوغداشنى مەقسەت قىلىدۇ .سىز بۇ يەردىن ساقچى ۋە جىناي ى
ىئشالر ىئسپاتلىرى قانۇنى بەلگىلىگەن ساقچىالرنىڭ ھوقۇقى ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالرغا ىئگە
بوالاليسىزhttps://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents :

ەئگەر سىز  16ياشتىن  22ياشقىچە بولسىڭىز ،دۆلەتنىڭ ەئڭ تۆۋەن ماائشىدىن بەھرىمەن بولىسىز .بۇ
يەردە دۆلەتنىڭ ەئڭ تۆۋەن ىئش ھەققى ۋە تۇرمۇش ماائشىنىڭ بېرىلىۋاتقانلىقىنى تەكشۈرۈڭ:
https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage
ھازىرقى خىزمەت سااليىتىڭىز ۋە
https://www.gov.uk/employment-status

ھوقۇقىڭىزنى

بۇ

يەردىن

ساقچىالر باراۋەرلىك قانۇنى ( )2010غا ائساسەن ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشى ھەمدە قوغدىلىدىغان
ائالھىدىلىككە ائساسەن سىزنى كەمسىتمەسلىكى كېرەك .تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن بۇ
بابنىڭ -2تارمىقىغا قاراڭ.

تەكشۈرەلەيسىز:
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ساقچىالر ۈئستىدىن شىكايەت قىلىش

ساقچى ۆئزىنىڭ ھوقۇقىنى يۈرگۈزگەندە ساقچى فورمىسىنى كىشىنىڭ ھاجىتى يوق ،ەئمما چوقۇم
تۇتۇش ىئجازەت نامىسىنى كۆرسىتىشى كېرەك .سىز قانۇن بويىچە ساقچىدىن سىزنى قايسى
تەكشۈرۈش ،سوراق قىلىش ياكى قولغا ېئلىش ھوقۇقلىرىنى ىئشلەتكەنلىكىنى سوراشقا
ھوقۇقلۇق .ساقچىالرنىڭ سىزگە ەئتراپلىق جاۋاب قايتۇرۇش مەجبۇرىيىتى بار.

ەئگەر سىز بىر ساقچىنىڭ ھوقۇقىدىن قااليمىقان پايدىلىنىپ ،كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ( )1998ۋە
باراۋەرلىك قانۇنى ( )2010دىكى ھەر قانداق ائساسىي ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلدى دەپ وئيلىسىڭىز،
بىۋاسىتە يەرلىك ساقچىغا شىكايەت قىلسىڭىز بولىدۇ.
سىز يەرلىك ساقچىنى ىئزدەش تور بېتىدىن پايدىلىنىپ مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى تاپااليسىز:
https://www.police.uk/pu/find-a-police-force/

نامايىش قىلىش ھوقۇقى

ەئرز-شىكايەتلەرنى مۇستەقىل ساقچى ھەرىكەت مىزانى ىئشخانىسىغا ەئۋەتسىڭىزمۇ بولىدۇ .ۇئ ساقچىغا
مۇناسىۋەتلىك ەئڭ ېئغىر ۋە سەزگۈر ۋەقەلەر ۋە ەئيىبلەشلەرنى تەكشۈرىدىغان ائممىۋى نازارەتچى
بولۇپ ،ەئرزلىرىڭىزنى يەرلىك ساقچىغا تاپشۇرىدۇhttps://policeconduct.gov.uk/complaints- :
reviews-and-appeals/make-complaint

بۈيۈك برىتانىيەدە تىنچ نامايىش قىلىش ھوقۇقىڭىز باردۇر .كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى بىر شەخسنىڭ
يىغىلىش ەئركىنلىكىنى قوغدايدۇ ،بۇ نامايىش ۋە ائممىۋى نامايىشالردا پىكىر ەئركىنلىكى بىلەن زىچ
مۇناسىۋەتلىك ،ەئمما ۇئ دەرھال زوراۋانلىق پەيدا قىلىدىغان ياكى زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىنى كەلتۈرۈپ
چىقىرىدىغان ھەرىكەتلەرنى قوغدىيالمايدۇ.
ساقچىغا وئخشاش دۆلەت وئرگانلىرى نامايىشچىالرنىڭ كۆز قارىشىغا قوشۇلمىسا ،قواليسىزلىق ۋە
ائۋارىچىلىكنى وئيالپ ياكى قارشى كۆز قاراشتا بولغان گۇرۇپپىلىرىنىڭ نامايىشتا يۈز بەرگەن جىددىيلىك
سەۋەبىدىن نامايىشنى توختۇتۇش ھوقۇقى يوقتۇر.

ساغالملىق
ەئنگىلىيە ۋە ۋېلىشتىكى دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى ) (NHSساقلىقنى ساقالشنى وئمۇميۈزلۈك
تەمىنلەيدۇ ،گەرچە بۇ سىزنىڭ ەئھۋالىڭىزغا باغلىق بولىدۇ.
كۆچمەنلەر ساغالملىق ھەققى بولسا ،بۈيۈك برىتانىيەگە كەلمەكچى بولغان قىسقا مۇددەتلىك
زىيارەتچىلەر ۋە مۇددەتسىز تۇرۇش ( )indefinite leave to remainىئلتىماسىنى قىلغانالردىن سىرت،
ۋىزا ىئلتىماس قىلغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسىدىن ېئلىنىدىغان ھەقتۇر.

دۆلەت بىخەتەرلىكىگە ياكى جاماەئت خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت سالىدىغان ،جىنايەتنىڭ ياكى
قااليمىقانچىلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ياكى باشقا كىشىلەرنىڭ ساالمەتلىكى ،ەئخالقى ،ھوقۇقى ۋە
ەئركىنلىكىنى قوغداش قاتارلىق ەئھۋالالردا نامايىش قىلىش ھوقۇقى چەكلىك بولىدۇ .تاج
تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ ( )Crown Prosecution Servicesنامايىش جەريانىدا جىنايەت دەپ
كۆرۈڭ:
ۇئلۇنىشتا
بۇ
قىلمىشالرنى
بار
ىئمكانىيېتى
قاراىلىش
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/offences-during-protestsdemonstrations-or-campaigns

شۇنداق بولغان تەغدىردىمۇ ،داۋاالشقا ېئھتىياجى بولغان ۋە ھاياتى خەتەر ائستىدا بولغان كىشىلەر
قوشۇمچە ھەقنى تاپشۇرمىغان بولسىمۇ داۋالىنىشى رەت قىلىنمايدۇ.

30

بۈيۈك برىتانىيەدىكى ھوقۇقىڭىز

كىملىك ياكى دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى نومۇرى قاتارلىق ىئسپاتالرنى كۆرسىتىش مەجبۇر
بولمىسىمۇ ،بەزى شىپاخانىالر بۇنى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن.

بىمارالرنىڭ ھوقۇقى
ەئگەر سىز بۈيۈك برىتانىيەگە يېقىندا تۇنجى قېتىم كەلگەن بولسىڭىز ،دۆلەتىڭىز ياكى گراژدانلىق
ساالھىيىتىڭىزنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،بەزى تۈرلەردىكى ھەقسىز ،ائممىۋى ساغالملىق
ھوقۇقىدىن بەھرىمەن ىئكەنلىكىڭىزنى بىلمەسلىكىڭىز مۇمكىن.

تۆۋەندىكى كىملىكلەر سىزنىڭ شىپاخانىغا تىزىملىتىشىڭىغا الزىم بولىشى مۇمكىن:

بىمارالر دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى نىزامىغا ائساسەن بىر قاتار ھوقۇقالرغا ىئگىدۇر .بۇالر ىئززەت-
ھۆرمەت ،كۆيۈنۈش ۋە داۋاالش سۈپىتىگە كاپالەت بېرىش قاتارلىق پرىنسىپالرنى ائساس قىلىدۇ.

•
•
•

بىمارالرنىڭ ھوقۇقى تۆۋەندىكىلەرنى مىساالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
• ەئھۋالنى چۈشەنگەن ھالدا ىئجازەت بېرىش ھوقۇقى :بىمار چوقۇم تېببىي خادىم تەۋسىيە
قىلغان داۋاالشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بار پايدىسى ۋە خەتىرىنى چۈشىنىشى ۋە بۇنىڭ ائساسىدا
داۋاالشنى تەستىقلىشى كېرەك.
ر
• بىمارالرنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقالش :تېببىي خادىم بىمارنىڭ مەسلىھەت سو اش جەريانىدا
دېگىنىنى ائشكارلىماسلىقى كېرەك.
• كەمسىتىشكە ۇئچرىماسلىق :بىمارالر قوغدىلىدىغان ائالھىدىلىكى تۈپەيلى ۆئلچەمدىن تۆۋەن
داۋاالنماسلىقى كېرەك (تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن بۇ بابنىڭ -2تارمىقىغا قاراڭ).

•

پاسپورت
تۇغۇلغانلىق ىئسپاتى
كۆز ۋە چىش ائسراش قاتارلىق ساغالملىق ھەققىنى چىقىم قىاللمايدىغان بىمارالرغا HC2
گۇۋاھنامىسى بىلەن تەمىنلىنىدۇ.
مېھمانخانا ياكى ياتاق تىزىمالش جەدۋىلى ياكى تۇرالغۇ تەمىنلىگۈچىنىڭ ەئۋەتكەن خېتى.

ەئگەر ئۆي كۆچكەن بولسىڭىز ،ھازىرقى داۋالىنىش جەريانىدا مەسىلىگە يولۇقسىڭىز ياكى بىمارالر
تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىلگەن بولسىڭىز ،سىزنىڭ شىپاخانىنى ۆئزگەرتىش ھوقۇقىڭىز بار.

سىز ۆئيدىن ائيرىلغاندا داۋاالشقا ېئھتىياجلىق بولسىڭىز ،شىپاخانىغا تىزىمالتمىغان بولسىڭىز
ياكى جىددىي داۋاالشقا ېئھتىياجىڭىز بولسا ،ھەر قانداق شىپاخانا بىلەن ائالقىالشسىڭىز
بولىدۇ.

دوختۇرغا تىزىملىتىش
بۈيۈك برىتانىيەدە ،وئمۇمىي داۋالىغۇچىالر( )GPsبولسا دائىم ۇئچىرايدىغان تىببىي كېسەللىكلەرنى
داۋاالشقا مەسۇئل ،ھەم بىمارلىرىنى جىددىي ياكى ائالھىدە داۋاالش ۈئچۈن دوختۇرخانىغا ۋە باشقا
داۋاالش مۇالزىمىتىگە يولالشقا مەسۇئل .بىز تۆۋەندە وئمۇمىي داۋالىغۇچىالرنى شىپاخانا دەپ ائتايمىز.

ەئگەر  14كۈندىن ائرتۇق داۋاالشقا ېئھتىياجلىق بولسىڭىز ،ۋاقىتلىق تۇرۇشقا ياكى ۇئزۇن
مەزگىللىك بىمار سۈپىتىدە تىزىملىتىشىڭىز كېرەك بولىشى مۇمكىن .بۇنى  3ائيغىچە قىلغىلى
بولىدۇ ھەمدە سىزنىڭ مەۋجۇت بولغان شىپاخانا بىلەن تىزىمالنغان بولىسىز.

ەئنگىلىيەدىكى ھەممە كىشى ھەقسىز شىپاخانىغا تىزىمالتسا بولىدۇ ھەمدە ۇئالرنىڭ جىسمانىي ۋە
روھىي ساغالملىق ېئھتىياجى ۈئچۈن دەسلەپكى داۋاالشنى قوبۇل قىالاليدۇ .بارلىق پاناھلىق
تىلىگۈچىلەر ۋە مۇساپىرالر شىپاخانىغا تىزىملىتىش ۋە دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتىگە تەۋە
دوختۇرخانىدا ھەقسىز داۋالىنىشقا ھوقۇقلۇق .داۋالىنىش ۈئچۈن ائدرېس ياكى كۆچمەنلىك ەئھۋالى،
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كېرەكلىك ائالقىلىشىش يوللىرى

تۇرالغۇ ىئجارە ېئلىش ھوقۇقى

شىپاخانىغا تىزىملىتىشتا مەسىلىگە يولۇقسىڭىز ەئنگىلىيە دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى خېرىدارالر
ائالقىلىشىش مەركىزى بىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ

بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇش ھوقۇقى بار ھەر بىر شەخسنىڭمۇ تۇرالغۇ ىئجارە ئېرىش ھوقۇقى بار .بۇ
ھوقۇققا مۇددەتسىز تۇرۇش ىئجازىتى ياكى مۇقىم وئلتۇراقلىشىش ىئجازىتى قاتارلىق ىئجازەتلەرنى ائلغان
شەخسلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

0300 311 2233
england.contactus@nhs.net

تۇرالغۇ قانۇنى ( )1998شەخسىي ىئجارە بازىرىدا ىئككى خىل ىئجارىگە بېرىلگەن بولۇپ ،ۆئينى
ىئشلىتىش ۈئچۈن ىئجارە ائلغۇچىدىن ۆئي ىئگىلىرىگە قەرەللىك پۇل تۆلىشى تەلەپ قىلىنىدۇ.

سىز يەنە يەرلىك ساغالملىق نازارەتچىسى ( )Healthwatchقاتارلىق تەشكىالتالر بىلەن
ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ ،بىمار بولۇش ھوقۇقىڭىز دەخلى-تەرۇزگە ۇئچرىدى دەپ قارىسىڭىز ،ۇئالر
سىزگە مەسلىھەت ۋە ۇئچۇر تەمىنلەيدۇ.
بۈيۈك برىتانىيەدىكى بارلىق ساغالملىق نازارەتچى مۇالزىمەتلىرىنىڭ تىزىملىكىنى تۆۋەندىكى ۇئلىنىشنىڭ
ىئزدەش ىئقتىدارىدىن تاپقىلى بولىدۇhttps://www.healthwatch.co.uk/your-local- :
healthwatch/list

ەئڭ كۆپ ۇئچرايدىغان ىئجارىگە بېرىش ۇئسۇلى كاپالەتلىك ىئجارىگە ېئلىش بولۇپ ،مۇقۇم ( 6ياكى 12
ائي) ياكى قەرەللىك كېلىشىم (ھەر ائيدا ياكى ھەر  3ائيدا بىر قېتىم يېڭىلىنىندۇ) ۆئي ىئگىسىنىڭ تۇرالغۇ
ۆئينى ىئجارە ائلغۇچىغا بېرىشىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،ەئمما بۇ ۆئي ىئگىسى يەرلىك كىڭەش بولماسلىقى
كېرەك.
سىز باشقا تۈردىكى ىئجارە ېئلىش تۈرلىرىنى ھەمدە ھازىر قايسى خىل ىئجارە ۆئيدە تۇرۋاتقانلىقىڭىزنى
قىلىڭ:
زىيارەت
توربېتىنى
نىڭ
Shelter
ۈئچۈن
بىلىش
_https://england.shelter.org.uk/housing_advice/private_renting/types_of_renting
agreement

تۇرالغۇ
بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرالغۇغا قارىتا ېئنىق قانۇن بولمىسىمۇ ،ھوقۇقىڭىز كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ()2018
تەرىپىدىن قوغدىلىنىندۇ ،مەسىلەن سىزنىڭ ياشاش ھوقۇقىڭىز ،شەخسىي ۋە ائىئلە تۇرمۇشىڭىز
ھۆرمەت قىلىنىش ۋە مال-مۈلۈككە ېئرىشىش ھوقۇقىڭىز سىزنىڭ دۆلەتتىكى تۇرالغۇ ھوقۇقىڭىز بىلەن
ائالھىدە مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

ىئجارىگە بېرىش كېلىشىمى بىر نەچچە رۇخسەت قىلىنغان ھەقلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ .ۆئي
ىئگىسىنىڭ قايسى ھەقلەرنى ېئلىشقا رۇخسەت قىلىندىغانلىقى توغرىسىدىكى تەپسىالتالرنى
-2019يىللىق ىئجارە ھەقق قانۇنىدىن وئقۇڭ:
https://www.gov.uk/government/publications/tenant-fees-act-2019-guidance

بۇ ھوقۇقالر -1988ۋە -2004يىللىرىدىكى تۇرالغۇ ۆئي قانۇنى ،ۆئي (ىئنسانالرنىڭ ياشاشقا ماسكىلىش)
قانۇنى ( )2018ۋە ىئجارە ھەقق قانۇنى ( )2019قاتارلىق قانۇنالردىكى بەلگىلىمىلەرنى ائساس قىلىدۇ.
بۇ قانۇنالرنىڭ بەلگىلىمىلىرى ۆئيىڭىزنىڭ قانۇنىي بىخەتەرلىكى ،مۇۋاپىق باھادا بولىشى،
وئلتۇراقلىشىشچانلىقى ۋە قواليلىقلىقىنى قوغداش ۈئچۈن خىزمەت قىلىدۇ .ب د ت نىڭ ىئقتىسادىي،
ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى ەئھدىنامىسىغا برىتانىيە ىئمزا قويۇلغانلىقى ۈئچۈن بۇ پرىنسىپالرغا
بويسۇنىش مەجبۇرىيېتى باردۇر.

ۆئي ىئگىلىرى ھوقۇقىڭىزنىڭ قوغدىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ۈئچۈن چوقۇم بىر قىسىم
مەجبۇرىيەتلەرنى ائدا قىلىشى كېرەك:
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•
•
•
•

چىقىرىش ۇئقتۇرۇشىغا قارشى سوتقا ەئرز قىاللىشىڭىز مۇمكىن .قارارغا قارشى سوتقا ەئرز قىلىش ۈئچۈن
بالدۇرراق مەسلىھەتچى ياكى ائدۋۇكات بىلەن ائالقىلىشىشىڭىز تولىمۇ مۇھىم .قانۇنىي مەسلىھەتچى
تېپىشنى بىلىش ۈئچۈن -8بابقا قاراڭ.

دەسلەپكى ىئجارە پۇلىڭىزنى ھۆكۈمەت تەستىقلىغان ىئجارە ۆئي ائمانەت پىالنىدا ساقلىماق
ەئگەر سىز ىئجارە بېرىش كېلىشىمىنىڭ شەرتىنى ھازىرلىغان بولسىڭىز ،بۇ ائمانەت پۇل
ىئجارە مۇددىتىڭىزنىڭ ائخىرىدا قايتۇرۇلىشى كېرەك
ىئجارىگە ائلغۇچى تۇرالغۇنىڭ ىئنسانالرنىڭ ياشىشىغا ماس كېلىشىگە كاپالەتلىك قىلىشى،
ىئستېمال سۈي ى ،تاماق ېئتىش ۋە ىئسسىنىشقا ېئنېرگىيە ،يۇيۇش ەئسلىھەلىرى قاتارلىق
شەرتلەرنىڭ مەۋجۇت بولىشى الزىم
بۇزۇق يەرلەرنىڭ رېمونت قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىشى

ىئجتىماىئي كاپالەت
ىئجتىماىئي كاپالەت پەقەت كېسەل ،يېتەرلىك بولمىغان ياكى تۆۋەن كىرىملىك كىشىلەر ۈئچۈن دۆلەت
تەمىنلىگەن ھەر خىل ياردەملەرنى كۆرسىتىدۇ .برىتانىيەدىكى وئرتاق ىئجتىماىئي كاپالەت پىالنىنىڭ
مىسالى:

ۆئي ىئگىسى پەقەت قانۇنىي رەسمىيەتلەرنى بېجىرىش ائرقىلىق ىئجارىگە ائلغۇچىنى
قانۇنلۇق ھالدا ۆئيىدىن چىقىرااليدۇ ،تېخىمۇ كۆپ تەپسىاليالرنى بۇ ۇئلىنىشتىن كۆرۈڭ:
https://www.gov.uk/private-renting-evictions

• دۆلەت سۇغۇرتا مۇالزىمەتلىرى) ، (National Insurance Servicesكېسەللىك،
ىئشسىزلىق ،قازا قىلىش ۋە پىنسىيەگە چىقىش قاتارلىق ھەر خىل ەئھۋالالرغا نەق پۇل
بىلەن تەمىنلەيدۇ.
• دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى ( )The National Health Serviceبرىتانىيەدىكى
پۇخراالرنى داۋاالش ،چىش ۋە كۆرۈش قۇۋىتى ائجىزلىقىنى داۋاالش بىلەن تەمىنلەيدىغان
دۆلەتلىك ساغالملىق مۇالزىمىتى.

ىئجتىماىئي تۇرالغۇ
ىئجتىماىئي تۇرالغۇ وئچۇق بازاردا ىئجارىگە بېرىش ياكى سېتىۋېلىشقا قۇربى يەتمەيدىغان شەخسلەر ۋە
ائىئلىلەر ۈئچۈندۇر.
مۇقىم وئلتۇراقالشقان 18 ،ياشتىن ائشقانالر بۈيۈك برىتانىيەدە ىئجتىماىئي تۇرالغۇغا ىئلتىماس قىلسا
بولىدۇ .بۇ جەريان ائدەتتە شەھەر مەمۇرىيىتى قاتارلىق يەرلىك وئرگانالردىكى ۋە تۇرالغۇ ېئھتىياجىغا
ائساسەن ساقالش تىزىملىكى ائرقىلىق ېئلىپ بېرىلىدۇ .بۇ خىلدىكى تۇرالغۇ كەمچىل ۋە ېئھتىياج يۇقىرى
بولغاچقا ،ساقالش ۋاقتى ناھايىتى ۇئزۇن بولىدۇ.

پاراۋانلىق نېمىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ؟
پاراۋانلىق تۈزۈمى برىتانىيەنىڭ ىئجتىماىئي كاپالەت بەلگىلىمىسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى.
ۇئ ىئشسىزالر ،مېيىپالر ،يارىالنغانالر ياكى قوشۇمچە باال بېقىش ياكى بېقىش مەسۇئلىيىتى بار بولغان
كىشىلەرگە ەئمەلىي ياردەم بېرىش مەجبۇرىيىتى بار.

يەرلىك كېڭەش بىلەن ائالقىلىشىش ۈئچۈن ،پوچتا نومۇرىڭىزنى بۇ ھۆكۈمەتنىڭ توربېتىغا كىرگۈزۈش
ائرقىلىق تاپااليسىزhttps://www.gov.uk/find-local-council :

پاراۋانلىقنىڭ وئرتاق مىساللىرى تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

ەئرزلەرنى ھەل قىلىش

• ۇئنىۋېرسال ىئناۋەتلىك چىقىم ( ،)Universal Creditخىزمەت يېشىدىكى (ائدەتتە 18تىن
يۇقىرى) تۆۋەن كىرىم ائلدىغان كىشىلەرگە ياردەم بېرىدۇ.

مەيلى ۆئي-ماكانسىز قېلىش خەۋىپ ى سەۋەبىدىن ياكى قانۇنسىز قوغالپ چىقىرىلىشىڭىزدىن ەئنسىرەپ
ياكى ۆئي-مۈلۈك ھوقۇقىڭىزنىڭ دەخلى-تەرۇزغا ۇئچرىغانلىقىغا ىئشەنسىڭىز ،ۆئي ىئگىسىنىڭ قوغالپ
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مەجبۇرىيىتى بار .بۈيۈك برىتانىيە گەرچە ىئستانبۇل ەئھدىنامىسىنى ىئمزالىغان بولسىمۇ ەئمما تېخى
تەستىقلىمىدى.

• خىزمەت ىئزدىگۈچىلەرنىڭ تەمىناتى ( ،)Job Seekers Allowanceىئشسىزالر ياكى
ھەپتىدە  16ساەئتتىن ائز ىئشلەيدىغانالر ۈئچۈن.
• خىزمەت ۋە ياردەم پۇلى ( ،)Employment and Support Allowanceكېسەل ياكى
مېيىپلىك سەۋەبىدىن ىئشلەش ىئقتىدارى چەكلىك كىشىلەرگە تەمىنلىنىدۇ.
• شەخسىي مۇستەقىللىق ھەققى ( 16 ،)Personal Independence Paymentياشتىن 65
ياشقىچە بولغانالر كېسەل ياكى مېيىپلىك سەۋەبىدىن قوشۇمچە بېقىش ېئھتىياجى بار
بولغان كىشىلەرگە تەمىنلىنىدۇ .بۈيۈك برىتانىيەدىكى بىر قانچە پاراۋانلىق تەشكىالتىنىڭ
يۇقىرى الياقەتلىك تەلىپ ى بار .مەسىلەن ،مەھبۇسالر ،وئقۇغۇچىالر ياكى چەتەئللىكلەر
ھۆكۈمەت مەبلىغىنى قوبۇل قىاللمايدۇ.

شۇنداقتىمۇ ،ائيالالر ،جىنسىيىتىنى ائلماشتۇرغان ائيالالرنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلغان ائساستا ،جۈملىدىن
بارلىق ائيالالرنىڭ پاراكەندىچىلىك ياكى زىيانكەشلىككە ۇئچراش ۋە كەمسىتىلىشكە ۇئچىراش نىسبىتى
يەنىال يۇقىرى ،ھەمدە ائىئلە زوراۋانلىقى ۋە جىنسىي ۋە جىنسىي زوراۋانلىققا ۇئچراش نىسبىتى تېخىمۇ
يۇقىرى بولىدۇ.

ائىئلە زوراۋانلىقى دېگەن نېمە؟

برىتانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېتىدە قانداق قىلغاندا پاراۋانلىق ھەققىنى ائالاليدىغانلىقىڭىزغا قارىتا
باھااليدىغان پايدا ھېسابلىغۇچ تىزىملىكى بار .تەپسىالتىنى بۇ يەردىن كۆرۈڭ:
https://www.gov.uk/benefits-calculators

برىتانىيەنىڭ ائىئلە زوراۋانلىقى قانۇنى ( )2021دا ائىئلە زوراۋانلىقىغا ېئنىقلىما بەرگەن ،بۇ جىسمانى
جەھەتتىن خورالش ،جىنسىي پاراكەندىچىلىك ،پىسخىكا ياكى روھىي جەھەتتىن خورالش ەئھۋاللىرىنى
ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ەئگەر سىز مەلۇم بىر مەنپەەئت تەلىپىڭىز خاتا رەت قىلىندى دەپ قارىسىڭىز ،سىزنىڭ يەرلىك پۇقراالر
مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسى ياكى قانۇن مەركىزى بىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ ،ۇئالرنىڭ سىزگە
يېتەكچىلىك قىالاليدىغان ۋە ۋاكالىتەن تەشەببۇس قىالاليدىغان مۇتەخەسسىس مەسلىھەتچىلىرى بار.

بۇ ېئنىقلىما يەنە سىزنى كونترول قىلىغاندەك ۋە خورلىغۇچىغا بېقىنىدىغاندەك ھېس قىلدۇردىغان سىزنى
كونترول قىلىش ياكى مەجبۇرالش ھەرىكەتلىرىنى ،شۇنداقال يېمەكلىك ۋە پۇل-مۇائمىلە قاتارلىق
ائساسلىق ېئھتىياجالردىن مەھرۇم قىلىدىغان ىئقتىسادىي خورالشنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

جىنس ۋە جىنسىي زوراۋانلىق دېگەن نېمە؟

ائيالالر ۋە قىزالرنىڭ ھوقۇقى

جىنس ۋە جىنسىينى ائساس قىلغان زوراۋانلىق ،كىشىنىڭ رۇخسىتىسىز ېئلىپ بېرىلغان ۋە جىنسىي
قاىئدە ياكى كۈچ باراۋەر بولمىغان مۇناسىۋەتنى ائساس قىلغان ھەر قانداق زىيانلىق قىلمىشالرنى
كۆرسىتىدۇ.

جىنسىي باراۋەرلىكى ائدىل جەمئىيەتنىڭ ائچقۇچلۇق ائمىلى بولۇپ ،بۇ بۈيۈك برىتانىيەدە بىر قانچە
دۆلەت ىئچى ۋە خەلقائرالىق قانۇنالر تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ.

جىنسىي جىنايەت قانۇنى ( )2003تۆۋەندە ېئلىپ بېرىلغان ھەر قانداق بىر جىنسىي پاائلىيەتنى جىناي ى
قىلمىش دەپ ھۆكۈم چىقىرىدۇ:

برىتانىيە ب د ت نىڭ ائيالالرغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىش ەئھدىنامىسىغا ( )CEDAWەئزا
دۆلەت .دۆلەت ىئچىدە ائيالالرنىڭ ھوقۇقى كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى ۋە باراۋەرلىك قانۇنىغا ائساسەن
قوغدىلىدۇ.

• باشقىالرنىڭ ىئرادىسىگە ياكى ۇئالرنىڭ رازىلىقىغا قارشى
• 16ياشتىن تۆۋەن باال بىلەن
• روھىي كېسىلى بار كىشىگە قارشى

ياۋروپا كېڭىشىنىڭ ىئستانبۇل ەئھدىنامىسىنى تەستىقلىغان دۆلەتلەر ائىئلە زوراۋانلىقىنى ۆئز ىئچىگە
ائلغان ائيالالر ۋە قىزالرغا قارىتىلغان ھەر خىل زوراۋانلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە جىنايەتچىلەرنى سوتالش
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13ياشتىن تۆۋەن باال قانۇنلۇق ھالدا جىنسىي پاائلىيەتكە قوشۇلۇش ىئقتىدارى يوق دەپ قارىلىدۇ.
بۈيۈك برىتانىيەدە جىنسىي پاائلىيەتكە قوشۇلۇش يېشى  16ياش.

ەئگەر تېلېفوندا ياكى بىۋاسىتە ۋەقە مەلۇم قىاللمىسىڭىز ياكى بۇ خىل ۇئسۇلدا مەلۇم قىلىشنى
خالىمىسىڭىز ،توردا ساقچى بىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ.

جىنسىي جىنايەت دەپ قارىلىدىغان بىر قاتار جىنايەتلەر بار ،بۇالر باسقۇنچىلىق ياكى جىنسىي
تاجاۋۇزچىلىق ،بالىالرغا جىنسىي پاراكەندىچىلىك سېلىش ,توردا ياكى يۇز تۇرانە ھالدا باشقىالرنى
جىنسىي مەقسەتتە پايدىالنماق جىنايەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

مەسىلەن ،لوندون ساقچىلىرىنىڭ تور بېكىتىدە ھەر خىل جىنايەتلەرنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالر
ۈئچۈن بىخەتەر ۋە مەخپىي تور قانىلى بار .بۇ قانالنى بۇ يەردىكى ساقچى تور بېتىدىن كۆرەلەيسىز:
https://www.met.police.uk/ro/report/ocr/af/how-to-report-a-crime

ھەر قانداق جىنسىي مۇناسىۋەتنىڭ ەئڭ مۇھىم تەرەپلىرىنىڭ بىرى قوشۇلۇش ۇئقۇمى بولۇپ،
بۇ دېمەك بىرىڭىز باشقا بىر شەخس بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىشقا قوشۇلۇشى ياكى
قوشۇلماسلىقى.

دۆلەتلىك ائىئلە زوراۋانلىقىنى مەلۇم قىلىش تېلېفونى خەير-ساخاۋەت وئرگىنى
Refugeتەرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغان ھەقسىز مۇالزىمەت نومۇرى ،بۇ ائرقىلىق نەق مەيداندا
تور ائرقىلىق پاراڭالشىڭىز بولىدۇhttps://www.nationaldahelpline.org.uk :

ەئگەر بىرى زەھەرلىك چېكىملىك ياكى ھاراق تەسىرىدە ،ائڭلىق ياكى ھوشسىز ھالەتتە
جىنسىي پاائلىيەتكە قوشۇلغان بولسا ،بۇ قۇشۇلۇش بولۇپ ھېسابلىمايدۇ.

0808 2000 247
بۇ تېلېفون لىنىيىسى  24ساەئت وئچۇق بولۇپ ،جىنسىي پاراكەندىچىلىكنى ۆئز ىئچىگە
ائلغان ائىئلە زوراۋانلىقىغا ۇئچرىغان ائيالالرغا مەخسۇس مەسلىھەت ۋە ۇئچۇر بېرەلەيدۇ،
زۆرۈر تېپىلغاندا ۇئالر جىددىي تۇرالغۇ بىلەن ەئۋەتەلەيدۇ.

مۇناسىۋەلىك داىئرىلەرگە بىلدۈرۈش
ەئگەر سىز خەتەرگە يولۇقسىڭىز ،جىنسىي ياكى جىنسنى ائساس قىلغان جىنايەت سادىر بولدى دەپ
وئيلىسىڭىز 999 ،غا تېلېفون قىلىپ دەرھال ساقچىغا خەۋەر قىلىشىڭىز كېرەك.

ەئگەر سىز ساقچى بىلەن ائالقىلىشىشتىن ەئيمىنسىڭىز ،بۇ مۇالزىمەتتە تېخىمۇ راھەت
ھېس قىلىشىڭىز مۇمكىن .سىزنىڭ رۇخسىتىڭىزسىز ۇئچۇرىڭىزنى مۇناسىۋەتلىك وئرگانالرغا
ەئۋەتىلمەيدۇ.

سىز يەنە ساقچىخانىنى زىيارەت قىلىپ بىر ۋەقەنى مەلۇم قىلسىڭىز بولىدۇ ۋە بۇ نوقتىدا
مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مەخسۇس قوللىشىغا ېئرىشەلەيسىز.

ياردەمگە ېئرىشىشتە توسالغۇ بولسا Refuge ،كىشىلەرگە تەرجىمە ۋە مەدەنىيەت
جەھەتتىكى ائالھىدە مۇالزىمەتلەر تەمىنلىنىدۇ.

تۆۋەندىكى ۇئلىنىشنىڭ ىئزدەش ىئقتىدارىنى ىئشلىتىپ يەرلىك ساقچىنى تاپااليسىز:
https://www.police.uk/pu/find-a-police-force/
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بىر ۋەقەنى مەلۇم قىلغاندىن كېيىن ،سىزدىن ساالمەتلىك تەكشۈرتىشىڭىز تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن.
بۇ باسقۇچ ناھايىتى مۇھىم ،چۈنكى ساالمەتلىك تەكشۈرۈش باسقۇنچىلىق ياكى جىنسىي
تاجاۋۇزچىلىققا ائىئت ھەر قانداق ىئسپاتالرنى ،شۇنداقال سىزگە تارقىتىلغان ھەر قانداق يۇقۇمالنغان
جىنسىي كىسەلنى تەكشۈرىدۇ.

ەئگەر جىنسىي ياكى جىنسنى ائساس قىلغان جىنايەت نەتىجىسىدە مەسىلىگە يولۇققانلىقىڭىزنى
بايقىسىڭىز-6 ،باب روھىي ساغالملىققا قاراڭ.

ەئگەر سىز تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلسىڭىز ،جىنسىي تاجاۋۇز دىلوسىنى ھاۋالە قىلىش مەركىزى
)(Sexual Assault Referral Centresەئدلىيەلىك تەكشۈرۈش ،ساقچىغا مەلۇم قىلىشنى
وئرۇنالشتۇرۇش قاتارلىق مۇالزىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ .بۇ يەردىن ەئڭ يېقىن جىنسىي تاجاۋۇز
دىلوسىنى ھاۋالە قىلىش مەركىزىنى تاپااليسىزhttps://www.nhs.uk/service-search/other- :
services/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364

ىئسپاتالرنى خاتىرلەش
ىئلگىرى جىنسىي ياكى جىنسىي زوراۋانلىققا ۇئچرىغان ،ھەمدە ۋەقەنى ۇئزۇن بىر مەزگىلگىچە مەلۇم
قىلمىغانالر ۈئچۈن ،بۇ زىيانكەشلىككە ۇئچرىشىشىنى قولاليدىغان دەلىل-ىئسپاتقا مۇناسىۋەتلىك
مەسىلىلەر بولىشى مۇمكىن .ەئگەر سوتقا ەئرز قىلىشنى تاللىسا ،بۇ ەئھۋال ۇئالرنىڭ سوتتا ۇئتۇش
نىسبىتىنى تۆۋنلىتىدۇ.
ساقچىالرنىڭ تەكشۈرۈشىگە دەلىل-ىئسپاتالر ياردە بېرىدۇ ۋە پەقەتال ىئككى تەرەپنىڭ دېگىنىگە
قاراشلىق بولۇپ قالمايدۇ.
جىنسىي جىنايەت جەريانىدا ياكى ۇئنىڭدىن كېيىن دەلىل-ىئسپاتالرنى قانچە تېز خاتىرىلەشكە
باشالنسا ،دېلو شۇنچە وئڭۇشلۇق ىئلگىرلىشى مۇمكىن.
خاتىرلەشكە ەئرزىدىغان دەلىل-ىئسپاتالر ،جىنايەتنىڭ ۋاقتى ۋە وئرنى قاتارلىق
بايانڭىزنى ىئسپاتاليدىغان بىئولوگىيىلىك ىئسپات ،سۈرەت ،سىن ،قىسقا ۇئچۇر ياكى
ىئجتىماىئي تاراتقۇدىكى يازمىالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
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 1خىتاي قانۇن سىستېمىسى

 -3باب خىتاي قانۇنى

ەئھۋالدىن خەۋەردار ھالدا ھوقۇقىڭىزنى يۈرگۈزۈش ۋە ائىئلە ەئزالىرىڭىزنىڭ داۋاسىنى قىلىش ۈئچۈن
خىتاي قانۇن سىستېمىسىنى بىر ائز چۈشىنىشىڭىز ناھايىتى مۇھىم.

ۇئيغۇر دىيارىدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتۇپ تۇرۇش ھەرىكىتىدىن كېيىن ،نۇرغۇن ۇئيغۇرالر ۋە
چەتەئللەردە ياشايدىغان باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرى تامامەن كەمچىل.

خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنىنى شۇ سىياسىي مۇھىتنى كۆزدە تۇتۇپ تۇرۇپ چۈشىنىش كېرەك .خىتاي
قانۇنى ىئمپېرىيە قانۇنىي ەئنەئنىسى-20 ،ەئسىردىكى مودېرنىزمچىالر وئتتۇرىغا قويغان ىئسالھات،
-1949يىلدىن كېيىنكى قانۇن ۋە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ (ج ك پ) سىياسىي قانۇنىي رولىغا
ائساسالنغان.

نۇرغۇن كىشىلەر تۇققانلىرىنىڭ جازا الگېرلىرىدا ياكى تۈرمىلەردە بولىشىدىن ،ۋە ياكى مەجبۇرىي
ەئمگەككە سېلىنىشىدىن ەئنسىرەيدۇ .بىز بىلەن سۆھپەت ېئلىپ بارغان ۇئيغۇرالر خىتاي ھۆكۈمەت
داىئرىلىرىدىن ۇئچۇر تەلەپ قىلىش ھوقۇقىنى قانداق يۈرگۈزۈشنى بىلمەيدىغانلىقىنى ۋە خىتاينىڭ قانۇن
سىستېمىسىگە بولغان چۈشەنچىسىنىڭ كەمچىلىكىنى سۆزلەپ ۆئتتى.

ج ك پ سىياسىتى خىتايدىكى ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشنىڭ بارلىق قانۇن-تۈزۈملىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
جىناي ى ىئشالر ەئدلىيە سىستېمىسى ج ك پ نىڭ مەنپەەئتىگە بويسۇنىدۇ .ج ك پ نىڭ ەئڭ كۆڭۈل
بۆلىدىغىنى ”جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقى“ ۋە پارتىيىنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش مۇھىتىنى قوغداش.

بۇ باب خىتاي قانۇن سىستېمىسى ۋە قولغا ېئلىنغانالرنىڭ ھوقۇقىنى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم قىلىشىنى
مەقسەت قىلدۇ .بىز بۇ بابنىڭ سىزگە خىتاي ۋە خەلقائرا قانۇن بويىچە ھەقلىق ۇئچۇرالرنى تەلەپ
قىلىشىڭىزغا تېخىمۇ ىئشەنچ ائتا قىلىشىنى ۈئمىد قىلىمىز.

خىتايدا جىناي ى ىئشالر دېلولىرى سوتنى ائساس قىلمايدۇ ،خىتاي سوتى ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقىغا
كاپالەتلىك قىاللمايدۇ .ساقچى ،تەپتىش مەھكىمىسى ۋە سوتالرنىڭ ھەممىسى سىياسىي ۋە قانۇن
ىئشلىرى كومىتېتىدىكى ”سىستېما ىئچىدە“ خىزمەت قىلىدۇ .ھۆكۈمەت تەيىنلىگەن ياكى قانۇن ياردىمى
بىلەن تەيىنلىگەن ائدۋۇكاتالر بۇ سىستېمىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ىئشلەيدۇ ۋە وئمۇمىي ېئيتقاندا
مۇستەقىل ەئمەس.

ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش توغرىسىدا تېخىمۇ كونكرېت مەسلىھەتلەرنى بۇ قولالنمىنىڭ
-4بابىدىن كۆرۈڭ.
بۇ بابتا تۆۋەندىكىلەرنى سۆزلەپ ۆئتىمىز:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

باشقا ائدۋۇكاتالر ،مەسىلەن ھوقۇقنى قوغداش ائدۋۇكاتلىرى سىستېمىنىڭ سىرتىدا .لېكىن ۇئالر
سىياسىي جەھەتتە سەزگۈر دەپ قارالغان دېلوالرنى قوبۇل قىلسا ،ۇئالر جازاغا ۋە پاراكەندىچىلىككە
ۇئچرايدۇ (تۆۋەندىكى -5تارمىقتىكى خىتاي ائدۋۇكاتىنى تەيىنلەشنى وئقۇڭ).

خىتاي قانۇن سىستېمىسى
خىتاي تۇتۇپ تۇرۇش قانۇنى
جىناي ى ىئشالر دەۋاسى
ھۆججەتلەر
خىتايدا ائدۋۇكات تەيىنلەش
تەشۋىقات پۇرسەتلىرى

”خىتايدا جىناي ى ىئشالر دېلولىرى سوتنى مەركەز قىلمايدۇ ،خىتاي سوتى ائدىل
سوتلىنىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىاللمايدۇ“
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مەمۇرىي جازا قانۇنىنىڭ (-10 )2021ماددىسىدا يەنە ”پەقەت قانۇنال جىسمانىي ەئركىنلىكنى
چەكلەيدىغان مەمۇرىي جازا تەسىس قىالاليدۇ“ دېگەن پرىنسىپنى مۇەئييەنلەشتۈرۈلگەن.

خىتايمۇ بىر قاتار خەلقائرالىق كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىسىگە قاتناشقان دۆلەت بولغاچقا ۇئنىڭ بۇ
شەرتنامىلەرگە بويسۇنۇش مەجبۇرىيىتى بار (تەپسىالتىنى تۆۋەندىكى تەشۋىقات پۇرسىتىنىڭ -6تارمىقىغا
قاراڭ).

-2017يىلى -3ائيدا ،شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونى داىئرىلىرى ائشقۇنلۇقنى يوقىتىش نىزامىنى
ماقۇلالپ ،ۇئيغۇرالرنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت ائدىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار ”چېكىدىن
ائشقان“ قىلمىشالرنى چەكلىدى .بۇ نىزام -2018يىلى -10ائيدا تۈزىتىلگەندىن كېيىن” ،كەسپىي
تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ نى ۆئز ىئچىگە ائلغان.

 2خىتاي تۇتۇپ تۇرۇش قانۇنى
-2016يىلدىن باشالپ ۇئيغۇر دىيارىدا ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنى تۇتۇپ تۇرۇش ۈئچۈن كەڭ
كۆلەمدە جازا الرگىرى ىئشلىتىلگەنلىكىگە ائىئت نۇرغۇن پاكىتالر وئتتۇرغا چىقتى .خىتاي ھۆكۈمىتى
دەسلەپتە ۇئالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى رەت قىلغان بولسىمۇ كېيىن ”كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ نىڭ
بارلىقىنى ېئتىراپ قىلغان.

خىتاي ەئمەلدارلىرى بۇ نىزامنىڭ دۆلەتنىڭ ”ائشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش“ تىرىشچانلىقىنى ”قانۇن
تۈزۈلمىسى“ بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىنى وئتتۇرىغا قويغان .ەئمما بۇ ۆئلكە بەلگىلىمىسى ەئركىنلىك تىن
مەھرۇم قېلىشنى قانۇنىي ھوقۇق بىلەن تەمىنلىمەيدۇ .بۇ ەئسلىھەلەردە تۇتۇپ تۇرۇش ھەم ائدالەتسىز
ۋە كەمسىتىش خارەك تىرى مەۋجۇت.

بۇ ائتالمىش ”كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ خىتاي قانۇنىدا قانۇنسىزدۇر .خىتاي جۇڭخۇا
خەلق جۇمھۇرىيىتى قانۇن چىقىرىش قانۇنى ( )2000نىڭ تەلىپىگە ائساسەن ،جازا الگىرلىرىنى
ىئشلىتىش ۈئچۈن ھېچقانداق يېڭى قانۇن چىقارمىغان.

خىتاي داىئرىلىرىنىڭ ۇئيغۇر دىيارىدا بۇ مەركەزلەرنى ىئشلىتىشكە قانۇن تۇرغۇزماسلىق قارارىنىڭ
ۆئزى ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلىرىگە قاراتقان كەمسىتىشنىڭ ىئسپاتىدۇر.

بۇنىڭ مۇھىملىقى شۇكى خىتاي يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ھەر خىل شەكىلدىكى ەئركىنلىك تىن مەھرۇم
قىلىش ۋاستىلىرىغا قانۇنىي ائساس بەرگەن.

بىر كىشىنىڭ خىتايدا ەئركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىنىشىنىڭ ائساسلىق ۈئچ قانۇنىي يولى بار .ەئمما
بۇالرنىڭ خىتايدا قانۇنلۇق بولۇشى خەلقائرادا قانۇنلۇق ىئكەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ.

خىتاي داىئرىلىرى ۇئيغۇر دىيارىدا ”كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ نى ىئشلىتىش توغرىسىدا
ھېچقانداق قانۇن چىقارمىدى .جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ائساسىي قانۇنىنىڭ -37
ماددىسىدا ”قانۇنسىز تۇتۇپ تۇرۇش ،ەئركىنلىك تىن مەھرۇم قىلىش ياكى پۇقراالرنىڭ ەئركىنلىكىنى
چەكلەش“ مەنئىى قىلىنىدۇ دەپ يېزىلغان.

بۇ ۈئچ يول:
• جىناي ى ىئشالر دەۋاسى
• مەمۇرىي تەدبىر
• چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش تەكشۈرۈشى

خىتاينىڭ قانۇن چىقىرىش قانۇنىنىڭ -8ۋە -9ماددىلىرىدا مۇنداق دېيىلگەن :ەئركىنلىككە چەك قويۇش
پەقەت قانۇن تەرپىدىن يول قۇيۇلۇش كېرەك ،قانۇن چوقۇم مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىي ى ياكى
داىئمىي كومىتېتى تەرىپىدىن تەستىقلىنىشى كېرەك.

خىتاي قانۇنىدا ،جىناي ى قىلمىش ۋە جىناي ى ەئمەس قىلمىشالرنىڭ ھەر ىئككىسى بار ،بۇالر
وئخشىمايدىغان شەكىلدە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ .شۇڭا جىناي ى تەرتىپلەر جىناي ى قىلمىشالرنى بىر تەرەپ
قىلىدۇ ،مەمۇرىي تەدبىرلەر جىناي ى ەئمەس قىلمىشالرنى بىر تەرەپ قىلىدۇ:
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يەنە بىر تەرەپتىن ،خىتايدىكى جىناي ى ىئشالر دەۋالىرى پىرىنسىپ جەھەتتىن ”كەسپىي تەربىيىلەش
مەركەزلىرى“ گە قارىغاندا ياخشىراق قانۇنىي كاپالەتكە ىئگە قىالاليدۇ .خىتاي قانۇنىغا ائساسەن،
جىناي ى ىئشالر سىستېمىسىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان شەخس ھەققىدە ۇئچۇر سوراش پۇرسىتى بار.

• جىناي ى قىلمىشالرغا قارىتا ،سوتنىڭ رولى بار بولۇپ ،ساقچى ۋە باشقا وئرگانالرنىڭ
تەكشۈرۈش ھوقۇقى بار .خىتاي جىناي ى ىئشالر ەئدلىيە سىستېمىسى پىرىنسىپ جەھەتتىن،
جازا الگېرلىرىغا وئخشاش قانۇن سىرتىدا تۇتۇپ تۇرۇش تەدبىرلىدىگە قارىغاندا ياخشىراق
قانۇنىي كاپالەت بېرىشى كېرەك.
• جىناي ى ەئمەس قىلمىشالر ائدەتتە مەمۇرىي تەدبىرلەر بىلەن جازالىنىدۇ .مەمۇرىي جازا قانۇنى
( )2021غا ائساسەن ،ساقچىالر بىر شەخىسنى جىناي ى ىئشالر جىنايىتى بىلەن ەئڭ كۆپ
بولغاندا  20كۈن تۇتۇپ تۇرااليدۇ.

گەرچە جىناي ى ىئشالر دەۋاسى تېخىمۇ ياخشى قانۇنىي قوغداش بىلەن تەمىنلىگەن بولسىمۇ،
خىتاي خەلقائرا قانۇن بويىچە ائدىل سوتلىنىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىاللمايدۇ.

ەئمەلىيەتتە ،بەزىدە مەمۇرىي دېلو جىناي ى ىئشالر دېلوسىغا يۆتكىلىدۇ .دېمەك ،بىرى مەمۇرىي تۇتۇپ
تۇرۇش مۇددىتىنى تاماملىغاندىن كېيىن ،ۇئ كىشى داۋاملىق جىناي ى ىئشالر دېلوسىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىدە تۇتۇلۇپ تۇرۇلدۇ ،بۇ تۇتۇپ تۇرۇشنى ەئڭ ۇئزۇن تۇتۇپ تۇرۇش مۇدىتى بولغان  20كۈندىن
ۇئزارتىدۇ.

تۆۋەندە بىز خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنىدىكى جەرياننى قىسقىچە بايان قىلىپ ۆئتىمىز:

ۇئيغۇر دىيارىدىكى جىناي ى ىئشالر قانۇنى ۋە تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ وئخشىمىغان
شەكىللىرى توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشمەكچى بولسىڭىز،ۇئيغۇر
دىيارىدىكى جىناي ى ىئشالر دەۋاسى ھەققىدىكى دوكالتىمىزنى وئقۇڭ:
https://www.rights-practice.org/news/abuse-of-law

سوتتىن بۇرۇن
خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنىغا ائساسەن داىئرىلەر قولغا ېئلىشنى تەستىقالشتىن ىئلگىرى بىر كىشىنى
جېق بولغاندا  37كۈن تۇتۇپ تۇرااليدۇ .جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جىناي ى ىئشالر دەۋا قانۇنىدا
( )2018ساقچىالر قولغا ېئلىش دېلوسىنى تەپتىش مەھكىمىسىگە سۇنۇشتىن بۇرۇن ،بىرىنى جېق
بولغاندا  30كۈن تۇتۇپ تۇرااليدىغانلىقى كۆرسىتىلدۇ .تەپتىش ەئمەلدارىنىڭ قولغا ېئلىشنى تەستىقالشقا
يەتتە كۈن ۋاقتى بار.

 3جىناي ى ىئشالر دەۋاسى

ەئمەلىيەتتە ،بىر تۈرلۈك ەئھۋالالردا تۇتۇپ تۇرۇش مۇددىتى ۇئزارتىلىدۇ ۋە بۇ ەئھۋالالر ھۆكۈمەت
تەرىپىدىن داىئم سۇيىئىستېمال قىلىنىدۇ.

يۇقىرىدا دېيىلگەندەك ”كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ دە تۇتۇپ تۇرۇش خىتاي ەئدلىيە
سىستېمىسىنىڭ سىرتىدا بولۇپ ،خەلقائرا قانۇن بويىچە ۆئزمەيلىچە بىر قىلمىش .شۇڭالشقا ،ۇئچۇر
تەلەپ قىلىش ياكى بۇ الگېرالرنىڭ بىرىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ھەر قانداق شەخسنىڭ تۇتۇپ تۇرۇلۇشىغا
قارشى چىقىشى قىيىن.

سوت
تەپتىش مەھكىمىسى دەلىل-ىئسپاتالردىن رازى بولغاندىن كېيىن ،بۇ دېلو سوتنىڭ قارار چىقىرىشىنى
ۆئز ىئچىگە ائلغان سوت باسقۇچىغا كىرىدۇ .لېكىن ،يۇقىرىدا دەپ ۆئتكىنىمىزدەك ،خىتايدا جىناي ى
ىئشالر دېلولىرى سوتنى ائساس قىلمايدۇ .كىشىلەر جىناي ى ىئشالر سىستېمىسىغا كىرگەندىن
كېيىن 99.9%ەئيىبلېنىدۇ.
39

خىتاي قانۇنى

• ەئقلىي ىئقتىدارى كەمچىل
• كىرىمى تۆۋەن
• ەئگەر مۇددەتسىز قاماق جازاسى ياكى ۆئلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىش مۇمكىن بولسا

ائدۋۇكاتالرغا ېئرىشىش
جىناي ى ىئشالر دەۋا قانۇنى ()2018نىڭ -39ماددىسىدىكى بەلگىلىمە بويىچە ،جاۋابكارالر قولغا
ېئلىنغاندىن كېيىنكى  48ساەئت ىئچىدە ائدۋۇكات بىلەن كۆرۈشۈشكە ھوقۇقلۇق .ائقلىغۇچى
ائدۋۇكاتالر جىنايەت گۇماندارى ۋە جاۋابكارالر بىلەن تۆۋەدىكى باسقۇچالردا كۆرۈشۈش ۋە ۇئالر بىلەن
ائالقە قىلىش ھوقۇقىغا ىئگە:

بۇ يېڭى قانۇننىڭ -27ماددىسىدا يەنە مۇنداق دېيىلگەن :قانۇنىي ياردەم ائدۋۇكاتلىرىنى تەيىنلىگەندە،
جىناي ى ىئشالر ەئدلىيە تارماقلىرى ”جىنايەت گۇماندارى ياكى جاۋابكارنىڭ ائقلىغۇچى بەلگىلەش
ھوقۇقىنى چەكلىمەسلىكى ۋە ۇئنىڭغا زىيان يەتكۈزمەسلىكى كېرەك“.

• تۇتۇپ تۇرغان وئرنىدا
• ساقچىالرنىڭ تۇنجى سوراقىدىن كېيىن
• دەسلەپكى تەكشۈرۈش باسقۇچىدا

لېكىن بۇنىڭ ەئمەلىيەتتە قانداق يولغا قويۇلىدىغانلىقى تېخى ېئنىق ەئمەس ،چۈنكى ائدۋۇكاتالر
خىزمىتىنى قىلغاندا نۇرغۇن چەكلىمىلەر ،توسالغۇالر ۋە پاراكەندىچىلىكلەرگە دۇچ كېلىدۇ.

بەلگىلەنگەن تۇرالغۇدا نازارەت قىلىش ( residential surveillance at a designated
)location

ساقچىالرنىڭ سوراق تارتىشىغا ائدۋۇكاتالر قاتنىشالمايدۇ ،ەئمەلىيەتتە ۇئالر يەنە جاۋابكار بىلەن
كۆرۈشۈشتە نۇرغۇن توسالغۇالرغا دۇچ كېلىدۇ .بەزىدە ائدۋۇكاتالر دېلودىن چېكىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ،
بولۇپمۇ سىياسىي جەھەتتىن سەزگۈر دەپ قارالغان دىلوالردا بۇ كۆپ ۇئچۇرايدۇ ،ۇئالرنىڭ ھاۋالە
قىلغۇچىسى ھۆكۈمەت بەلگىلىگەن ائدۋۇكاتالرنى ىئشلىتىشكە مەجبۇر بولىدۇ.

ەئگەر بىرى تېررورلۇق پاائلىيىتى ،چوڭ پارىخورلۇق ياكى دۆلەت بىخەتەرلىكىگە خەۋپ يەتكۈزۈش
جىنايىتىگە چېتىشلىق دەپ گۇمان قىلىنسا ،ۇئالر ”بەلگىلەنگەن تۇرالغۇدا نازارەت قىلىش“ ائستىدا
تۇتۇپ تۇرالىنىندۇ .جىناي ى ىئشالر دەۋا قانۇنىنىڭ -73ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن :ساقچىالر بىرىنى
رەسمىي قولغا ېئلىشتىن ىئلگىرى ،ھەر قانداق وئرۇن ياكى بىنادا نازارەت قىلىش ائستىدا ۇئ كىشىنى
تۇتۇپ تۇرسا بولىدۇ.

ائدۋۇكاتالر بىلەن بولغان ائالقىگە كەلسەك ،ەئمەلىيەتتە بەزى سەزگۈر دېلوالردا ھاۋالە قىلغۇچى قولغا
ېئلىنىشتىن ىئلگىرى ائدۋۇكاتىنى تەيىنلىگەن تەقدىردىمۇ ،ۇئ قولغا ېئلىنغاندىن كېيىن ۇئنىڭ بىلەن
ھاۋالە قىلىنغان ائدۋۇكاتنىڭ كۆرۈشۈشى تەس بولىدۇ .بەزىدە ائدۋۇكات دىلودىن چېكىنىشكە مەجبۇر
بولىدۇ ۋە جاۋابكارنىڭ ائىئلىسى ھۆكۈمەت تەرپىدىن تەيىنلەنگەن ائدۋۇكاتالرنى ىئشلىتىشكە مەجبۇر
بولىدۇ.

ۇئيغۇر دىيارىدىكى ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەر دۆلەت بىخەتەرلىك جىنايىتى بىلەن ەئيىبلىنىشكە
دۇچ كېلىۋاتقان بولىشى مۇمكىن ،ۇئالر بەلگىلەنگەن تۇرالغۇدا نازارەت قىلىشنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىغان
بولۇشىمۇ مۇمكىن .لېكىن ،ۇئيغۇر دىيارىدىكى ۇئيغۇرالرغا چېتىشلىق يېقىنقى جىناي ى ىئشالر دېلولىرىدا
بەلگىلەنگەن تۇرالغۇدا نازارەت قىلىش ىئشلىتىلگەن ئەھۋال توغرىسىدا بىزدە ۇئچۇر يوق.

قانۇنىي ياردەم
-2021يىلى -8ائيدا ،يېڭى قانۇنىي ياردەم قانۇنى يولغا قويۇلدى ۋە -2022يىلى -1يانۋاردىن باشالپ
ەئمەلىيلەشتى .بۇ يېڭى قانۇن -1996يىلى قۇرۇلغان ىئلگىرىكى سىستېمىنى يېڭىاليدۇ.
بۇ يېڭى قانۇنىي ياردىم قانۇنىغا ائساسەن ،جىناي ى ىئشالر دېلوسىدىكى جىنايەت گۇماندارىنىڭ
تۆۋەندىكى ائالھىدىكلەرگە ىئگە بولسا ائپتوماتىك ھالدا قانۇنىي ياردەمگە ېئرىشىدۇ:

خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان كىشىنىڭ يېقىن تۇغقانلىرى ھۆكۈمەتتىن بىر
قاتار ھۆججەتلەرنى ېئلىشقا ھوقۇقلۇق.

•  18ياشتىن تۆۋەن
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 4ھۆججەتلەر
خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان شەخسنىڭ ائدۋۇكاتىغا ۋە ائىئلىسىدىكىلەرگە بىر
قانچە ھۆججەتلىر بېرىلىشى كېرەك.

قولغا ېئلىش ۋە تۇتۇپ تۇرۇش ھۆججەتلىرى
جىناي ى ىئشالر قانۇنى بويىچە قولغا ېئلىنغانالرنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىغا تۆۋەندىكى ھۆجەتلەرنى
ەئۋەتىشى كېرەك:
• جاماەئت خەۋىپسىزلىكى خادىملىرى (ساقچىالر) تەرىپىدىن تۇتۇلغاندىن كېيىنكى 24
ساەئت ىئچىدە جىناي ى ىئشالر بويىچە تۇتۇپ تۇرۇش ۇئقتۇرۇشى)(刑事拘留通知书
• ەئگەر ساقچىالر تۇتلغانالرنى قولغا ېئلىشقا تەۋسىيە قىلسا ،قولغا ېئلىش ۇئقتۇرۇشى .بۇنى
قولغا ېئلىنغاندىن كېيىنكى  24ساەئت ىئچىدە ەئۋەتىشى كېرەك .گەرچە جىناي ى ىئشالر دەۋا
قانۇنىنىڭ -93ماددىسىدا ”ۇئالرغا ۇئقتۇرۇش قىلىش ۇئسۇلى بولمىغان ەئھۋالدىن
سىرت“ دەپ قوشقان .بۇ قولغا ېئلىش ۇئقتۇرۇشىدا جىنايەت گۇماندارىنىڭ سادىر قىلغان
جىنايەتى ېئنىق يېزىلىشى كېرەك.
• بەش كۈن ىئچىدە ۇئ كىشىنىڭ تۈرمىگە كەلگەنلىكى توغرىسىدا يازما ۇئقتۇرۇش (تۈرمە
قانۇنى-20 ،ماددا) .بۇ تۈرمە ۇئقتۇرۇش قەغىزىدە ائدەتتە تۈرمە ۋە جازا مۇددىتى يېزىلىدۇ.

تۈرمىگە سوالش ۇئقتۇرۇشىنىڭ مىسالى
بىزنىڭ ېئلىپ بارغان تەتقىقاتىمىز ۋە ۇئيغۇر ئاھەلىسى بىلەن ېئلىپ بارغان مۇالھىزىلىرىمىزگە ائساسەن
ناھايىتى ائز ساندىكى كىشىلەر ائىئلە ەئزالىرىنىڭ قولغا ېئلىنغانلىقى ،قايسى تۈرمىدە تۇتۇپ
تۇرۇلۇۋاتقانلىقى ياكى جازا مۇددىتى توغرىسىدىكى ھۆججەتلەرنى تاپشۇرۇۋالغان.
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تور بېكەتكە يۈكلەنگەن دېلو ھۆججەتلىرىدە تۆۋەدىكى ۇئچۇرالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

بۇ ۇئچۇرالرنى تەلەپ قىلىشنىڭ بىر قانچە خىل ۇئسۇلى بار .تەپسىالت ۈئچۈن ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە
ۇئچۇرغا ېئرىشىش ناملىق -4بابقا قاراڭ.

• جاۋابكارنىڭ ىئسمى ،جىنسى ،تۇغۇلغان ۋاقتى ،مىللىتى قاتارلىق ائساسلىق ۇئچۇرالر
• گەرچە ھۆكۈم ۋاقتىنىڭ ۇئزۇنلىقى ۋە خاراك تېرى وئخشىمىسىمۇ ،ھۆكۈم ،جىنايەت ۋە جازا
ھۆكۈم قىلىش جەريانىدىكى ائساسلىق ۇئچۇرالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

سوت ھۆكۈمى
خىتاي ھۆكۈملىرى تورى بولسا ھەر دەرىجىلىك سوت مەھكىمىلىرىنىڭ قارارلىرىنىڭ تور سانلىق مەلۇمات
ائمبىرى بولىدۇ .ۇئ -2013يىلى خىتاي ائلىي خەلق سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن تەسىس قىلىنغان
بولۇپ ،كىشىلەر سانلىق مەلۇمات ائمبىرىدىن ىئزدەش ائقىلىق مەلۇم بىرىنىڭ كونكرېت ەئھۋالغا
مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى تاپالىشى مۇمكىن.

لېكىن بۇ تور بېكەتنىڭ چەكلىمىسى ۋە كەمچىلىكى بار:
•
•

لېكىن ،يېقىندا دۆلەت بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان مىڭلىغان
جىناي ى ىئشالر سانلىق مەلۇماتتالر بۇ ائمباردىن ۆئچۈرۈلدى .ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن دېلوالر
بۇ ائمبارغا يۈكلەنمىدى.

•
•

ەئگەر سىز بۇ ھۆكۈملىرى تورىدىن ىئزدەۋاتقان جىناي ى ىئشالر دېلوسىنى تاپسىڭىز ،خىتاي ائدۋۇكاتلىرى
سانلىق مەلۇماتنى دەرھال چۈشۈرۈپ ساقلىۋېلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

خىتاي ھۆكۈملىرى تورىنىڭ ىئزدەش بېتىڭىز كۆرۈنىشى
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سانلىق مەلۇمات ائمبىرىنى زىيارەت قىلىش ۈئچۈن SIMنومۇرى ائرقىلىق تىزىملىتىشىڭىز
كېرەك
توربەت ائستا ىئشلەيدۇ ،ىئزدەش ىئقتىدارى چەكلىك .مەسىلەن ،بەزى ھۆمۈلەردە
جاۋابكارالرنىڭ جىنسى ياكى مىللىتىنى سۈزۈپ ىئزدىگىلى بولمايدۇ
پەقەت خىتايچە يېزىق ائرقىلىق ىئزدەش ىئقتىدارى بار
دېلو تور بېكىتىگە تاللىنىپ يۈكلىنىنىدۇ ،دۆلەت بىخەتەرلىك جىنايىتى قاتارلىق نۇرغۇن
دېلوالر كەمچىل
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خىتاي ھۆكۈملىرى تورىدا ائشكارىلىقنىڭ كەمچىلىككى ناھايىتى مۇھىم بىر نۇقتا .ەئگەر سىز مەلۇم بىر
دىلونى ىئزدەپ تاپالمىسىڭىز ،بۇ مەسىلىنىمۇ توپالۋاتقان باشقا ئسىپاتالر قاتارىدا خاتىرىلەپ قويۇڭ .ب
د ت نىڭ خەلقائرالىق شەرتنامە وئرگانلىرى ۋە ائالھىدە تەرتىپلىرى بىلەن دېلوالرنى وئتتۇرىغا قويغىلى
بولىدۇ (تۆۋەندىكى -7تارماقتىكى تەشۋىقات پۇرسىتى ۋە ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش
ناملىق -4بابىغا قاراڭ).
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خىتاي بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ بىر قاتار كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىلىرىنى ىئمزالىدى ۋە
ماقۇللىدى ،شۇڭا دۆلەتنىڭ بۇ شەرتنامىلەردە ېئتىراپ قىلىنغان ھوقۇقالرنى يولغا قويۇش مەجبۇرىيىتى
بار .ھەر بىر شەرتنامىنىڭ ھوقۇقنىڭ ىئجرا قىلىنىشىنى نازارەت قىلىدىغان كومىتېت بار.

تاشقى ىئشالر ،ىئتتىپاقداش دۆلەتلەر ۋە تەرەققىيات ىئشخانىسى ( The Foreign,
 )Commonwealth and Development Officeخىتايدا ۇئالرغا ئىھتىياجى بولغان
برىتانىيە پۇقرالىرى ۈئچۈن تەييارلىغان ائدۋۇكاتالر تىزىملىكى بار .لېكىن ،ئۇالر
ىئنگلىزچە سۆزلەيدىغان ائدۋۇكاتالر ۋە چىقىمى قىممەت .بۇ ائدۋۇكاتالرنىڭ
ھېچقايسىسى ۇئيغۇر دىيارىدا ەئمەس ،شۇڭالشقا ۇئالرنىڭ ساياھەت چىقىمىنىمۇ
تۆلىشىڭىز كېرەك .ۇئالر يەنە خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ائدۋۇكاتالرغا وئخشاش
سىياسىي سەزگۈر دەپ قارالغان دېلوالرنى قوبۇل قىلىشتا وئخشاش توسالغۇالرغا دۇچ
كېلىشى مۇمكىن.

خىتاي تۆۋەندىكى كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىلىرىنى ماقۇللىدى:

تاشقى ىئشالر ،ىئتتىپاقداش دۆلەتكەر ۋە تەرەققىيات ىئشخانىسىڭ خىتايدىكى
تىزىملىكى:
ائدۋۇكاتالر
https://www.gov.uk/government/publications/china-list-oflawyers/list-of-lawyers-in-china

-1980يىلى -11ائينىڭ -1كۈنى ،ائيالالرغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىش ەئھدىنامىسى
()Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
ماقۇلالندى .بۇ ەئھدىنامە ائيالالرنى كەمسىتىشنىڭ نېمىلىكىنى بەلگىلەيدۇ ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ
بۇ خىل كەمسىتىشنى تۈگىتىش مەجبۇرىيىتىنى بايان قىلدۇ.

ۇئالر پارتىيە دۆلەت سىستېمىسى ىئچىدە ۋە توسالغۇالرغا دۇچ كېلىش ېئھتىمالى بولغان تەغدىردىمۇ،
سىز يەنە تۇرۇشلۇق دۆلىتىڭىزدىكى خىتاي باش ەئلچىخانىسى بىلەن بىۋاسىتە ائالقىالشسىڭىز ھەمدە
ائدۋۇكات تەيىنلەشكە ياردەم تەلەپ قىلسىڭىز بولىدۇ.

ھەر خىل ىئرقىي كەمسىتىشنى تۈگىتىش خەلقائرا ەئھدىنامىسى ( International Convention on
 )the Elimination of All Forms of Racial Discriminationبۇ ەئھدىنامە -1981يىلى -12ائينىڭ
-29كۈنى ماقۇلالندى .ىئرقىي كەمسىتىشنى ”ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈش ،ېئتىراپ قىلىش ياكى ھۇزۇرلىنىشنى
يوقىتىش ياكى ائجىزالشتۇرۇش مەقسىتىدە ىئرق ،رەڭ ،مىللىي كېلىپ چىقىشى ياكى يۇرتىنى ائساس
قىلغان ھەر قانداق پەرقلەندۈرۈش ،چەتكە قېقىش ياكى چەكلەش“ دەپ ېئنىقلىما بەردى .كىشىلىك
ھوقۇق ۋە ائساسىي ەئركىنلىكنى باراۋەر وئرۇنغا قويۇپ ،ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ىئرقىي كەمسىتىشكە
قارشى تۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى وئتتۇرىغا قويدى.

 6تەشۋىقات پۇرسىتى

قىيناش ۋە باشقا رەھىمسىز ،ىئنسانىيەتسىز،ھاقارەتلىك مۇائمىلە ياكى جازاالشقا قارشى تۇرۇش
ەئھدىنامىسى ( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
-1988 )Treatment or Punishmentيىلى -10ائينىڭ -4كۈنى ماقۇلالندى .ەئھدىنامە ”دۇنيانىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدىكى قىيناش ۋە باشقا رەھىمسىز ،ىئنسانىيەتسىز ياكى ھاقارەتلىك مۇائمىلىلەرگە
قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى تېخىمۇ ۈئنۈملۈك قىلىش ۈئچۈن“ قۇرۇلدى.

ھەر بىر كومىتېتنىڭ پۇقراالر جەمئىيىتى ۋە تەسىرگە ۇئچرىغان كىشىلەردىن ۇئچۇر توپالش ۋە ەئھۋالنى
خاتىرىلەش مەجبۇرىيىتى بار.

سىز يەنە خىتايدا ائدۋۇكات تەيىنلەشكە توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ ياردەمگە ېئرىشىش ۈئچۈن The
 Rights Practiceبىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇhttps://www.rights-practice.org/contact :

خىتاي ۆئز دۆلىتىنىڭ قانۇنىدىكى مەسۇئلىيەتتىن باشقا ،خەلقائرا قانۇندىكى مەجبۇرىيىتىمۇ بار.
شەرتنامە قاتارلىق خەلقائرالىق قانۇنىي مېخانىزمالرنى ۇئيغۇرالر ۋە پۇقراالر جەمئىيىتى گۇرۇپپىلىرى
ىئشلىتىپ كونكرېت دېلوالرنى تەشەببۇس قىالاليدۇ ،شۇنداقال ۇئيغۇر دىيارىدىكى كىشىلىك ھوقۇق
دەپسەندىچىلىكىگە بولغان تونۇشىنى ۆئستۈرىدۇ.

بالىالر ھوقۇقى ەئھدىنامىسى (-1992 )Convention on the Rights of the Childيىلى -3ائينىڭ -2
كۈنى ماقۇلالندى .بۇ ەئھدىنامە بارلىق بالىالرغا تەۋە ھوقۇقنى بەلگىلەيدۇ .ەئھدىنامەدە ھەرقايسى
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تەرەپلەرنىڭ ھۆججەتتە بېكىتىلگەن مەجبۇرىيەتلەرنى ىئزاھلىشىغا ياردەم قىلىشنى مەقسەت قىلغان
يېتەكچى پرىنسىپالر تېخىمۇ ېئنىق وئتتۇرىغا قويۇلىدۇ.

خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىسىنىڭ ماقۇلالش ،بىر دۆلەت شەرتنامىگە
باغلىنىشقا قوشۇلغاندا ،ھەمدە شەرتنامىدە ېئتىراپ قىلىنغان ھوقۇقنى ىئجرا
قىلىشتىكى قانۇنىي مەجبۇرىيەتنى قوبۇل قىلغانلىقىنى كۆرسىرتىدۇ.

ىئقتىسادىي ،ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى خەلقائرا ەئھدىنامىسى ( International
-2001 )Covenant on Economic, Social, and Cultural Rightsيىلى -27مارت تەستىقالندى .بۇ
ەئھدىنامە ھەرقايسى دۆلەتلەر ۆئز پۇقرالىرىغا تەمىنلىشى كېرەك بولغان ىئقتىسادىي ،ىئجتىماىئي ۋە
مەدەنىيەت ائمىللىرىغا مۇناسىۋەتلىك كەڭ ھوقۇقالرنى بەلگىلەيدۇ.

شەرتنامىگە ىئمزا قويۇش دۆلەتنىڭ شەرتنامىگە رىائيە قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ ،ەئمما ۇئ قانۇن بىلەن چەكلەنمەيدۇ.
ب د ت كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىسى وئرگىنى  The Rights Practiceدەك پۇقراالر
ىئجتىماىئي تەشكىالتلىرى ،بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى وئرۇنلىرى ،كەسپىي
گۇرۇپپىالر ۋە ىئلمىي وئرگانالرنىڭ خىتاينىڭ مەجبۇرىيىتىنى قانداق ائدا قىلىدىغانلىقى
ياكى ائدا قىلمىغانلىقى توغرىسىدىكى ۇئچۇرالرنى قوبۇل قىالاليدۇ .شەخسلەر بۇ
خىلدىكى تەشكىالتالر بىلەن ھەمكارلىشىپ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى
خاتىرىلىسە بولىدۇ.

مېيىپالر ھوقۇقى ەئھدىنامىسى ()Convention on the Rights of Persons with Disabilities
-2008يىلى -8ائينىڭ -1كۈنى ماقۇلالندى .ەئھدىنامە ھەر خىل مېيىپالرنىڭ بارلىق كىشىلىك ھوقۇق ۋە
ائساسىي ەئركىنلىكلەردىن بەھرىمان بولۇشى كېرەكلىكىنى قايتا تەكىتلىدى .ۇئ يەنە مېيىپالرنىڭ
ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىگە ماسلىشىشقا تېگىشلىك جايالرنىمۇ بەلگىلەيدۇ.
خىتاي يەنە -1998يىلى -5ۆئك تەبىر خەلقائرا پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇق ەئھدىنامىسى
( )International Covenant on Civil and Political Rightsغا ىئمزا قويغان ،ەئمما تېخى
ماقۇللىمىدى .دېمەك ،خىتاي چوقۇم سەمىمىيلىك بىلەن ھەرىكەت قىلىشى ھەمدە خەلقائرا جىناي ى
ىئشالر سوت مەھكىمىسىنىڭ مەقسىتىگە زىت كەلمەسلىكى كېرەك ،ەئمما ۇئ شەرتنامىنىڭ كونكرېت
بەلگىلىمىلىرى بىلەن چەكلەنمەيدۇ.

تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن  The Rights Practiceبىلەن ائالقىلىشىڭ:
https://www.rights-practice.org/contact
ياكى خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق مۇالزىمىتى ) (ISHRتور بېتىنى كۆرۈڭhttps://ishr.ch/ :
مەسىلەن ،ب د ت نىڭ ىئرقىي كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتىنىڭ -2018يىلى -8ائيدا خىتاينى كۆزدىن
كەچۈرىشىگە ۈئلگۈرتىپ  The Rights Practiceباشقا پۇقراالر جەمئىيىتى تەشكىالتلىرى بىلەن
بىرلىك تە كومىتىتقا دوكالت تاپشۇردى.

خىتاي يەنە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ۇئنىۋېرسال قەرەللىك تەكشۈرۈشى ( Universal
 )Periodic Reviewائرقىلىق تەكشۈرۈلۈشى ۋە مۇستەقىل كىشىلىك ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرى
بولغان ب د ت نىڭ ائالھىدە تەرتىپلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشى كېرەك( .تېخىمۇ كۆپ تەپسىالتالر
ۈئچۈن ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش دېگەن -4بابىغا قاراڭ.

كومىتىت مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ تەكشۈرۈشدىن كېيىنكى خۇالسە دوكالتىدا ،ىئشەنچلىك مەنبەلەرنى
نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى” :جۇڭگو شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونىنى مەخپىي وئرالغان كەڭ
كۆلەملىك جازا الگېرىغا وئخشاش ھالەتكە ائيالندۇرۇپ قويدى .ۇئيغۇرالر ،مۇسۇلمان دەپ تونۇلغان
باشقىالر بىلەن بىللە ،ۇئالرنىڭ مىللىي-دىنىي كىملىكىگە ائساسلىنىپال دۆلەتنىڭ دۈشمىنى دەپ
قارىلدى“.

 The Rights Practiceقاتارلىق پۇقراالر جەمئىيىتى ەئزالىرى دوكالت سۇنۇپ ،ۇئنىۋېرسال قەرەللىك
تەكشۈرۈشكە ەئھۋال ۇئقتۇرااليدۇ ۋە شەخسنىڭ ياكى ائىئلىسىنىڭ رۇخسىتى بىلەن ب د ت نىڭ
ائالھىدە تەرتىپلىرىگە ەئرز سۇنسا بولىدۇ .ۇئنىۋېرسال قەرەللىك تەكشۈرۈشكە بىرلەشكەن دۆلەتلەر
تەشكىالتىغا ەئزا دۆلەتلەر ۆئزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى باشقا ەئزا دۆلەتلەرنىڭ
تەكشۈرۈشىدىن ۆئتكۈزۈشى كېرەك.

تەكشۈرۈشتىن كېيىن ،خىتاي ىئلگىرى رەت قىلغان ”كەسپىي ماائرىپ ۋە تەربىيىلەش مەركەزلىرى“ نىڭ
بارلىقىنى ېئتىراپ قىلدى.
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خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقhttps://www.hrichina.org/en/china-and-united- (HRIC) :
nations

خىتاينىڭ يەنە ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە ۇئنى جازاالش ەئھدىنامىسى (ىئرقىي
قىرغىنچىلىق ەئھدىنامىسى) ( Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
 )of Genocideگە باغلىق مەجبۇرىيىتى بار .ىئرقىي قىرغىنچىلىق ەئھدىنامىسى بۇ قىلمىشالر مىللىي،
ىئرق ،ېئتنىك ياكى دىنىي گۇرۇپپىنىڭ ھەممىسىنى ياكى بىر قىسمىنى يوقىتىش نىيىتى بىلەن ائدەم
ۆئلتۈرۈش ۋە تۇغۇلۇشنىڭ ائلدىنى ېئلىش قاتارلىق بەش ھەرىكەتنى چەكلەيدۇ.

ەئگەر ب د ت كىشىلىك ھوقۇق سىستېمىسى ۋە ۇئالر بىلەن قانداق ائالقىلىشىشنى ۆئگەنمەكچى
بولسىڭىز ISHR ،نىڭ ۆئگىنىش تور بېتىنى زىيارەت قىلىڭhttps://academy.ishr.ch/learn :

ەئزا دۆلەتلەرنىڭ باشقا دۆلەتتىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە ۇئنى جازاالش مەجبۇرىيىتى
بار.

تەكشۈرۈش ۋە ۇئچۇر يولالش ۋاقتى توغرىسىدىكى مەلۇماتالر ۈئچۈن :ب د ت كىشىلىك
كومىسسارى
ىئشخانىسى()OHCHR
ائلىي
ھوقۇق
https://www.ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/cnindex.aspx

”ەئزا دۆلەتلەرنىڭ باشقا دۆلەتتىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۋە
ۇئنى جازاالش مەجبۇرىيىتى بار“
نۆۋەتتىكى تەكشۈرۈشلەر:
ەئگەر سىز ب د ت مېخانىزىمىغا ۇئچۇر يولالشنى قارار قىلسىڭىز ،پات ائرىدا ۆئتكۈزۈلىدىغان
تەكشۈرۈش ۋە دوكالت تاپشۇرۇش ۋاقتىغا دىققەت قىلىشمۇ ناھايىتى مۇھىم .بەزىدە بۇ مۆھلەتلەر ب د
ت تەرىپىدىن ۋاقىت يېقىنالشقىچە ېئالن قىلىنمايدۇ .نۆۋەتتىكى تەكشۈرۈشلەر:
ائيالالرغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتىنىڭ تەكشۈرىشى -2023يىلىنىڭ بېشىدا
مۆلچەرلەندى.
ىئقتىسادىي ،ىئجتىماىئي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى خەلقائرا ەئھدىنامىسى -2023يىلى -1ائينىڭ بېشىدا
مۆلچەرلەندى ،تاپشۇرۇش ۋاقتى -2022يىلى -12ائيدا.
خەلقائرالىق تەشۋىقات ائممىۋى تەشكىالتلىرىمۇ ۆئزلىرىنىڭ تور بېكەتلىرىگە ۇئچۇر يولالشنىڭ جەريانى
ۋە مۇھىم ۋاقتى ھەققىدە ۋە تەھلىل بىلەن تەمىنلەيدۇ ،مەسىلەن:
خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق مۇالزىمىتى (https://ishr.ch/ )ISHR
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 -4باب ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىش
بۈيۈك برىتانىيە ۋە باشقا دۆلەتلەردە ياشايدىغان نۇرغۇن ۇئيغۇرالر ھازىرمۇ ۋەتەندىكى ائىئلىسىدىكىلەر
بىلەن ائالقىلىشىشتا زور توسالغۇغا ۇئچۇرايدۇ .بۇ بەلكىم ۋەتەندە قالغان ائىئلىدىكىلەرنىڭ خىتاي
داىئرىلىرى تەرپىدىن ائۋارىچىلىك سېلىشتىن ەئنسىرەش بولىشى ياكى ۆئيدىكىلەر بىلەن بولغان ائالقە
تامامەن ۈئزۈلگەن بولىشى مۇمكىن.
ھەركىمنىڭ خەلقائرا قانۇني بويىچە يوقاپ كەتكەن ياكى تۇتۇلغان يېقىنلىرىنىڭ ىئز-دېرىكىنى قىلىش
ھوقۇقى بار ،دۆلەت وئرگانلىرىنىڭمۇ بۇ خىل دېلوالرنى تەكشۈرۈش ۋە يوقاپ كەتكەنلەرنىڭ خەۋىرىنى
ېئنىقالش مەجبۇرىيىتى بار.
مۇھاجىرەتتىكى نۇرغۇن ۇئيغۇرالر ائىئلە ەئزالىرىنىڭ ساق-ساالمەت تۇرغانلىقى ھەققىدە ۇئچۇرالرغا
ېئرىشىشنى ۈئمىد قىلىدۇ .بۇ بابنىڭ سىزگە بۇ خىل ۇئچۇرالرغا ېئرىشىشكە ھەمدە ائىئلىڭىزدىكىلەر بىلەن
قايتا ائالقە وئرنىتىشقا ياردەم بېرىشىنى ۈئمىد قىلىمىز.
بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
 .1بۈيۈك برىتانىيە رەسمىي يوللىرى
 .2ب د ت مېخانىزمى
 .3خەلقائرالىق تەشكىالتالر
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 1بۈيۈك برىتانىيە ھۆكۈمەت رەسمىي يوللىرى

ائۋام پاالتاسى
ائۋام پاالتاسى  650پارالمېنت ەئزاسىدىن تەركىب تاپقان بولۇپ ،ائۋامنىڭ چوڭ سايالمدا كەلگۈسى
بەش يىلدا خىزمەت بېرىشكە تاللىغان بارلىق كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ .بۇ باشقا سىياسىي پارتىيەلەردىكى
كىشىلەرنى ،شۇنداقال مىنىستىر بولۇپ تالالنمىغان غەلىبە پارتىيىسىدىكى كىشىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

برىتانىيەدە ياشايدىغان بەزى ۇئيغۇرالر ۆئزىنىڭ يەرلىك پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقىلىشىش ائرقىلىق
ائىئلە ەئزالىرى ھەققىدە ۇئچۇرالرغا ېئرىشەلىگەن .لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر ائىئلىسىدىكىلەرنىڭ
ەئھۋالىنى خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرىدىن تەلەپ قىلسا ۇئالرغا خەۋپ كېلىشىدىن يەنىال ەئنسىرەيدۇ.
بۇ يولنىڭ سىزگە ماس كېلىپ-كەلمەيدىغانلىقىغا قارار بېرىش ۈئچۈن ،ائلدى بىلەن برىتانىيەنىڭ
سىياسىي سىستېمىسىنى چۈشىنىشىڭىز كېرەك.

بەگلەر پاالتاسى

بۈيۈك برىتانىيە سىياسىي تۈزۈلمىسى

بەگلەر پاالتاسى ەئزالىرىنىڭ بەزىلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىرى ۋە تەجرىبىسى سەۋەبىدىن تەيىنلەنگەن بولسا،
بەزىلىرىگە ائتا – بوۋىلىرىدىن مىراس قالغان .ۇئالرنىڭ بەزىلىرى سىياسىي پارتىيەگە تەۋە ەئمەس.

بۈيۈك برىتانىيە تۆت دۆلەتتىن تەركىب تاپقان بىر دۆلەت  -ەئنگىلىيە ،شوتالندىيە ،ۋېلىش ۋە شىمالىي
ىئرېالندىيە.

ھۆكۈمەت

بۈيۈك برىتانىيەنىڭ سىياسىي تۈزۈلمىسى كۆپ پارتىيە تۈزۈمىدىن شەكىللەنگەن بولۇپ ،ەئڭ چوڭ
ۈئچ سىياسىي پارتىيە كونسېرۋاتىپالر پارتىيىسى (ھازىر ھۆكۈمەتتە) ،ىئشچىالر پارتىيىسى (ھازىرقى
ائساسلىق ۆئك تىچى پارتىيە) ۋە ەئركىن دېموكراتالر پارتىيىسى.

چوڭ سايالمدا ەئڭ كۆپ وئرۇنغا ېئرىشكەن سىياسىي پارتىيە كېلەر قېتىملىق چوڭ سايالمغىچە
ھۆكۈمەتنى بەش يىل يېتەكلەيدۇ .غەلبە قىلغان پارتىيىنىڭ رەھبىرى باش مىنىستىرلىككە تەيىنلىنىدۇ ۋە
باشقا پارالمېنت ەئزالىرىنى كابىنېت مىنىستىرى ۋە تۆۋەن دەرىجىلىك مىنىستىر قىلىپ تالالش ائرقىلىق
ۇئالر بىلەن بىللە ھۆكۈمەتتە ىئشلەيدۇ.

برىتانىيەدە يەنە وئخشىمىغان جايلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان پارتىيەلەرمۇ بار ،مەسىلەن
شوتالندىيەدىكى شوتالندىيە مىللىي پارتىيىسى ۋە ۋېلىشتىكى پاليد كەمرى) .(Plaid Cymruبۇالردىن
باشقا يەنە بىر قىسىم پارالمېنت پارتىيىلىرى ۋە پارالمېنتتىن سىرتتى سىياسىي پارتىيەلەرمۇ بار.

پارالمېنت ەئزاسى كىم؟
پارالمېنت ەئزالىرى ائۋام پاالتاسىدە ائممىنىڭ قىزىقىشى ۋە ەئندىشىسىگە ۋەكىللىك قىلىش ۈئچۈن
سايلىنىدۇ .ۇئالرنىڭ بۈيۈك برىتانىيەدىكى ”سايالم رايونى“ دەپ ائتالغان مەلۇم بىر رايونغا بولغان
مەسۇئلىيىتى بار.

پارالمېنت
پارالمېنت سايالنغان ۋە ياكى ھۆكۈمەت ىئشلىرىغا تەيىنلەنگەن كىشىلەردىن تەركىب تاپىدۇ .ۇئالر ائيرىم-
ائيرىم ىئككى پاالتاسىدا وئرۇن ائلىدۇ  -ائۋام پاالتاسى( )House of Commonsۋە بەگلەر پاالتاسى
(.)House of lords

پارالمېنت ەئزالىرى يېڭى قانۇنالرنى وئيلىشىپ ۋە وئتتۇرىغا قويااليدۇ ،ھەمدە ائۋام پاالتاسىدا ۇئالرنىڭ
سايلىغۇچىسى بولغان سىزگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى وئتتۇرىغا قويۇشقا مەسۇئل .بۇ يەنە ھۆكۈمەت
مىنىستىرلىرىدىن سىزگە تەسىر كۆرسىتىدىغان نۆۋەتتىكى مەسىلىلەر ھەققىدە سوائل سوراشنى ۆئز
ىئچىگە ائلىدۇ.

بۇ ىئككى پاالتاسى بۈيۈك برىتانىيە پۇقرالىرىغا ۋاكالىتەن ھۆكۈمەتنىڭ خىزمىتىنى تەكشۈرۈش ۋە
مەسىلىلەرنى سۈرۈشتۈرۈش ،ۈئنۈملۈك قانۇن چىقىرىش ۋە شەكىللەندۈرۈش ،مۇنازىرە قىلىش ۋە
دۆلەتنىڭ گۈللىنىشىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان مەسىلىلەردە قارار چىقىرىش ۈئچۈن خىزمەت قىلىدۇ.
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سىز:

سايالم رايونى دېگەن نېمە؟

•

سايالم رايونى ھەر بىر پارالمېنت ەئزاسى ۋەكىللىك قىلىدىغان كونكرېت جۇغراپىيىلىك رايون .ھەر بىر
سايالم رايونىدا ياشايدىغان كىشىلەر سايلىغۇچى دەپ ائتىلىدۇ .بۈيۈك برىتانىيە  650پارالمېنت سايالم
رايونىغا ائيرىلدۇ .ائۋام پاالتاسىدىكى بىر پارالمېنت ەئزاسى بىر سايالم رايونىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ.

•

مەسىلەن پاناھلىق ىئلتىماسىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان كۆچمەنلەرگە مۇناسىۋەتلىك ىئشالردا پارالمېنت
ەئزاسى بىلەن ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ.

ائۋام پاالتاسى ،لوندون  SW1A 0AAائدىرىسقا خەت يېزىپ پارالمېنت ەئزاسىغا
ەئۋەتسىڭىز بولىدۇ
مۇندەرىجە بېتىدىكى ائالقىلىشىش تەپسىالتلىرىنى ىئشلىتىپ ۇئالرغا ېئلخەت يوللىسىڭىزمۇ
بولىدۇ (يۇقىرىدا تەمىنلەنگەن ۇئلىنىشتا).

پارالمېنت ەئزاسىغا خەت يازغاندا ھەمىشە ۆئزىڭىزنىڭ ائدرېسىڭىزنى قوشۇپ قويۇشنى ۇئنۇتماڭ،
شۇنداق بولغاندا ۇئالر سىزنىڭ سايالم رايونىدا تۇرىدىغانلىقىڭىزنى بىلەلەيدۇ.

ماڭا ۋەكىللىك قىلدىغان پارالمېنت ەئزاسىنىڭ كىملىكىنى قانداق بىلىمەن؟

خېتىڭىز ياكى ېئلخەتتە:

بۇ ۇئلۇنىشتىكى مۇندەرىجىنىڭ ۈئستىدىكى بوشلۇققا پوچتا نومۇرىڭىزنى يېزىش
ائرقىلىق سىزگە قايسى پارالمېنت ەئزاسىنىڭ ۋەكىللىك قىلدىغانلىقىنى بىلەلەيسىز :
https://members.parliament.uk/members/Commons

•
•
•

پارالمېنت ەئزاسى بىلەن تۆۋەندىكى ەئھۋالالردا ائالقىالشسىڭىز بولىدۇ:
•

• ۇئالرنىڭ پارالمېنتتا مەلۇم مەسىلىنى وئتتۇرىغا قويۇشىنى ياكى ھۆكۈمەتنىڭ
ھەرىكەت قىلىشىنى سۈيلىشىنى ۈئمىد قىلىسىڭىز
• ۇئالرنىڭ مەلۇم بىر ھۆكۈمەت سىياسىتىنى قوللىشىنى ياكى قارشى تۇرۇشىنى ۈئمىد
قىلىسىز
• شىكايەتلىرىڭىزنىڭ ھۆكۈمەت مۇالزىمەتى ياكى تارماقى تەرىپىدىن بىر تەرەپ
قىلىنغانلىقىدىن رازى بولمىسىڭىز.

•

•

پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقىلىشىش

ۆئزىڭىزنى تونۇشتۇرۇڭ ۋە قەيەردە تۇرداغانلىقىڭىزنى ېئيتىڭ
ائالقىلىشىشقا سەۋەپ بولغان مەسىلىلەرنى ېئنىق ۋە ائددىي چۈشەندۈرۈڭ
مۇۋاپىق بولسا ۆئزىڭىزنىڭ بۇ مەسىلىنىڭ تەسىرگە قانداق ۇئچرىغانلىقىڭىز توغرىسىدا
مىسال كەلتۈرۈڭ
پارالمېنت ەئزاسىنىڭ نېمە قىلىشىنى خااليدىغانلىقىڭىزنى ېئنىق ېئيتىڭ (يەنى ھۆكۈمەت
بىلەن ائالقىلىشىپ ەئندىشىڭىزنى وئتتۇرىغا قويۇشىنى ياكى خىتاي ەئلچىخانىسىدىن سىزگە
ۋاكالىتەن سوائل سوراش)
پارالمېنت ەئزاسىنىڭ سىز بىلەن داىئم ائالقىلىشىپ تۇرۇشىنى ۋە باشقا پارالمېنت
ەئزالىرىدىن ياكى خىتاي ەئلچىخانىسىدىن كەلگەن جاۋابالرنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى
بېرىشىنى تەلەپ قىلىڭ
سۆزدە ەئدەپلىك بولۇڭ

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ،خېتىڭىز ياكى ېئلخېتىڭىزنى پارالمېنت ەئزاسىال ەئمەس ،بەلكى پارالمېنت
ەئزاسى بىلەن ىئشلەيدىغان خىزمەتچىلەرمۇ وئقۇيدۇ.

خەت يېزىش پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقىلىشىشنىڭ ەئڭ ياخشى ۇئسۇلى ،چۈنكى ساقالنغان يازما
خاتىرە كېيىن الزىم بولىشى بولىدۇ.
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پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقىالشقاندىن كېيىن نېمە ىئش يۈز بېرىدۇ؟
سىزگە ۋەكىل پارالمېنت ەئزاسى بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇشلۇق خىتاي ەئلچىخانىسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك
تارمىقىغا خەت يېزىشى ياكى بۇ مەسىلىنى مۇزاكىرە قىلىش ۈئچۈن شەخسىي ۇئچرىشىش ېئلىپ بېرىشى
مۇمكىن.

قەلبىنۇرنىڭ ھېكايىسى
-2020يىلى ،برىتانىيەدە ياشايدىغان قەلبىنۇر تاغىسىنىڭ ۇئيغۇر دىيارىدا ۇئزۇن
مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ائڭلىغان .ۇئ -2017يىلدىن باشالپ
تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ائالقىسىنى يوقاتقان.

شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ،بەزى مەسىلىلەر پارالمېنت ياكى ھۆكۈمەتنىڭ بىۋاسىتە مەسۇئلىيىتىگە تەۋە
ەئمەس ،مەسىلەن كېڭەش بېجى ،شەخسىي تاالش-تارتىش ياكى سوتنىڭ قارارى دېگەندەك .بۇ خىل
ەئھۋال ائستىدا ائلدى بىلەن يەرلىك كېڭەش ياكى سىزگە يېقىن پۇقراالرغا مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسى
( )Citizen Advice Bureauبىلەن ائالقىلىشىڭ.

تاغىسىنىڭ ۇئچۇرىنى ائڭالپ قەلبىنۇرنىڭ خىيالىغا نۇرغۇن سوائلالر كەلگەن:

ەئگەر ىئككى ھەپتە ىئچىدە پارالمېنت ەئزاسىدىن خەۋەر ائلمىسىڭىز ،يازغان ېئلخەت ياكى خەتلىرىڭىز
توغرىسىدا تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ ياكى ۇئالر بىلەن ۇئچرىشىش ېئلىپ بېرىڭ.

بۇ ۇئچۇرالر راستمۇ؟
ەئگەر شۇنداق بولسا ،ۇئنداقتا ۇئنىڭ تاغىسى نېمە ۈئچۈن ەئيىبلەنگەن؟

ۇئچرىشىش ۈئچۈن ،پارالمېنت ەئزاسىنىڭ ىئشخانىسىغا تېلېفون قىلسىڭىز بولىدۇ.
ائالقىلىشىش تەپسىالتلىرىنى پارالمېنت ەئزالىرىنىڭ مۇندەرىجىسى (يۇقىرىدا
تەمىنلەنگەن) ياكى يەرلىك ھۆكۈمەت ىئدارىسىدىن ياكى كۈتۈپخانىدىن تاپااليسىز.

تاغىسىنىڭ بالىلىرى نېمە ەئھۋالدا؟ ۇئنىڭ تاغىسى ۇئالرنىڭ بىردىنبىر تاياچىسى ىئدى.
قەلبىنۇر يۇرتىغا قايتالمىغاچقا ۇئ پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقىلىشىپ ،ۆئزىگە ۋاكالىتەن
تاغىسىنىڭ ەئھۋالىنى خىتاي ەئلچىخانىسىدىن سوراشنى قارار قىلغان .شۇنىڭ بىلەن
قەلبىنۇرنىڭ يەرلىك پارالمېنت ەئزاسى خىاتي ەئلچىخانىسى بىلەن ائالقىالشقان ۋە بىر
ائيدىن كېيىن جاۋاب تاپشۇرۇۋالغان.
ەئلچىخانا جاۋاپ خېتىدە قەلبىنۇرنىڭ تاغىسىنىڭ  15يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم
قىلىنغانلىقىنى بايان قىلغان لېكىن ۇئنىڭ نېمە سەۋەپتىن جازاغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى ۋە
تۇتۇپ تۇرۇش ەئھۋاللىرىنى چۈشەندۈرمىگەن.
قەلبىنۇر ھازىر داۋاملىق پارالمېنت ەئزاسى بىلەن ائالقە قىلىپ خىتاي ەئلچىخانىسىنىڭ
تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر بېرىشىنى تەلەپ قىلۋاتىدۇ.
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 2ب د ت مېخانىزمى

مۇراجىەئتنامىلەرگە تېز ىئنكاس قايتۇرىدۇ ۋە شەخسلەرنىڭ ەئھۋالىنى ائيدىڭالشتۇرۇشنى تەلەپ
قىلىدۇ ،ھەمدە ھۆكۈمەتلەرگە بۇ شەخسلەرگە بولغان مەسۇئلىيىتىنى ەئسكەرتىدۇ.

ب د ت ائىئلىڭىزدىكىلەرگە مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى ېئلىشنىڭ يەنە بىر يولى .ب د ت ائالھىدە
تەرتىپلىرى ( )Special Proceduresكىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ()Human Rights Council
مۇستەقىل ھوقۇق مۇتەخەسسىسلىرى بولۇپ ،ۇئالرنىڭ مەلۇم بىر مەسىلە ياكى دۆلەتتە كىشىلىك
ھوقۇق ھەققىدە دوكالت بېرىش ۋە مەسلىھەت بېرىش مەجبۇرىيىتى بار .ۇئالر خىزمەت گۇرۇپپىسى ۋە
ائيرىم ائالھىدە دوكالت بەرگۈچىلەر ( )Special Rapporteursۋە ائالھىدە ۋەكىللەرنى ( Special
 )Representativesۆئز ىئچىگە ائلىدۇ .تەشۋىقات پۇرسىتى توغرىسىدا -3باب خىتاي قانۇنىدىن كۆرۈڭ.

ەئيىبنامە
ەئيىبلەش خېتى ائللىبۇرۇن يۈز بەرگەن كىشىلىك ھوقۇق ەئھۋاللىرىنى بىر تەرەپ قىلغاندا تېخىمۇ ماس
كېلىدۇ .ائالھىدە تەرتىپلەر خەتتىكى ەئيىبلەشلەرنى بايان قىلىپ ،ھۆكۈمەتتىن بۇ ەئيىبلەشلەر ھەققىدە
ۇئچۇر تەلەپ قىالاليدۇ.
ب د ت نىڭ ائالھىدە تەرتىپلىرى ھەققىدىكى تەپسىالتالرنى چۈشەنمەكچى
بولسىڭىز ،كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارى ىئشخانىسى تور بېتىدىن بۇ ۇئچۇرالرغا
ېئرىشەلەيسىز :
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ائلىي كومىسسارى ىئشخانىسى ) (OHCHRنىڭ قوللىشى بىلەن ائالھىدە
تەرتىپلەر تۆۋەندىكىدەك ھەرىكەتلەرنىڭ ېئلىپ بېرىلىشىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
•
•
•
•

ەئگەر ىئمكانىيەت بولسا دۆلەت زىيارىتى ېئلىپ بېرىش
مەلۇم قىلىنغان قانۇنغا خىالپلىق قىلىش دېلولىرى ۋە تېخىمۇ كەڭ خاراك تېردىكى
ەئندىشىلەرگە ائساسەن دۆلەت ۋە باشقىالر بىلەن ائالقىلىشىش ائرقىلىق ھەرىكەت قىلىش
بىر مەسىلىگە ياكى دۆلەتكە مەركەزلەشكەن يىللىق دوكالت تەييارالش ،تەكلىپ قىلىش
چاقىرىقىدىن ۇئچۇر ىئزدەش ۋە مۇتەخەسسىسلەردىن مەسلىھەت سوراش
تەشۋىقات بىلەن شۇغۇللىنىش ،ائۋامنىڭ تونۇشىنى ۆئستۈرۈش ۋە تېخنىكىلىق ھەمكارلىققا
مەسلىھەت بېرىش

ائالقە تاپشۇرۇش
وئخشىمىغان مەسىلىلەر ۋە دۆلەتلەر ۈئچۈن ب د ت نىڭ وئخشىمايدىغان ائالھىدە تەرتىپلىرى بار.
ەئگەر ائالقە تاپشۇرۇشنى تاللىسىڭىز ،تەلىپىڭىزنى مۇناسىۋەتلىك خىزمەت گۇرۇپپىلىرىغا ياكى ائيرىم
ائالھىدە دوكالت بەرگۈچىلەرگە ەئۋەتىش ىئنتايىن مۇھىم.

ائالھىدە تەرتىپلەر ۋەزىيەتنىڭ ېئغىر-يىنىكلىكىگە ائساسەن وئخشىمىغان ەئھۋالالردا وئخشىمىغان
ھەرىكەت قىالاليدۇ.

مۇھاجىرەتتىكى بەزى ۇئيغۇرالرنىڭ ەئڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى يوقاپ كەتكەن تۇغقانلىرى
توغرىسىدا ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۋە ۇئالرنىڭ جازا الگېرلىرىدا بولۇپ-بولمىغانلىقىنى بىلىش
(الگېر) ،تۈرمىلەردە ياكى باشقا شەكىلدىكى جىناي ى ىئشالر تۇتۇپ تۇرۇش وئرۇنلىرىدا تۇتۇپ
تۇرۇلۇۋاتقانلىقى توغرىسىدا ۇئچۇرالرغا ېئرىشىش.

ۇئالرنىڭ ھەركەت قىلىش ۇئسۇللىرى:
جىددىي مۇراجىەئتنامە

خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى بولساThe Working Group on Arbitrary ( ،
 )Detentionىئختىيارىي دەپ قارالغان ياكى خەلقائرا ۆئلچەمگە بويسۇنمىغان ەئركىنلىك تىن مەھرۇم

ەئگەر بۇ مەسىلە داۋاملىشىۋاتقان قانۇنغا خىالپلىق قىلىش ھەرىكىتى بولسا ،جىددىي مۇراجىەئتنامە
تاپشۇرسىڭىز بولىدۇ ،ائالھىدە تەرتىپلەر سىزنىڭ ىئلتىماسىڭىزنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن بۇ خىل
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قىلىش دېلولىرىنى تەكشۈرىدۇ .ۇئالر جىددى ەئرز ۋە خەۋەرلەرنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە ەئۋەتىپ ،ائيرىم
دېلوالرنى ۇئالرنىڭ دىققىتىگە سۇنااليدۇ ۋە ۇئچۇر تەلەپ قىالاليدۇ.

ائالقە تاپشۇرۇش ۈئچۈن ،تور جەدۋىلىنى ىئشلەتسىڭىز ياكى ېئلخەت ەئۋەتسىڭىز بولىدۇ .ەئمما ب د
ت نىڭ بۇ ۇئلۇنۇشتىكى تور جەدۋىلىنى ىئشلەتسىڭىز تاپشۇرۇلغان مەلۇماتىڭىزنىڭ قايسى باسقۇچتا
ىئكەنلىكىنى بىلەلەيسىز https://spsubmission.ohchr.org

مەجبۇرىي ياكى ىئرادىسىگە قارشى غايىب بولۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى ( The Working Group on
 )Enforced or Involuntary Disappearancesغايىب بولغان ائىئلە ەئزالىرىنىڭ خەۋىرى ياكى ىئز-
دېرىكىنى سوراشقا ياردەم بېرىدۇ.

ائالقىنى تاپشۇرغاندىن كېيىن ۇئچۇرالر تەكشۈرۈلۈپ ،مۇناسىۋەتلىك ائالھىدە تەرتىپ بۇيرۇقلىرىغا
ەئۋەتىلىدۇ .سىزگە يوللىغان ماتېرىيالىڭىزنىڭ تاپشۇرۇپ ېئلىنغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان ېئلخەت
ەئۋەتىلىدۇ ۋە ۇئچۇرنىڭ تاپشۇرۇلغاندىن كېيىنكى  24ساەئت ىئچىدە بىر تەرەپ قىلىنشى مۇمكىن.

ەئگەر ائىئلىڭىزدىكىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى تەرىپىدىن قولغا ېئلىنغان ياكى قامالغانلىقىغا
ائساسىڭىز بولسا ،ەئمما ھېچقانداق ۇئچۇرغا ېئرىشەلمىگەن بولسىڭىز ،بۇ خىزمەت گۇرۇپپىسىغا
ىئلتىماس سۇنسىڭىز بولىدۇ .ەئگەر خىتاي جىناي ى ىئشالر قانۇنى بويىچە ائىئلە ەئزالىرىغا ۋە ائدۋۇكاتقا
بېرىشكە تېگىشلىك ھۆججەت ۋە ۇئچۇرالرنى بىلىشنى خالىسىڭىز بۇ قولالنمىنىڭ -3بابىغا قاراڭ.

لېكىن ،يولالنغان ۇئچۇرالر يېتەرلىك بولمىسا تېخىمۇ ۇئزۇن ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن ،شۇڭا
تەمىنلەنگەن ۇئچۇرالر تەپسىلىي ەئمما ىئخچام بولۇشى كېرەك .ەئگەر يوقاپ كېتىش ھەققىدىكى بەزى
ۇئچۇرالر نامەلۇم بولسا ،بۇ ئەھۋالنى تەلەپنى تاپشۇرغان ۋاقىتتا ېئنىق بايان قىلسىڭىز بولىدۇ.

سىزنىڭ ەئھۋالىڭىزغا ماس كېلىدىغان ائيرىم ائالھىدە دوكالت بەرگۈچى گۇرۇپلىرىمۇ بار ،ۇئالر پىكىر ۋە
پىكىر بايان قىلىش ەئركىنلىكىنى ىئلگىرى سۈرۈش ۋە قوغداش ھەققىدىكى ائالھىدە دوكالت
بەرگۈچىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

مەسۇئل بولغۇچى مەجبۇرىي يوقاپ كېتىش دېلوسىغا مۇناسىۋەتلىك ۇئچۇرالرنى يوللىغاندا،
ىئمكانقەدەر تولۇق ۇئچۇر بىلەن تەمىنلەپ بېرىشىڭىزنى كۈتىدۇ ،مەسىلەن:

بىلىشكە ەئرزىدىغان ائالقە قىلىش يوللىرى

•

سىز ب د ت نىڭ ائالھىدە تەرتىپلىرى بىلەن ۆئزىڭىز ائالقە قىلسىڭىز بولىدۇ ياكى مەخسۇس بۇ خىل
خىزمەتلەرنى قىلدىغان تەشكىالتالرنى سىزگە ۋەكىل بولۇشىنى تەلەپ قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ.

•
•
•

بۇ خىل تەشكىالتالرنىڭ مىسالى:
•
•

•
•

The Rights Practice https://www.rights-practice.org/
https://ishr.ch International Services for Human Rights

مەيلى ائالقىنى كىم تاپشۇرغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ۇئ كىشى ياكى تەشكىالت خىزمەت گۇرۇپپىسى
بىلەن بولغان ائالقىنى ساقالشقا كاپالەتلىك قىلىشى ھەمدە تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالرغا ياكى ېئنىقالنما
بېرىش تەلىپىگە تېزدىن جاۋاب قايتۇرۇشى كېرەك.

زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىنىڭ تولۇق ىئسمى
يوقاپ كەتكەن يىل ،ائي ۋە كۈن
يوقاپ كەتكەن ورۇننىڭ ۇئچۇرى
مۇناسىۋەتلىك بولغان دۆلەت ياكى دۆلەت تەرىپىدىن قولالنغان مەسۇئل كۈچلەر
ىئزدەش ۈئچۈن كېرەكلىك بولغان ھەر قانداق ۇئچۇر
بۇ ائالقىنى تاپشۇرغان كىشىنىڭ ساالھىيىتى.

ماقۇللۇق ۋە مەخپىيەت ساقالش
ب د ت نىڭ ائالھىدە تەرتىپلىرى قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىنى تەكشۈرۈش ،جاۋابكارالرنى
جازاالش ۋە زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالرنى قۇتقۇزۇشنى مەقسەت قىلغانلىقتىن ،ۇئچۇرالر
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ىئمكانقەدەر ەئتراپلىق ،تەپسىلىي ۋە ېئنىق بولۇشى كېرەك .شۇڭالشقا ،ھۆكۈمەتكە ەئۋەتىلگەن ائالقە
ائدەتتە زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىنىڭ ىئسمىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

 3خەلقائرالىق تەشكىالتالر

لېكىن ،زىيانكەش لىككە ۇئچرىغۇچىالر ياكى ۇئالرنىڭ ۋەكىللىرى ۇئچۇرنى تاپش ۇرۇش تا ۆئزلىرىنىڭ
زىي انكەش لىككە ۇئچرىغۇچىنى ڭ بىخەتەرلىكى دىن ەئنس ىرەي دىغ انلىقىنى ېئنىق وئتتۇرىغ ا قويس ا،
مۇتەخەس س ىس لەر زىيانكەش لىككە ۇئچرىغۇچىالرنىڭ ىئس مىنى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ائالقىدە تىلغان
ېئلىپ-ائلماسلىقنى وئيلىشىدۇ.

برىتانىيە قىزىل كرېست ) (Red Crossجەمئىيىتى ،خەلقائرا قىزىل كرېست جەمئىيىتى ۋە قىزىل ھىالل
ائي ھەرىكىتىنىڭ بۈيۈك برىتانىيە تارمىقى ،ىئنسانپەرۋەرلىك تەشكىالتلىرى بولۇپ ،ھەر خىل
خەۋىپنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىغانالرغا ياردەم بېرىدۇ .خەۋىپكە ۇئچرىغۇچىالر جۈملىدىن زىيانكەشلىككە
ۇئچراش خەتىرى بارالر ۋە چەتەئلدىكى ائىئلە-تاۋابىائتلىرىدىن ائيرىلغانالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ھەر قېتىملىق ېئلىپ بېرىلگەن كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ يىغىنىدىن بۇرۇن ،ائالھىدە تەرتىپلەر
ائرقىلىق ەئۋەتىلگەن ائالقە ۋە جاۋابالر بىر دوكالتتا ېئالن قىلىندۇ .بۇ دوكالتالر مۇتەخەسسىسلەر
ەئۋەتكەن خەتلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان بولۇپ ،زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى دەپ قارالغان كىشىنىڭ
ىئسمىنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ( 18ياشتىن تۆۋەن زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالر ياكى جىنسىي
زوراۋانلىققا ۇئچرىغانالر بۇنىڭ سىرتىدا).

بۈيۈك برىتانىيە قىزىل كرېست جەمئىيىتىنىڭ خەلقائرالىق كۆلەمدە ائىئلە ەئزالىرىنىڭ ىئز -دېرىكىنى
سۈرۈشتۈرۈش مۇالزىمىتىنى بار بولۇپ ،ۇئالر سىزنىڭ يوقاپ كەتكەن ائىئلە ەئزالىرىڭىزنى تېپىشىڭىزغا
ياردەم بېرەلىشى ۋە ائىئلىڭىزدىكىلەرگە ۇئچۇر ەئۋەتەلىشى مۇمكىن(پۇل ۋە پوسۇلكا ەئۋەتىشنى ۆئز
ىئچىگە ائلمايدۇ) .ۇئالر يەنە تۈرمىگە سوالنغانالرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش گۇۋاھنامىسىنى ائالاليدۇ.
بۇ ئۇلىنىش ائرقىلىق قىزىل كرېست توربېتىنىڭ ىئزدەش ىئقتىدارىنى ىئشلىتىپ سىزگە ەئڭ يېقىن ائىئلە
ېئرىشەلەيسىز
ۇئچۇرالرغا
داىئر
مۇالزىمىتىگە
سۈرۈشتۈۈش
ەئزاسىنى
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family/find-your-local-missingfamily-service

ەئگەر تاپشۇرغان تەكلىپتە زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىغا بولغان بىخەتەرلىك ەئندىشىسىنىڭ بارلىقى
ېئنىق بولسا ،دوكالتتىمۇ بۇ كىشىنىڭ ىئسمى تىلغا ېئلىنمايدۇ.
زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالر ،ۇئالرنىڭ ائىئلە-تاۋابىائتلىرى ياكى ۋەكىللىرىنىڭ
تاپشۇرغان ائالقىسىدا ۇئالرنىڭ تۆۋەندىكى مەزمۇنغا ماقۇل بولۇپ بولمايدىغانلىقىنى
كۆرسىتىشى ىئنتايىن مۇھىم.

 The Rights Practiceسىزنىڭ بۇ ائىئلە ەئزاسىنى ىئزدەش مۇالزىمىتىنى ىئشلەتكەندىكى تەجرىبىڭىزنى
بىلىشنى خايالدۇ .بىز بىلەن توربېتىمىز ائرقىلىق ائالقىلىشااليسىز.

• ھۆكۈمەتلەر وئتتۇرىسىدىكى ائالقىدە زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالرنىڭ ىئسمىنى
ائشكارە شەكىلدە ۇئقتۇرۇش
• زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچىالرنىڭ ىئسمىنى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ
دوكالتىدا ائشكارە تىلغا ېئلىش.
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 -5باب پاراكەندىچىلىك
خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرىنىڭ چەتەئللەردە ياشايدىغان ۇئيغۇرالرنى قورقۇتۇش ۋە ۇئالرغا
پاراكەندىچىلىك سېلىش قىلمىشلىرى خەلقائرا خەۋرلىرىدە كۆپ دوكالت قىلىندى-2020 .يىلى
ۆئك تەبىردە ،بىز بۈيۈك برىتانىيەدىكى ۇئيغۇرالر ائرىسىدا تور تەكشۈرۈشى ېئلىپ باردۇق ۋە نۇرغۇن
كىشىلەر ۆئزلىرىنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى بىز بىلەن وئرتاقالشتى .بەزى كىشىلەر ۆئزىنى تەھدىت ۋە قورقۇنچ
ىئچىدە ھېس قىلغان بولسا ،يەنە بەزىلەر پاراكەندىچىلىككە قانداق تاقابىل تۇرۇشنى بىلمەيدىغانلىقىنى
ىئپادىلىدى.
بۇ باپتا ۇئيغۇرالر دۇچ كېلۋاتقان وئخشىمىغان شەكىلدىكى پاراكەندىچىلىكلەرنى ۋە ۇئالرغا ۇئچرىغاندا
قانداق تاقابىل تۇرۇش توغرىسىدا توختىلىمىز.

بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4
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ۆئتكۈزۈپ بېرىش
پاراكەندىچىلىككە ىئنكاس قايتۇرۇش

پاراكەندىچىلىك

 1پاراكەندىچىلىك دېگەن نېمە؟

چەتەئللەردە ياشايدىغان كۆپىنچە ۇئيغۇرالرغا نىسبەتەن ۈئندىدار يۇمشاق دېتالى ۇئالرنىڭ
ائىئلىسى ۋە تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ائالقىنى ساقاليدىغان بىردىنبىر ۋاستە .لېكىن بۇ دېتالنى
خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن كۆزىتىدۇ ۋە نازارەت قىلىدۇ .خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى داىئم
ۇئيغۇرالرنى ۈئندىدار ائرقلىق ۆئزلىرىنى قوشۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ( .رەقەملىك بىخەتەرلىكنى
قانداق ياخشىالش توغرىسىدا -7بابقا قاراڭ)

پاراكەندىچىلىك سىزنى راھەتسىزلەندۇردىغان ،ائزاباليدىغان ،ھاقارەتلەيدىغان ياكى تەھدىت ھېس
قىلدۇردىغان ھەر قانداق ھەرىكەتنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
برىتانىيە -1997يىلدىكى پاراكەندىچىلىك تىن قوغداش قانۇنى جىناي ى ىئشالر ۋە ھەق تەلەپ تەدبىرلىرىنى
تەمىنلەيدۇ .بىرى سىزگە پاراكەندىچىلىك سالغان بولسا ،جىناي ى ىئشالر سوت مەھكىمىسىدە ەئرز
قىلسىڭىز بولىدۇ ،سىز يەنە بۇ كىشى ۈئستىدىن ھەق تەلەپ سوتىدا ھەق تەلەپ دەۋاسى ائچااليسىز.

نۇرغۇن ۋاقىتالردا ،خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى ۋەتەندىكى تۇغقانلىرىغا بېسىم ىئشلىتىش ائرقىلىق
برىتانىيەدە ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ شەخسىي ۇئچۇرلىرىنى تەلەپ قىلغان .بەزىدە ھەتتا باشقا
دۆلەتلەردىكى تۇغقانلىرىنى تونۇيدىغانلىقىنى ېئيتقان كىشىلەر  WhatsAppتە ائالقىالشقان
ەئھۋالالرمۇ بولغان.

-1997يىلدىكى پاراكەندىچىلىك تىن قوغداش قانۇنىدا مۇنداق تەكىتلىگەن :بىرلەشمە
پادىشاھلىقىدا باشقا بىر كىشىنىڭ سىزگە بىر قېتىمدىن ائرتۇق پاراكەندىچىلىك ياكى ائۋارىچىلىق
كەلتۈرۈپ چىقارغان قىلمىشلىرىدىن خالىي بولۇش ھوقۇقىڭىز بار .ەئمما بەزى قىلمىشالرنى
پاراكەندىچىلىك دەپ جەزىملەشتۈرۈش ۈئچۈن ۇئالرنىڭ ئككى قېتىم يۈز بېرىشى ھاجەتسىز

 2پاراكەندىچىلىكنىڭ شەكىللىرى
پاراكەندىچىلىكلەر كۆپ ەئھۋالدا بىۋاستە ،توردا ياكى تېلېفوندا يۈز بېرىدۇ .خىتاي ھۆكۈمەت
داىئرىلىرىنىڭ ۇئيغۇرالرنى پاراكەندە قىلىش جەريانىدا كۆپ ۇئچرايدىغان تەلەپلەر:

ەئگەر بۈيۈك برىتانىيەدە تۇرۇشلۇق بىرى سىزگە پاراكەندىچىلىك سالغان بولسا ،ۇئ كىشى جىنايەت
سادىر قىلغان بولۇشى مۇمكىن ۋە ۇئنىڭغا قاماق جازاسى ھۆكۈم قىلىنىشى مۇمكىن .بۇالر سىزگە ۇئچۇر،
خەت-چەك ،ېئلخەت ەئۋەتىش ،ائۋازلىق ۇئچۇر قالدۇرۇش ،ائغزاكى باھا بېرىش ۋە تەھدىت سېلىش،
ۆئيىڭىزنىڭ سىرتىدا تۇرۇش ياكى سىزنىڭ پېيىڭىزغا چۈشۈش دېگەندەك قىلمىشالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

•
•
•

باشقا دۆلەتتە خىتاي ەئلچىخانىلىرىنىڭ ۇئيغۇرالرغا تېلېفون ۇئرۇپ قورقاتقانلىقى ۋە تەھدىت سالغانلىقى
توغرىسىدا خەۋەرلەر تارقالغان .برىتانىيەدىكى بەزى ۇئيغۇرالرغا قىلىنغان پاراكەندىچىلىكنىڭ
كۆپىنچىسى ۇئيغۇر دىيارىدىكى ساقچى ياكى مەھەللە خىزمەتچىسى تەرىپىدىن كەلگەن.

•
•
•
•
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شەخسىي ۇئچۇرالرنى تەلەپ قىلىش :ۋىزا ەئھۋالى ،خىتايغا قايتىش پىالنى ،ۆئي ائدرېسى،
شۇ كۈنلۈك گېزىت بىلەن بىللە تارتىلغان ۋە تونۇشلۇق ىئمارەت بىلەن تارتىلغان سۈرەت
ائرىدا ۇئچۇر يولالپ خىزمەت ياكى ۆئگىنىش ەئھۋالىنى سوراش
ب رى ت انى يەدە ي ۈز ب ې رى ۋات ق ان ۇئي غ ۇرالرغ ا م ۇن اس ى ۋەت لى ك پ اائلى يەت لەرن ى ۋە خى ت اي
كومپارتىيىسىگە تۇتقان پوزىتسىيىسىنى سوراش
ۇئالرنىڭ مۇناس ىۋەت چەمبىرىكىدىكى كىش ىلەرنىڭ كىملىكى ،ۆئي ائدرېس ى قاتارلىق
ۇئچۇرالرنى تەلەپ قىلىش
برىتانىيەدىكى ۇئيغۇرالرغا مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەرنى تەلەپ قىلىش
 Instagramقاتارلىق ىئجتىماىئي تاراتقۇالردىكى يازمىالرنى ۆئچۈرۈشنى تەلەپ قىلىش
خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرىگە ىئشپىيون بولۇشنى تەلەپ قىلىش

پاراكەندىچىلىك

• ۇئالرنىڭ يۇقىرىدىكى سوائلالرنى سورىغانلىقىنى باشقىالرغا ېئيتماسلىق

”سىز ۇئالرغا ۇئچۇر بەرگەنسىرى ،سىزدىن تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر تەلەپ قىلىشى
مۇمكىن“

ۋەتەندىكى ائىئلىسى ى ى ىىىنى قوغداش ۈئچۈن ۋەتەن س ىرتىدىكى ۇئيغۇرالر ۆئزلىرىنىڭ بۇ خىل تەلەپلەرگە
باش ېئگىشتىن باشقا ائمالى يوق دەپ قارايدۇ.

 3ۆئتكۈزۈپ بېرىش

ەئگەر سىز بىلەن ۆئزىنى خىتاي ساقچىسى ياكى مەھەللە خىزمەتچىسى دەپ تونۇشتۇرغان بىرى
ائالقىالشسا ،دەسلەپتە ۇئ كىشىنىڭ كىملىكىنى كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلىڭ ھەمدە نومۇرالرنى
خاتىرىلەڭ ياكى رەسىمگە تارتىڭ.

بۇ قولالنمىنى تەييارلىۋاتقاندا ،دۇنيادا  35دۆلەت خىتاي بىلەن ىئككى تەرەپلىك ۆئتكۈزۈپ بېرىش
رەسمىي كېلىشىمنامىسى ىئمزاالندى .بۈيۈك برىتانىيەنىڭ خىتاي بىلەن ۆئتكۈزۈپ بېرىش شەرتنامىسى
يوق.

سىز بىلەن ائالقىالشقان كىشىنىڭ تولۇق ىئسمىنى چوقۇم سوراپ بىلىڭ .سىزگە تونۇشلۇق بەرمىگەن
ائدەم بىلەن سۆزلىشىشنى رەت قىلىڭ .ەئگەر ۇئالر سىزگە بېسىم بەرسە ،سىز ناتونۇش بىرى بىلەن
سۆزلىشىشنىڭ قانۇن تەرىپىدىن تەلەپ قىلىنمايدىغانلىقىنى ېئيتىڭ.

ىئلگىرى ،خىتاي ھۆكۈمىتى ۆئتكۈزۈپ بېرىشنىڭ ۋاستىسى سۈپىتىدە چەتەئللەردە ياشايدىغان
ۇئيغۇرالرنى نىشانالپ ۇئالرنى قايتىپ كېلىشىگە مەجبۇرلىغان .ھالبۇكى خىتاي بىلەن ۆئتكۈزۈپ بېرىش
كېلىشىمى تۈزگەن بەزى دۆلەتلەرنىڭ بۇ خىل ئۆتكۈزپ بېرىش تەلەپلىرىگە قوشۇلۇش خەۋىپ ى تۆۋەن.

ەئگەر ۇئالر شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى سورىسا ،ناتونۇش كىشىگە بۇ ۇئچۇرالرنى خالىمايدىغانلىقىڭىزنى
ېئيتىڭ.
ھەمىشە ەئدەپلىك بولۇشقا تىرىشىڭ ،ائلدىرماي جاۋاب قايتۇرۇڭ ھەمدە ۆئزىڭىزگە
بېسىم قىلىۋالماڭ .ۇئالرنىڭ نېمىشقا سىز بىلەن ائالقىالشقانلىقىنى ۋە سىزدىن ۇئ
سوائلالرنى نېمىشقا سورايدىغانلىقىنى چۈشىنىشكە تىرىشىڭ .ۇئالرنىڭ سىزگە بەرگەن
جاۋابى ھەقىقىي سەۋەب بولۇشى مۇمكىن.

ۆئتكۈزۈپ بېرىشگە مۇناسۋەتلىك قانۇنى ۋە قايسى دۆلەتلەرنىڭ ۇئيغۇرالرنى خىتايغا
تاپشۇرۇپ بەرگەنلىكى توغرىسىدا  Safeguard Defendersنىڭ «مۈكۈشمەك:
وئقۇڭ.
مەسىلىسى»نى
بېرىش
ۆئتكۈزۈپ
خىتاينىڭ
https://safeguarddefenders.com/en/blog/hide-and-seek-major-reportchinas-extradition-campaign

يۇقۇرقى تەلەپلەرنى قىلىشتىن بۇرۇن ۇئالر سىزنىڭ خىزمىتىڭىز ،ۆئگىنىشىڭىز ياكى تۇرمۇشڭىز ھەققىدە
ائددىي پاراڭلىشىشى مۇمكىن .ۇئالر ھەتتا سىز بىلەن نورمال ائالقە قىلىدىغان كىشىلەر ھەققىدە سوائل
سورىشىمۇ مۇمكىن.

 4پاراكەندىچىلىككە ىئنكاس قايتۇرۇش

ۇئالر بىلەن مۇمكىنقەدەر ائز سۆزلىشىشكە ھەمدە ھېچقانداق ۇئچۇر بەرمەسلىككە تىرىشىڭ .سىز
ۇئالرغا ۇئچۇر بەرگەنسېرى ،سىزدىن تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر تەلەپ قىلىشى مۇمكىن.

پاراكەندىچىلىك تىن قوغداش قانۇنى ( )1997دىكى ھوقۇقىڭىزنى كۆزدە تۇتۇپ ،سىز بىلەن ائالقىلىشىپ
ۇئچۇر تەمىنلەشنى تەلەپ قىلغان كىشىگە ۇئالرنىڭ جىناي ى قىلمىش سادىر قىلغانلىقىنى ېئتااليسىز.

مۈجمەل جاۋاپ بېرىشكە تىرىشىڭ :سىزدىن تەلەپ قىلغان تەپسىالتالرنى ۇئنتۇپ قالغانلىقىڭىزنى
ئېيتىڭ ياكى ھەر قانداق سوائلغا "بىلمەيدىكەنمەن" دەپ جاۋاپ بېرىڭ.

بۇ ۇئالرنىڭ كەلگۈسىدە سىز بىلەن ائالقىلىشىشىنى توسۇپ قاالاليدۇ ھەمدە بۇ خىل ھەرىكەتنىڭ
مۇھاجىرەتتىكى باشقا ۇئيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشىدا يۈز بېرىش ېئھتىمالىنى ائزايتىدۇ.
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پاراكەندىچىلىك

تۆۋەندىكى يولالر ائرقىلىق بۇ تۈر ۋەقەلەرنى ساقچىغا مەلۇم قىلسىڭىز بولىدۇ:

بەزىلەر ائلدامچىلىق خارەك تىردىكى خىتاي ەئلچىخانىسىنىڭ خىزمەتچىسى نامىدا قىلىنغان تېلىفون
تاپشۇرىۋالغان .تېلىفوندا كىشىلەرگە خىتاي ەئلچىخانىسىغا بېرىپ خەت ياكى پوسۇلكىنى ېئلىۋېلىش
كېرەكلىكىنى دېگەن .بۇ خىل ھەرىكەت كىشىنىڭ تەشۋىشلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە بۇ خىل
تېلېفون نېمە ۈئچۈن ۇئالرغا كەلگەنلىكىنى قايتا قايتا وئيالندۇرىدۇ .ەئڭ ياخشى ھەل قىلىش چارىسى
يەنە بۇ خىل تېلېفون كەلگەندە پەرۋا قىلماسلىق ھەمدە ۇئ نومۇردىن تېلېفون كېلىشىنى چەكلەش.

• جىددىي بولمىغان تېلېفون نومۇرى  101غا تېلفون قىلىش
• رەسمىي ساقچى تور بېتىدىن مەلۇم قىلىش www.police.uk
• ساقچى ىئدارىسىغا بېرىپ مەلۇم قىلىش
شۇنىڭغا دىققەت قىلىڭكى ،سىز توردا دىلو مەلۇم قىلغاندا سىزنى يەرلىك ساقچىغا ەئۋەتىشتىن بۇرۇن
سىزدىن بىر قانچە سوائل سورىلىدۇ .ىئمكانقەدەر ئۇچۇرنى كونكرېت ۋە توغرا بېرىشقا تىرىشىڭ .ەئگەر
يەرلىك ساقچىالر توردا دىلو قوبۇل قىلمىسا تېلېفون قىلىپ ياكى ساقچىخانىغا بېرىپ مەلۇم قىلسىڭىز
بولىدۇ.

ەئگەر ۇئالر سىز بىلەن داۋاملىق ائالقىالشسا ،سىز كەسكىن جاۋاب قايتۇرۇڭ ۋە
ۇئالرنىڭ سىزنى ىئزدىمەسلىكىنى تەلەپ قىلىشىڭىز كېرەك .ەئگەر ۇئالر تەھدىت
سېلىشقا باشلىسا ،ۇئالرنى برىتانىيە ساقچىلىرىغا مەلۇم قىلىدىغانلىقىڭىزنى ېئيتىڭ.
ەئگەر بۇ ائالقە سىزنى تەشۋىشكە سالىدىغان بولسا ،بۇ قولالنمىدىكى روھىي ساغالملىق
توغرىسىدىكى -6بابتىن مەسلىھەت ېئلىڭ.

ۋەقەنى يۈزتۇرانە مەلۇم قىلىش ۈئچۈن ،ساقچى ىئدارىسىنى تېپىش مۇالزىمىتىنى
ىئشلىتىپ ەئڭ يېقىن ساقچى ىئدارىسىنى تاپااليسىز:

خاتىرە قالدۇرۇش

• لوندوندا بولسىڭىز https://www.met.police.uk/contact/find-a-police-
station/
• بۈيۈك برىتانىيەنىڭ باشقا جايلىرىدا بولسىڭىز
https://www.police.uk/pu/find-a-police-force/

ۋەقەنى سىنغا ېئلىپ ياكى رەسىمگە تارتىپ ،بارلىق پاراڭلېشىش تارىخىنى ساقالپ خاتىرلىۋېلىشىڭىز
ناھايىتى مۇھىم .ەئگەر بۈيۈك برىتانىيە داىئرىلىرىگە دىلو مەلۇم قىلماقچى بولسىڭىز ،بۇ خاتىرىلەر
سىزنىڭ دېگەنلىرىڭىزگە ىئسپات بولىدۇ.

”برىتانىيەدە تېلېفۇندا سۆزلەشكەن كىشىنىڭ بىرى بولسىڭىز قارشى تەرەپنىڭ
رۇخسىتىسىز بۇ دىائلوگنى خاتىرىلەش ھوقۇقۇڭىز بار“

بىزگە مەلۇم قىلىڭ
س ىز يەنە تور بېتىمىزنى ڭ پ اراكەن دىچىلىكىنى مەلۇم قىلىش جەدۋىلىنى تول دۇرۇپ پ اراكەن دىچىلى ك
دىلوس ىنى بىزگە مەلۇم قىلس ىڭىزمۇ بولى دۇhttps://www.rights-practice.org/reporting- :
harassment

ساقچىغا مەلۇم قىلىڭ
برىتانىيە ھۆكۈمىتى -2021يىلى ۇئيغۇر دىيارىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرى توغرىسىدىكى تاشقى ىئشالر
كومىتېتىنىڭ ( )Foreign Affairs Committeeسوائلىرىغا جاۋاب بەرگەندە ،برىتانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ
خىتاي ھۆكۈمەت داىئرىلىرى تەرىپىدىن ۇئيغۇرالرغا قاراتقان پاراكەندىچىلىكنى نازارەت قىلىدىغانلىقىنى
بايان قىلغان ھەمدە تەسىرگە ۇئچرىغانالرنى ساقچى بىلەن ائالقىلىشىشقا دەۋەت قىلغان .بۇ
برىتانىيەنىڭ سىرتىدا تۇرۇشلۇق كىشى تەرپىدىن قىلىغان پاراكەندىچىلىكنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

بىز بىلەن ائالقىالشقان ۇئچۇرلىرىڭىز مەخپىي ساقلىنىپال قالماستىن ،ۇئالرنى سىزنىڭ رۇخسىتىڭىزسىز
باشقىالر بىلەن وئرتاقالشمايمىز .مەلۇماتىڭزىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ،بىز سىز بىلەن ائالقىلىشىپ
س ىزدىن بىر قانچە س وائل س ورىش ىمىز مۇمكىن .بىز بۇنىڭدىن كېيىنكى باس قۇچتا نېمە قىلىش ىڭىز
توغرىسىدا سىزگە مەسلىھەت بېرىمىز.
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روھىي ساغالملىق

-6باب روھىي ساغالملىق
مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر ۋەتەندىكى تۇغقانلىرى ھەققىدە ۇئچۇرغا ېئرىشىشكە ىئنتىزاردۇر.
مۇساپىرلىقتىكى ھاياتنىڭ مۇقۇمسىزلىقى ۋە چارىسىزلىق تەشۋىش ۋە بېسىمنىڭ زور مەنبەسى بوالاليدۇ.
روھىي زەربىنىڭ تەسەرىگە خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇش ۋە قىيناشتىن ھايات قالغانالردىن باشقىالرمۇ
ۇئچۇرايدۇ .ائخىرالشمىغاندەك كۆرۈنىدىغان كرىزىسنىڭ تەسىرىنى شەخس ۋە كوللىك تىپ سەۋىيىدە
ھېس قىلغىلى بولىدۇ.
روھىي ساغالملىق مەسىلىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك كەمسىتىلىشى مەۋجۇتتۇر .پسىخىكا كەسپىي
خادىمالر ائرىسىدا ۇئيغۇرالرنىڭ كىملىكى ۋە نېمىلەرنى باشتىن كەچۈرگەنلىكى ھەققىدە بىلىم كەمچىل.
بۇ خىل توساقالر كىشىلەرنىڭ ھېسياتىنى ىئپادىلەش ۋە پسىخىكا كەسپىي خادىمالر بىلەن
پاراڭلىشىشنى قىيىنالشتۇردۇ.
بۇ بابتا روھىي ساغالملىق ۋە ساغالملىققا بولغان ېئنىقلىما ھەققىدە ائرقا كۆرۈنۈش بىلەن تەمىنلەش،
كۆپ كۆرۈنۈلدىغان مەسىلىلەرنى بايان قىلىش مەقسەت قىلىنغان .بۇ بابنىڭ مەلۇم دەرىجىدە
ۆئزىڭىزنىڭ ەئھۋالىنى وئيلىشىڭىزغا ۋە زۆرۈر بولسا تېخىمۇ كۆپ چارىلەرنى ىئزدىشىڭىزگە ياردەم
قىلىشىنى ۈئمىد قىلىمىز .بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

روھىي ساغالملىق دېگەن نېمە؟
كۆپ ۇئچرايدىغان روھىي ساغالملىق مەسىلىرى
روھىي زەربە
نازارەت ۋە دۆلەت تەرپىدىن پاراكەندىچىلىك
جىنىس ۋە روھىي ساغالملىق
روھىي زەربىدىن ەئسلىگە كېلىش
ۆئزىنى ائسراش
روھىي ساغالملىق كەسپىي خادىملىرىدىن ياردەم سوراش
وئمۇمىي ۇئچۇر ۋە ياردەملەر

58

روھىي ساغالملىق

 1روھىي ساغالملىق دېگەن نېمە

 2كۆپ ۇئچرايدىغان روھىي ساغالملىق مەسىلىرى

روھىي ساغالملىق دېگىنىمىز كېسەللىك ياكى ائجىزلىقتىنال خاالس بولۇپقالماي ،بەلكى پۈتۈنلەي
جىسمانىي ،روھىي ۋە ىئجتىماىئي ساغالملىق ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ.

كۆپىنچە كىشىلەر ھاياتىنىڭ مەلۇم مەزگىلىدە روھىي ساغالملىق مەسىلىسىگە دۇچ كېلىدۇ .بۇ ياشاش
جەريانىدا يۈز بەرگەن خىرىس ۋە بېسىمالرغا نىسبەتەن نورمال بىر ىئنكاستۇر .روھىي ساغالملىق
مەسىلىسى قىسقا ۋاقىت ياكى ۇئزۇن ۋاقىت داۋاملىشىشى مۇمكىن.

سىز بەلكىم ائزابلىق خىيال ياكى ھېسسىياتنى باشتىن كەچۈرگەن بولۇشىڭىز ۋە ۇئالرنىڭ نېمە
ىئكەنلىكىنى بىلمەسلىكىڭىز مۇمكىن .روھىي ساغالملىق مەسىلىسىنى باشتىن كەچۈرۈش ائدەمنى
گاڭگىرىتىپ قويىدۇ .بەزىلىرىمىز بۇنىڭغا پەرۋا قىلماسلىقىمىز ياكى ”ەئقلىمىزنى يوقىتىپ قويدۇق“ دەپ
وئيلىشىمىز مۇمكىن .جىسمانىي ساغالملىققا وئخشاش ،روھىي ساغالملىقنىمۇ ياخشىلىيااليسىز ۋە
ساقلىيااليسىز.

دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى كىشىلەر ۆئزلىرىنىڭ چۈشكۈنلۈك ۋە تەشۋىشلىنىش ائالمەتلىرىنى
وئخشىمىغان ۇئسۇلالر بىلەن تەسۋىرلەيدۇ .نۇرغۇن مەدەنىيەتتە كىشىلەر بەدىنىنىڭ قانداق ھېس
قىلىدىغانلىقىنى تەسۋىرلەيدۇ ،مەسىلەن ،بېشى چىڭ قىلىش ۋە باش ائغرىش ،ائشقازان بىائرام بولۇش،
يۈرەكى ائزابلىنىش ياكى ائغرىش ،مۇسكۇلالرنىڭ ائجىزلىشىشى ۋە ھەر ۋاقىت ھارغىنلىق ھېس قىلىش،
باش قېيىش ۋە ھوشىدىن كېتىش.

ياخشى روھىي ساغالملىق تۆۋەندىكىدەك مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
•
•
•
•

مۇھاجىرەتىكى نۇرغۇن ۇئيغۇرالر چۈشكۈنلۈك ۋە تەشۋىشلىنىشنىڭ ۆئزلىرىنىڭ كۈندىلىك ىئشلىرىنى
قىلىشقا تەسىر كۆرسەتكەنلىكى ھەقىدە سۆزلىدى .مەسىلەن ،ىئشلەش ،ائىئلە ىئشلىرى ،قىزىقىشى
ياكى قاناەئتلىك مۇناسىۋەت قۇرماق قاتارلىقالر.

ائىئلە ،خىزمەت وئرۇن ،جاماەئت ۋە دوستالرنىڭ تولۇق پارچىسى بولۇش
بېسىمغا تاقابىل تۇرۇش ىئقتىدارى
ھاياتنىڭ مەنىسى ۋە ياشاشتىكى مەقسەت مۇدداسى
قاناەئت تۇيغۇسى

ھەممە ائدەم بەزىدە قايغۇ ياكى چۈشكۈنلۈكنى باشتىن كەچۈرىدۇ ،ەئمما بەزى ۋاقىتالردا قايغۇ سىزنىڭ
ھاياتىڭىزنى ىئگىلىۋالغاندەك ھېس قىلىسىز” .چۈشكۈنلۈك“ سۆزى ۇئزۇن ۋاقىت قايغۇلۇق ھېس
قىلغىنىڭىزنى تەسۋىرلىگەن سۆز بولۇپ ،ھەر قانداق بىر ىئش قىلىش ھەتتا سىز ياقتۇرىدىغان ىئشالرنى
قىلىشمۇ تەسكە توختايدۇ.

ۆئزىمىزگە خاس شۇنداق ھېسسىياتالردا بولىمىز:
•
•
•
•
•

بىز ەئركىن ۋە ھاياتىمىزنى بىز كونترول قىلىمىز
بىز تەۋە بىر جەمئىيەت بار
مۇستەقىل ھالدا ۋە باشقىالر بىلەن ساغالم مۇناسىۋەتلەر قۇرااليمىز
نىشان تۇيغۇسى ۋە قەدىرلىنىش تۇيغۇسىنى ھېس قىلىمىز
تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقالرغا تاقابىل تۇرااليمىز

تۆۋەندىكىلەر بولسا سىزدە چۈشكۈنلۈك پەيدا بولغاندا كۆپ كۆرۈلىدىغان ائالمەتلەر:

ىئش  -ھەرىكەت
•
•
•
•
•

تۇرمۇشتىكى خىرىسالرغا ۋە روھىي زەربەلەرگە تاقابىل تۇرااليدىغان بولۇش مەلۇم دەرىجىدىكى
ېئالستىكىلىقىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇخىل ائالھىدىلىكلەرنى يۈرۈش-تۈرۈش ،وئي-پىكىر ۋە ىئش -
ھەرىكەتلەرنى ۆئگىنىش ائرقىلىق بەرپا قىالاليسىز.
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وئرۇندىن قوپۇپ كارىۋاتتىن چىقىش تەس بولۇش
كۈندىلىك ۋەزىپىلەرنى باشالش ۋە تامامالش تەسكە توختاش
ائىئلىڭىز ۋە دوستلىرىڭىز بىلەن ۋاقىت ۆئتكۈزۈشنى خالىماسلىق
سىز ياقتۇرىدىغان ىئشالرنى قىلماسلىق
ۆئزىڭىزگە ىئلگىرىكىگە وئخشاش قارىماسلىق (مەسىلەن ائز يۇيۇنۇش)

روھىي ساغالملىق

•
•
•
•
•

چۈشكۈنلۈكنىڭ سەۋەبلىرى

كېچىدە ۇئخلىيالماسلىق ياكى كۆپ وئيغۇنۇش
ائدەتتىكىدىن كۆپ ۇئخالش
ائز يېيىش ياكى ائدەتتىكىدىن كۆپ يېيىش
زېھنىنى مەركەزلەشتۈرەلمەسلىك
قارار چىقىرالماسلىق

نۇرغۇن ەئھۋالالردا چۈشكۈنلۈك كىشىنى ەئندىشىگە سالىدىغان ياكى بېسىم پەيدا قىلىدىغان
ۋەقەلەردىن كېلىپ چىقىدۇ .مەسىلەن ،ائىئلىدىن ائيرىلىش ،يېقىن ائدىمىڭىزنىڭ ۆئلۈمى ،ۆئزىڭىزنىڭ
ائساسلىق ېئھتىياجىنى قاندۇرۇش ۈئچۈن يېتەرلىك پۇل ۋە ۋاستە بولماسلىق (مەسىلەن يېمەكلىك،
كىيىم-كېچەك ،تۇرالغۇ).

تەن
•
•
•
•
•

ھەرىكىتىمىز بىلەن كەيپىياتىمىز وئتتۇرىسىدا زىچ مۇناسىۋەت بار .بىز ياقتۇرىدىغان ىئشالرنى
قىلىش بىزگە خۇشاللىق ائتا قىلىدۇ .باشقىالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەت بىزگە ياخشى كۆرۈلگەن
ۋە قەدىرلەنگەنلىكىمىزنى ھېس قىلدۇرىدۇ .ۋەزىپىلەرنى وئرۇنداش بىزگە مۇۋەپپەقىيەت
تۇيغۇسى بېرىدۇ.

يۈرىكىنى ائغرىغاندەك ياكى ېئغىر ھېس قىلىش
ھەر ۋاقىت ھارغىن ھېس قىلىش
مۇسكۇل ائجىزالش ياكى ائغرىش
ائچ ھېس قىلماسلىق
باش ائغرىش

وئي  -خىيال
•
•
•
•

چۈشكۈنلۈككە تاقابىل تۇرۇشنىڭ بىر ۇئسۇلى بۇ ائيالنمىنى بۇزۇش .كۆپىنچە كىشىلەر ائيالنمىدا
توختاپ قالىدۇ ،چۈنكى ۇئالر كەيپىياتىنىڭ ياخشىلىنىشىنى ساقالپ ھەرىكەتكە ۆئتمەيدۇ .مەسىلە
شۇكى ،چۈشكۈنلۈكنىڭ يوقىلىشىنى ساقلىسىڭىز ناھايىتى ۇئزۇن ساقلىشىڭىز مۇمكىن.

ۆئزىنى يېتەرلىك ەئمەس ياكى ىئشالرنى ھەمىشە خاتا قىلىمەن دەپ وئيالش
باشقىالر مېنى ياخشى كۆرمەيدۇ دەپ وئيالش
يۈز بېرىۋاتقان ۋەقەلەرگە تاقابىل تۇرالمايمەن دەپ وئيالش
ۆئزىنى ۆئلتۈرۈش خىيالىدا بولۇش

ائيالنمىنى بۇزۇشنىڭ مىساللىرى
•

ھېسسىيات
•
•
•
•
•

•
•

بۇرۇن ۆئزىنى خۇشال قىالاليدىغان ىئشالردىن ياكى نىشانالردىن خۇشال بواللماسلىق
قايغۇ
ۈئمىدسىزلىك
تۇيۇقسىز ائچچىقلىنىش
چۇسلۇق

•
•
•
•
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بەزى كىشىلەرگە نىسبەتەن بۇ كۈندىلىك كىچىك ىئش بولۇشى مۇمكىن :مەلۇم ۋاقىتتا
يوتقاندىن چىقىش ،يۇيۇنۇش ،تاماق ېئتىش ياكى قاچا يۇيۇش
ھەر كۈنى كىچىك نىشان بەلگىلەڭ ،بەك تەس ىئشتىن باشلىماڭ
بەدەن چېنىقتۇرۇش كەيپىياتىمىزنى كۆتۈرەلەيدۇ ،مېڭىپ كىرىڭ ياكى يوگا ىئشلەڭ،
چېنىقىش ۆئيىگە قاتنىشىڭ
دوستىڭىز بىلەن بىللە ۋاقىت كەچۈرۈڭ .مەسىلەن بىرلىك تە وئلتۇرۇپ چاي ىئچىڭ
دىنىي پاائلىيەتلەرگە قاتنىشىش
سىزنى راھەت ھېس قىلدۇرىدىغان ىئشالرنى قىلىڭ :يۇيۇنۇڭ ،ۆئزىڭىز ياقتۇرىدىغان
مۇزىكىنى تىڭشاڭ ،كىتاب وئقۇڭ ياكى چېچىڭىزنى يېڭى بىر پوسۇندا كەستۈرۈڭ.
خوشياقمىسىمۇ ائك تىپ بولۇشنىڭ مۇھىملىقىنى ۆئزىڭىزگە ەئسكەرتىڭ

روھىي ساغالملىق

•
•
•

تەشۋىش
تەشۋىش ،چوڭ بېسىم،ياكى ائزابلىق تۇرمۇش ھادىسىلىرىگە ،بولۇپمۇ نەتىجىنىڭ قانداق
بولىدىغانلىقىنى بىلەلمىگەندە بەرگەن ىئكاستۇر .سىز بەلكىم نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ ۇئيغۇر
دىيارىدىكى ائىئلىڭىزگە نېمە ىئشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى ،ۇئالرنى قاچان كۆرەلەيدىغانلىقىڭىزنى
وئيلىشىڭىز مۇمكىن.

•

تەشۋىشلىنىشنىڭ تۈرلىرى

تەشۋىشنىڭ ائالمەتلىرى

وئمۇمالشقان تەشۋىشلىنىش كېسىلى

تۆۋەندىكىلەر بولسا تەشۋىشلەنگەن كىشىلەردە كۆپ كۆرۈلىدىغان ائالمەتلەر .بۇ ائالمەتلەر ەئندىشنىڭ
ېئغىر-يېنىكلىكىگە قارىتا بىر نەچچە كۈن ،بىر نەچچە ھەپتە داۋاملىشىشى ياكى داىئملىق بولۇشى
مۇمكىن:

وئمۇمالشقان تەشۋىشلىنىش كېسىلى تۇرمۇشتا ۇئچرىغان ساغالملىق ،ائىئلە ياكى نورمال تۇرمۇش
قاتارلىق بىر قاتار كۈندىلىك ىئشالر توغرىسىدا توختىماي وئيالش ۋە ھەددىدىن زىيادە ەئنسىرەش بىلەن
خاراك تېرلىنىدۇ .بۇ ىئشالردىن ەئنسىرەش نورمال ەئھۋال بولسىمۇ ،وئمۇمالشقان تەشۋىشلىنىش
كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر ەئنسىرەشنى توختىتالمايدۇ ،ەئندىشە ۇئالرنىڭ كۈندىلىك
تۇرمۇشىنى قااليمىقانالشتۇرىدۇ.

تەن
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ناچار ىئشالرنىڭ يۈز بېرىش ېئھتىماللىقىنى ھەددىدىن زىيادە يۇقىرى مۆلچەرلەش
ەئگەر ناچار ىئش يۈز بەرسە تاقابىل تۇرالمايمەن دەپ وئيالش
بەزى ەئھۋالالرغا تاقابىل تۇرالمايمەن ياكى بەزى كىشىلەر بىلەن چىقىشالمايمەن دەپ
وئيالش
بىر ەئھۋالنى قايتا-قايتا وئيالش

يۈرەك سوقۇشى تېز ياكى تەرتىپسىز بولۇش
كۆكرەك سىقىلغاندەك ھېس قىلىش
نەپەس ېئلىشى تەس بولۇش
كۆڭلى ېئلىشىش
ائشقازان مەسىلىسى .ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىق ،قەۋزىيەت ياكى ىئچى سۈرۈش
باش ائغرىش
بېشىنى ېئغىر ھېس قىلىش
مۇسكۇلالردا جىددىيلىشىش
بەدەن ۇئيۇشۇش

ىئجتىماىئي ەئندىشە
ىئجتىماىئي ەئندىشىسى بار كىشىلەر ىئجتىماىئي ۋەزىيەتتىن قاتتىق قورقىدۇ .ناتونۇش كىشىلەر بىلەن
كۆرۈشۈش قاتارلىق كۈندىلىك پاائلىيەتلەردىن ەئنسىرەشنىڭ ائالمەتلىرى تېلېفوندا سۆزلەش ،خاتا گەپ
قىلىش ۋە كىشىلەرنىڭ ۇئالرنى ياقتۇرماسلىقىدىن ياكى ۇئالرغا سەلبىي باھا بېرىشىدىن ەئنسىرەيدۇ.
ىئجتىماىئي ەئندىشىسى بار كىشىلەردە ىئجتىماىئي پاائلىيەت ائلدى-كەينىدە ،شۇ جەرياندا ۋە ۇئنىڭدىن
كېيىن تەشۋىشلىنىش ائالمەتلىرى كۆرۈلىدۇ.
ەئسەبىي مەجبۇرالش خاراك تېرلىك پىسخىكا قااليمىقانلىقى ()Obsessive Compulsive Disorder

وئي

بۇنىڭغا گىرىپتار بولغان كىشىلەر ەئگەر بەزى تەرتىپلەرنى وئرۇندىيالماي قالغاندا ياكى مەلۇم ۇئسۇلدا
ھەرىكەت قىلمىىغاندا ،ناچار ىئشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىغا ىئشىنىدۇ .مەسىلەن،نەرسىلەرنى مەلۇم
ۇئسۇلدا تىزىش ياكى رەتلەش ،ساناش ،بەزى سۆزلەرنى چېكىش ياكى تەكرارالش ۋە نەرسىلەرنى
تاشلىماسلىق .بۇالر ائدەتلەر ناچار ىئشالرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن قىلىنىدۇ.

• نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ كىشىنى ەئندىشىگە سالىدىغان ەئھۋالنى وئيالش
• كۈندىلىك پاائلىيەتلەرنى تەس ھېس قىلىش ،مەسىلەن خىزمەت ياكى دوستالر بىلەن
پاراڭلىشىش قاتارلىق ىئشالرنى تەس دەپ وئيالش
• يامان ىئش يۈز بېرىدۇ دەپ وئيالش
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روھىي ساغالملىق

ياكى يېقىن ائدىمىڭىزنىڭ ۆئلۈمى قاتارلىق ھادىسىلەر ،ۇئزۇن مەزگىللىك نەزەربەنت شەكلىدە قاماش،
دوستلىرى ۋە ائىئلىسىدىكىلەردىن ائيرىلىش ،ائالقە ۈئزۈلۈش قاتارلىق ۇئزۇن مۇددەتلىك ۋەزىيەتتىن بۇ
خىل زەخىملىنىش پەيدا بولىدۇ.

قورقۇش كېسىلى ()Phobias
قورقۇش كېسىلى بولسا گەرچە ۇئ ىئشتا ھەر قانداق بىر خەتەر يوق بولغان تەغدىردىمۇ يەنىال قاتتىق
قورقۇ ھېسسىياتىنى بىلدۈرىدۇ .ەئگەر سىزدە قورقۇش كېسىلى بولسا ،ەئندىشىڭىزنى ناھايىتى
كونكرېت ەئھۋال ياكى جىسىم كەلتۈرۈپ چىقارغان بولىشى مۇمكىن.

بىر زەخىملىنىش ھادىسىسى باشقا كىشىلەرگە يۈز بەرگەن بۇ خىلدىكى ۋەقەلەرگە شاھىت بولۇش ياكى
ائڭالشنىمۇ ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ۋەھىمە ھۇجۇمى ()Panic attack

”ھەر قانداق ياش ۋە ائرقا كۆرۈنۈشتىكى كىشىلەر روھىي زەربەنىڭ تەسىرىگە
ۇئچرايدۇ“

ۋەھىمە ھۇجۇمى ،تۇيۇقسىز بىر قاتار ائزابلىق تەجرىبىلەرنى ۋە كىشىنى ائزاباليدىغان فىزىكىلىق
ائالمەتلەرنى باشتىن كەچۈرگەندە كۆرۈلىدۇ .بۇنىڭ كېسەللىك ائالمەتلىرى يۈرەكنىڭ پوكۇلداپ
سوقۇشى ،سوقۇش تېزلىنىش ،بوغۇلۇش ھېسى ،كۆكرەك ائغرىش ،باش قېيىش ياكى ھوشىدىن
كېتىش ،سوغۇق ياكى ىئسسىقلىق سېزىمى ،كۆڭلى ېئلىشىش ياكى ائشقازان ائغرىش قاتارلىقالرنى ۆئز
ىئچىگە ائلىدۇ .كىشى بولسا يۈرەك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قالىدىغانلىقغا ،ۆئلىدىغانلىقىغا ياكى ساراڭ
بولۇپ قالىدىغانلىقىغا قەتئىي ىئشىنىدۇ.

ھەر قانداق ياش ۋە ائرقا كۆرۈنۈشتىكى كىشىلەر روھىي زەربەنىڭ تەسىرىگە ۇئچرايدۇ .بەزى
كىشىلەردە دەرھال كېسەللىك ائالمەتلىرى كۆرۈلسە ،يەنە بەزىلەردە زەخىملىنىش ھادىسىسى
ائخىرالشقاندىن كېيىن نەچچە ائي ،ھەتتا نەچچە يىل ىئچىدە كېسەللىك ائالمەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ۋەھىمە ھۇجۇمىغا ۇئچرىغاندا كىشى نورمالدەك كۆرۈنگەن بولسىمۇ ،شۇ كىشىنى قورقىتىدىغان بەزى
ەئھۋالالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ياكى ۆئزلىكىدىن تۇيۇقسىز قوزغىلىدۇ.

بەزى كىشىلەر زەخىملىنىشنىڭ تەسىرىدىن ائللىبۇرۇن ەئسلىگە كەلگەن بولۇشى مۇمكىن ،پەقەت
باشقا زەخىملىنىش ەئھۋاللىرىغا دۇچ كەلگەندىن كېيىن بۇ كېسەللىك ائالمەتلىرى قايتا قوزغىلىدۇ.

روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى)(PTSD
ەئگەر سىز ناھايىتى ېئچىنىشلىق ۋەقەنى باشتىن كەچۈرگەن ياكى كۆرگەندىن كېيىن كۈچلۈك
تەشۋىشلىنىش ھېسسىياتىنى تەرەققىي قىلدۇرسىڭىز ،سىزگە روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم
قااليمىقاچىلىقى دىائگنوز بېرىلىشى مۇمكىن .روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقاچىلىقىغا داىئر
تېخىمۇ كۆپ چۈشۈنۈشكە ىئگە بولۇش ۈئچۈن بۇ باپتىكى -3بۆلەككە قاراڭ.

كوللىك تىپ روھىي زەربە
بىر دۆلەتنىڭ زوراۋانلىقى ۋە كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىككە ۇئچرىشى ياكى مەجبۇرىي يۇرتىدىن
كۆچۈرۈلۈشى بولسا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشىدا يۈز بەرگەن ائزابلىق ۋەقەلەردۇر.

 3روھىي زەربە

ھازىر چەتەئللەردە ياشايدىغان ۇئيغۇر دىيارىدىن كەلگەن ۇئيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىلەتلەردە ،نۇرغۇن
كىشىلەر ائىئلە ەئزالىرىنى خىتاي داىئرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇشقا ۋە جازاغا تارتىشنىڭ ،شۇنداقال
يېقىنلىرىغا نېمە بولغانلىقىنى بىلمەسلىكنىڭ تەسىرىگە دۇچار بولۇۋاتىدۇ .كوللىك تىپ ھالدا بۇ ەئھۋال
تېخى ھەل بولمىغانلىقى ۈئچۈن ،روھىي زەربىنى كىشىلەر كۆپ قاتالمدا ھېس قىلىشى مۇمكىن.

روھىي زەربە ائدەمنىڭ ھاياتىدا بىر ياكى بىر يۈرۈش باشتىن كەچۈرگەن ېئغىر جىسمانىي ۋە روھىي
جەھەتتىكى زىيان-زەخمەتلەرنى كۆرسىتىدۇ .روھىي زەربە بىر ائيرىم ۋەقە ،مەسىلەن ېئغىر زەخىملىنىش
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ۇئيغۇرالرغا نىسبەتەن ،زەخىملىنىشنىڭ تەسىرى:
•
•
•
•
•
•

پۇرىغان بىر ھىد .بۇ خىل ەئسلىمىلەر يەنە ۋەقە جەريانىدا ھېس قىلىنغان جىسمانىي ائزابنى قايتا
ائدەمنىڭ كۆزائلدىغا كەلتۈرەلەيدۇ .بۇ خىل ەئسلىمىلەر دەخلىسىز ەئسلىمە ياكى چاقماق المپىسى دەپ
ائتىلىدۇ.

كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى
كۆپ زىيان (ۆئي ،ائىئلە ەئزالىرى ،ىئجتىماىئي-ىئقتىسادىي وئرنى)
ائىئلە بىرلىكىنىڭ بۇزۇلۇشى
نامراتلىق
ېئنىق بولمىغان كىلەچەك
مىللىي ۋە دىنىي كەمسىتىش

ۆئزىنى قاچۇرۇش
بۇ كىشىلەرنىڭ ۆئزىگە يۈز بەرگەن ىئشالرنى ەئسلەشتىن ساقلىنىشقا ياكى قورقۇشنىڭ ائلدىنى ېئلىش
ۈئچۈن ۇئرۇنىشىنى كۆرسىتىدۇ .كىشىلەر زەربىلىك ۋەقە ھەققىدە پاراڭلىشىشتىن ساقلىنىشى ياكى ۇئالر
يۈز بەرگەن ىئشالرنى ەئسلىتىدىغان ،ۇئالرنى قورقىتىدىغان بەزى جايالردىن ،كىشىلەردىن ۆئزىنى
قاچۇرۇشى مۇمكىن .مەسىلەن ،ەئگەر بىرەيلەن ماشىنا ۋەقەسىگە يولۇقسا ،ۇئ كىشى ماشىنا
ھەيدەشتىن ساقلىنىشى مۇمكىن ،ياكى باغچىدا زىياكەشلىككە ۇئچرۇرغان بولسا ،ۇئالر باغچىغا
بېرىشتىن ساقلىنىشى مۇمكىن.

بۇ كوللىك تىپ ھالدا داۋاملىشىۋاتقان روھىي زەربە بولغىنىدەك ،بەزىلىرىمىز بۇ كەچۈرمىشلەرنىڭ
تەسىرىگە ائيرىم-ائيرىم ھالدا ۇئچىرايمىز.

روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى ()PTSD

زىيادە سەزگۈرلۈك

روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى ائدەمنىڭ زەخىملىنىش ھادىسىسى ياكى ھادىسىلەرنى
باشتىن كەچۈرگەندىن كېيىن تارتقان كېسەللىك ائالمەتلىرى توپلىمى .ھەممە ائدەمدە ھادىسىسىدىن
كېيىن بۇ كېسەللىك ائالمەتلىرىنى باشتىن كەچۈرۈش نورمال ەئھۋال بولسىمۇ ،بۇ كېسەللىك
ائالمەتلىرىنىڭ تەبىئىي توختاپ قالسىمۇ ،بەزى كىشىلەر ۇئزۇن مۇددەت كېسەللىك ائالمەتلىرىگە
گىرىپتار بولىدۇ .بەزى كىشىلەرنىڭ ىئنكاسى كېچىكىپ ،بۇ كېسەللىك ائالمەتلىرىنى زەخىملىنىش
ھادىسىسى يۈز بېرىپ نەچچە ائيدىن كېيىنمۇ پەيدا بولىدۇ.

كىشىلەر ۇئالرغا تەسىر قىلغان ھادىسە ائخىرالشقان بولسىمۇ ،ۆئزىنى بىخەتەر ھېس قىلىش تەسكە
توختايدۇ .بۇ ”زىيادە سەزگۈرلۈك“ دەپ ائتىلىدۇ .كىشىلەر بىر نەچچە خىل جىسمانىي ائالمەتلىرىنى
باشتىن كەچۈرگەن ۋاقىتتا زىيادە سەزگۈرلۈك ھالىتىگە ۆئتىدۇ:
•
•
•
•

روھىي زەربەتىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى نىڭ ائالمەتلىرى:
زەربلىك ۋەقەنى قايتا باشتىن كەچۈرۈش

يۈرىكىنىڭ تېز سوقۇشىنى ھېس قىلىش
كۆكرەك قىسمىدىكى چىڭىيىش سېزىمنى ھېس قىلىش
سىلكىنىش ،ائشقازاندىكى جىددىيلىشىش
ائرام ېئلىشى تەسكە توختاش.

قاباھەتلىك چۈشتە ۋەقە جەريانىدا يۈز بەرگەن ىئشالرنى ەئسلەش .بۇ خىل چۈشكۈنلۈك كىشىنى بىائرام
قىلىدۇ ،چۈشتىن بەك قورقۇپ وئيغىنىدۇ.

بەزى كىشىلەر ھەمىشە خەتەرنىڭ ائالمەتلىرى تەرىپىدىن مۇھاپىزەت قىلىنىشى مۇمكىن .زىيادە
سەزگۈرلۈك بىلەن بىرلىك تە يەنە ۇئيقۇالر ،زېھنىنى مەركەزلەشتۈرەلمەسلىك ۋە ائچچىقلىنىش قاتارلىق
باشقا مەسىلىلەر قوشۇلىشى مۇمكىن.

ۋەقەگە داىئر ەئسلىمىلەر ھەقىقىي يۈزبەرگەندەك ھېس قىلىندۇ .بۇ خۇددى كىنوغا وئخشاش پۈتكۈل
ۋەقەنى ەئسلەش ياكى ۋەقەنىڭ بىر قىسىملىرىنى كۆرۈش ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ .بۇ ەئسلىمىلەر بىر شاۋقۇن
بولۇشى مۇمكىن ،مەسىلەن بىرەيلەننىڭ ۋاقىرىغىنىنى ائڭالش ياكى ېئچىنىشلىق ۋەقە جەريانىدا

”ېئچىنىشلىق ۋەقەنى باشتىن كەچۈرگەنلەرنىڭ كۆپىنچىسىدە يەنە 'ھايات
قالغۇچىنىڭ ۋىجدان ائزابى' مۇ بولىشى مۇمكىن“
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ېئچىنىشلىق ۋەقەنى باشتىن كەچۈرگەن نۇرغۇن كىشىلەر يېقىنلىرى شۇ وئخشاش ۋەقەدىن قېچىپ
قۇتۇاللمىغان ەئھۋال ائستىدا ۆئزى قۇتۇلۇپ قالسا ،ۇئالردا گۇناھكارلىق ياكى نومۇس تۇيغۇسى بولۇشى
مۇمكىن .بۇ خىل ھادىسە روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقاچىلىقىنىڭ وئرتاق ائالمىتى
بولۇپ” ،ھايات قالغۇچىنىڭ ۋىجدان ائزابى“ دەپ ائتىلىدۇ.

ائىئلە بىلەن ائيرىلىش
ائىئلە ەئزالىرىدىن ائيرىلغىنىڭىزدا ،مەيلى ۆئلۈم-يېتىم سەۋەبىدىن بولسۇن ياكى باشقا دۆلەتكە كۆچۈش
سەۋەبىدىن بولسۇن ،بۇ ەئھۋالالر روھىي ساغالملىقىڭىزغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن.
تەتقىقاتالرغا ائساسەن ،ائىئلىسىدىن ائيرىلغان ياكى ۇئالر بىلەن ائالقىلىشىش ىئمكانىيىتى ۋە ۋاستىسى
چەكلىك كىشىلەرنىڭ يۇقىرىدىكى تەشۋىشلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋىپ ى تېخىمۇ چوڭ.
ۇئالر يەنە ىئزچىل داۋاملىشىۋاتقان قاتتىق قايغۇ (ياكى چۈشكۈنلۈك) ،ۆئزىنى ۆئلتۈرىۋېلىش خىيالى
ياكى روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى ھېسسىياتىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىگە دۇچ
كېلىدۇ.

بۇ بولۇپمۇ چەتەئللەردە ياشايدىغان ۇئيغۇرالر ائرىسىدا كۆپ ۇئچرايدۇ .مۇھاجىرەتتىكىلەر بۇ مەسىلىنى
بارغانسېرى تونۇپ يەتتى ۋە بۇ مەسىلىلەرگە قارىتا تېخىمۇ وئچۇق بولۇپ ،روھىي ساغالملىق
خىزمەتچىلىرىدىن ياردەم سوراشنى خااليدىغان بولدى.

نادىرەنىڭ كەچۈرمىشى

ۋاستىلىق روھىي زەربە

نادىرە بۈيۈك برتانىيەدە ياشايدىغان بولۇپ ،ۇئ روھىي زەربەتىن كېيىنكى بېسىم
قااليمىقانچىلىقىغا گىرىپتار بولغان ۋە ۆئتمۈشتىكى بىر ىئش سەۋەبىدىن قورقۇشى تامامەن
يوقالمىغان.

كۆپىنچە كىشىلەر بۇ خىلدىكى كەچۈرمىلەرنى ائڭلىغاندا ھېسداشلىق قىلىدۇ ،ەئمما بۇ سىزنىڭ روھىي
ساغالملىقىڭىزغىمۇ پاسسىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ .بۇ ەئھۋال ”ۋاستىلىق روھىي زەربە“ دەپ ائتالىدۇ.
ۋاستىلىق روھىې زەربىنىڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان ائالمەتلىرى تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:

2017يىلى يازدا ،نادىرە ائىئلىسىدىكىلەرنى كۆرۈش ۈئچۈن ىئستانبۇلدىن قەشقەرگەقايتىپ كەلدى .ۇئ تۈركىيەدە بىر مەزگىل تۇرغانلىقى ۈئچۈن ۇئنىڭدىن گۇمانالنغان چىگرا
خىزمەتچىلىرى ۇئنى سوراق قىلغان.

•
•

نادىرە ۇئالرغا تۈركىيەدىكى ھېچقانداق رادىكال تەشكىالتنىڭ ەئزاسى ەئمەسلىكىنى قايتا-
قايتا ېئيتقان بولسىمۇ ،پاسپورتى مۇسادىرە قىلىنغان .ۇئنى كېيىن قەشقەردىكى دۆلەت
بىخەتەرلىك ساقچىلىرى باغالپ ،كىشەنلەپ دۆلەت كامېرىغا سولىغان.

•
•

ۇئ باشقا  15ائيال بىلەن كىچىك كامېردا  48ساەئت تۇتۇلۇپ تۇرۇلغان .ائخىرىدا ائتا-ائنىسى
خىتاي ساقچىلىرىغا باشقا ۇئيغۇرالر ھەققىدە ۇئچۇر يەتكۈزۈش تەلىپىگە قوشۇلغاندىن
كېيىن قويۇپ بېرىلگەن.

•
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باشقىالرنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى ائڭلىغاندىن كېيىن مەۋجۇت بولغان ائچچىقلىنىش،
غەزەپلىنىش ياكى قايغۇ-ھەسرەت تۇيغۇلىرى
بىرىگە ياكى بىر توپلۇمغا بىۋاسىتە ياردەم قىاللماسلىقىڭىز سەۋەبىدىن گۇناھ ،نومۇس ۋە
ۆئزىدىن گۇمانلىنىش ھېسسىياتى.
ۈئمىدنى يوقىتىش ،چۈشكۈنلىشىش ياكى مەسخىرە قىلىش.
باشقا بىر شەخس ياكى توپلۇمنىڭ ەئھۋالى بىلەن ائلدىراش بولۇپ ،كۈندىلىك خىزمىتىگە
تەسىر يەتكۈزۈش.
زەربىلىرىنى تەسۋىرلىگەن شەخستىن ۆئزىنى يىراق ھېس قىلىش ،ھېسلىرى ۇئيۇشۇش ۋە
مۇناسىۋەتسىز ھېس قىلىش.

روھىي ساغالملىق

 4نازارەت قىلىنىش ۋە دۆلەتنىڭ پاراكەندىچىلىكى

قىلغان بولىشىمۇ مۇمكىن .بۇ وئخشاشال كىشىنى ائزاباليدىغان بىر ەئھۋال .بۇالر روھىي ساغالملىقىڭىزغا
پاسسىپ تەسىر كۆرسىتىپ ،سىزنى تېخىمۇ يالغۇز ۋە يېگانە ھېس قىلدۇرىدۇ.

نازارەت قىلىش ۋە دۆلەت پاراكەندىچىلىكىنىڭ مۆلچەرلىگۈسىز ۋە مۈجمەل خاراك تېرى روھىي
ساغالملىقنىڭ ناچارلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .سىز ،دوستلىرىڭىز ياكى يېقىنلىرىڭىزنىڭ پېيىغا
چۈشكەنلەر بار-يوقلىقى ،ېئلېك ترونلۇق ۈئسكۈنىلىرىڭىزنىڭ خاككېرلىنىش ەئھۋالىنى بىلىش زىيادە
چوڭ بېسىم پەيدا قىلىپ ،سىزگە تۆۋەندىكى شەكىلدە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

نازارەت قىلىش ۋە دۆلەت پاراكەندىچىلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك داۋاملىشىۋاتقان بېسىم بەدىنىڭىزگە
ېئغىر تەسىر كۆرسىتىدۇ ،ۇئخالشتا قىينىلىش ،باش ائغرىش ،ۋە مۇسكۇل ائغرىش قاتارلىق جىسمانىي
كېسەللىك ائالمەتلىرىنى ھېس قىلىشىڭىز مۇمكىن.
سىز كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە پاائلىيەتتىن ۆئزىڭىزنى تارتىشىڭىز مۇمكىن .ھەتتا قورقىشتىن
ىئلگىركىدەك ىئجتىماىئي ائالقە ۋاسىتىلىرىنى ىئشلەتمەسلىكىڭىز ۋە يىغىلىشالرغا
بارمايۋاتقانلىقىڭىز مۇمكىن .سىزگە يېقىنلىرىڭىزنى ۆئز ىئچىگە ائلغان كىشىلەرگە ىئشىنىش
تەس توختىشى مۇمكىن .بۇ گۇمانلىنىش تۇيغۇسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

زىيادە ھوشيارلىق
زىيادە ھوشيارلىق ،ېئھىتىمالىقى بار تەھدىتكە قارىتا ېئھتىياتچانلىق بىلەن ھوشيارلىقنى ۆئستۈرۈش،
نۇرغۇن ۋاقىتالردا تىت-تىت بولۇش ،نازارەت قىلىنىش ،پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋە خورالش قاتارلىق
خەتەرلىك ەئھۋالالردىن توختىماي ەئندىشە قىلىش .ەئنسىرەشنى توختىتالماسلىقىڭىز ياكى نازارەت
ائستىدا قېلىش ائالمەتلىرىنى توختىماي تەكشۈرۈشىڭىزمۇ مۇمكىن.

نازارەت قىلىش ۋە دۆلەت پاراكەندىچىلىكىگە تاقابىل تۇرۇش

زىيادە ھوشيارلىقتىكى مەسىلە شۇكى ،بەلكىم سىز ھەقىقەتەن كۆزىتىلىۋاتقان ياكى
پاراكەندىچىلىككە ۇئچۇرىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن .شۇڭالشقا ،زىيادە ھوشيارلىق بىزنىڭ
ۆئزىمىزنى ۋە باشقىالرنى تەييارلىشىمىز ۋە قوغدىشىمىزغا ياردەم بېرەلەيدۇ .قانداقال بولمىسۇن،
ۇئ سىزنى ھەر ۋاقىت خەتەرنىڭ ەئتراپىڭىزدا ىئكەنلىكىنى وئيالندۇرىدۇ ۋە ھېس قىلدۇرىدۇ،
لېكىن بۇ باشقا ىئشالرغا زېھىن بېرىش ۋە تۇرمۇشتىن ھۇزۇرلىنىشنى قىيىنالشتۇرىدۇ.

كۆزىتىش ۋە دۆلەت پاراكەندىچىلىكىنىڭ روھىي ساغالملىقىڭىزغا كۆرسەتكەن تەسىرىنى ائزايتىش
ۈئچۈن سىناپ بېقىشقا ەئرزىدىغان بىر قاتار ىئستراتېگىيەلەر بار .ەئمما ۆئزىڭىزگە ماس كېلىدىغىنىنى
قوللىنىشىڭىز تولىمۇ مۇھىم.
بۇ تەڭپۇڭنى ساقالش ھەرىكىتىدەك ھېس قىلىندۇ  -خەتەرنى ائزايتىش ۋە بىخەتەرلىكنى ساقالش
ىئشلىرىنى قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ،داۋاملىشىۋاتقان تەھدىتنىڭ بېسىمىغا تاقابىل تۇرۇشقا ياردەم
بېرىدىغان مۇناسىۋەت ۋە پاائلىيەتلەر بىلەن شۇغۇلۇنۇش.
كۆزىتىش ۋە دۆلەتنىڭ پاراكەندىچىلىكى نەتىجىسىدە ائرالپ روھىي ساغالملىقىڭىزنىڭ ناچارلىنىشى ۋە
بېسىم ھېس قىلغىنىڭىزنى قوبۇل قىلىشىڭىز كېرەك بولىشى مۇمكىن ،شۇڭا سىز كونترول قىالاليدىغان
ىئشالر ۋە پاائلىيەتلەرگە ەئھمىيەت بېرىپ،بۇ بېسىمالرنىڭ بىر قىسمىنى يېنىكلىتىشىڭىز تولىمۇ مۇھىم.

جەمئىيەتتىن ائيرىلىش ۋە يالغۇزلۇق
مەيلى ۋەزىيەت ياكى ۆئزىڭىزنىڭ تالالش سەۋەبىدىن بولسۇن ،دوستلىرىڭىز ۋە تۇغقانلىرىڭىزنىڭ ساق-
ساالمەت بولىشىنى وئيالپ تۇرۇپ ائالقىڭىزنى ۈئزگەن بولىشىڭىز مۇمكىن .ۇئنىڭدىن باشقا،
ائىئلىڭىزدىكىلەر ۋە دوستلىرىڭىزغا نىسبەتەن سىز بىلەن ائالقىلىشىشنىڭ بىخەتەر ەئمەسلىكىنى ھېس

خەتەرنى ائزايتىشتىكى ەئمەلىي تەدبىر .پاراكەندىچىلىكنى بىر تەرەپ قىلىش ،بەزى ەئمەلىي رەقەملىك
بىخەتەرلىك مەسلىھەتلىرى ۋە كۆرسەتمىلىرىنى چۈشىنىش ۈئچۈن -5باب ۋە -7بابنى كۆرۈڭ.
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بىز قولالنمىنىڭ -2بابىدىكى ائيالالر ۋە قىزالرنىڭ ھوقۇقى ناملىق بۆلۈمىدە وئخشىمىغان جىنسنى
ائساس قىلغان زوراۋانلىق ۋە مۇناسىۋەتلىك قانۇنالرنى چۈشەندۈردۇق-2 .باپتىكى كەمسىتىش بۆلۈمى
يەنە جىنسىي ساالھىيىتىڭىز ۋە جىنسىي يۆنىلىشىڭىزگە ائساسەن كەمسىتىشكە دۇچ كەلگەندە،
ھوقۇقىڭىزنى قوغداش ۈئچۈن نېمە تەدبىر قولىنااليدىغانلىقىڭىزنى چۈشەندۈرۈلدى.

ەئگەر سىز پاائلىيەتچى بولسىڭىز ،سىز دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالر توغرىسىدا داىئم وئيلىنىپ بېقىڭ
ۋە سىزگە مۇھىم بولغان كىشىلەر بىلەن بىللە نېمە ۈئچۈن بۇ ىئشنى قىلىدىغانلىقىڭىز ھەققىدە مۇالھىزە
قىلىپ بېقىڭ.

 5جىنىس ۋە روھىي ساغالملىق

جىنسنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق ۋە كەمسىتىش قىلمىشلىرىمۇ سىزنىڭ روھىي ساغالملىقىڭىزغا
پاسسىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ .روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى زوراۋانلىقنىڭ
زىيانكەشلىكىگە ۇئچرايدىغان روھىي ساغالملىق مەسىلىلىرىنىڭ بىرى .روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم
قااليمىقانچىلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلەر ۋە كېسەللىك ائالمەتلىرى توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ
ۇئچۇرغا ېئرىشىش ۈئچۈن بۇ بابنىڭ ”روھىې زەربە“ بۆلىمىنى وئقۇڭ.

ھەر قانداق كىشىنىڭ پاراكەندىچىلىك سېلىش ،كەمسىتىش ۋە ھۇجۇمغا ۇئچۇراش قاتارلىق
جاراھەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈشى مۇمكىن .لېكىن ،ائيالالر ۋە  LGBTQ+توپلۇمى جىنسىي
كەمسىتىش ،زوراۋانلىق ۋە جىنسىي زوراۋانلىقنىڭ تەسىرىگە ۇئچۇرغانالر نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ.
 LGBTQ+توپلۇمى جىنسىي ھەۋەسى ياكى جىنسىي ساالھىيىتىگە قارىتىلغان ۆئچمەنلىك كەلتۈرۈپ
چىقىرىدىغان زوراۋانلىققا تېخىمۇ كۆپ ۇئچرىرايدۇ.

ۆئزىنى كۆزۈتۈش ۋە وئيلىنىش
كىشىلەردە پاراكەندىچىلىك ياكى جىنسىي زوراۋانلىق دىگەندەك ۋەقە يۈز بەرگەندىن كېيىن،
ائچچىقلىنىش ،گاڭگىراش ،نومۇس ۋە خورلۇق ھېسسىياتى پەيدا بولىدۇ .ھېچنىمىنى ھېس قىلماسلىق،
ھېسسىيات جەھەتتە ماغدۇرسىزلىنىشمۇ بار بولىشى مۇمكىن .ھېسنىڭ توغرا ياكى خاتاسى يوق ،ەئمما
مۇھىمى ھېسسىياتىڭىزنى قانداق تونۇش ۋە قوبۇل قىلىشنى بىلىشىڭىز.

 LGBTQ+كۆپ ىئشلىتىلىدىغان ائتالغۇ بولۇپ ،لېسبيان ( ،)Lesbianھەمجىنىس( ،)Gayقوش
جىنىس)، (Bisexualجىنسىي ھېسسىزلىق ( ،)Asexualجىنس ۆئزگەرتكۈچىلەر(،)Transgender
كىۋىر (/)Queerجىنسىي كىملىكىدىن گۇمانلىنىۋاتقانالر( )Questioningۋە قوشۇمچە تۈز
ەئمەس( )non-straightياكى جىنىسسىز ،ىئككىلىك ەئمەس( ،)non-binaryجىنىسي كىملىكى
ۆئزگۈرۈشچان( )gender fluid peopleقاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ائتالغۇ وئخشىمىغان جىنس
كىملىكى ۋە جىنسىي يۆنىلىشنىڭ مۇمكىن قەدەر سىغدۇرۇشچانلىقىنى مەقسەت قىلىدۇ.

بەزىدە ،كىشىلەر ۆئزىنى ياكى كىملىكىنى يوقاتقاندەك ھېس قىلىشى مۇمكىن .بۇ ائىئلە
زوراۋانلىقى مەسىلسىدە كۆپ ۇئچرايدۇ .ۇئ يەنە كىشىلەرنىڭ ۆئزىگە بولغان ىئشەنچىسى ۋە
باشقىالرغا ىئشىنىش ياكى مۇناسىۋەت شەكىللەندۈرۈش ۋە داۋامالتۇرۇش ىئقتىدارىغا تەسىر
قىلىشى مۇمكىن.

جىنسنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق ) (Gender Based Violenceشەخسنىڭ جىنسىغا ائساسەن
زىيانكەشلىك ھەرىكەتلەرنى كۆرسىتىدۇ .ۇئ جىنسىي باراۋەرسىزلىك ۋە ھوقۇقتىن سەلبىي پايدىلىنىشتا
يىلتىز تارتقان.
ائيالالر ۋە  LGBTQ+كوللىك تىپ ى داىئم كەمسىتىش ،پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋە زوراۋانلىق
ھەرىكەتلىرىنى باشتىن كەچۈرۈدۇ .ائيالالر ۈئچۈن بۇ قىلمىشالرنىڭ ائلدىنى ېئلىش ياكى
توسۇش تولىمۇ قىيىن .بەزىدە كىشىلەر ۆئزىدە يۈز بېرىۋاتقان ىئشالرنىڭ خاتا ىئكەنلىكىنى
بىلمەيدۇ ،شۇڭا جىنسنى ائساس قىلغان زوراۋانلىق ۋە ائىئلە زوراۋانلىقىغا بولغان تونۇشىنى
ائشۇرۇش ناھايىتى مۇھىم.

ھەممەيلەننىڭ ۆئز كىملىكىنى بىلىشى ۋە ۇئالرنىڭ ھېسسىياتى ،قىممەت قارىشى ،ائدىتى ۋە
ھەرىكىتىنى پەرقلەندۈرەلەيدىغان بولۇشى ناھايىتى مۇھىم .بەزى ەئكس ەئتتۈرۈشچان سوائلالرنى خاتىرە
قالدۇرۈش ۆئزىڭىزنى قايتا تونۇشىڭىزغا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن.
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قىلمىسىمۇ ،قىيناش ۋە باسقۇنچىلىق قاتارلىق زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرى كىشىلەرنى نومۇس قىلدۇرۇشنى
مەقسەت قىلغان.

ەئكىس ەئتتۈرۈش مەشىقى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سىز ەئڭ ياقتۇرىدىغان قىزىقىشىڭىز ياكى قانداق ۋاقىتنى ۆئتكۈزۈش ۇئسۇللىرىڭىز بار؟
ۆئزىڭىز ياقتۇرىدىغان  5نەرسىنى تەسۋىرلەڭ.
تۇرمۇشتىكى قىممەت قارىشىڭىز نېمە؟
ھاياتتىكى بەزى نىشانلىرىڭىز نېمە؟
ىئشەنچسىزلىكلىرىڭىز قايسى؟
ۋاز كېچىشنى خااليدىغان ائدەتلىرىڭىزنى بىلەلەمسىز؟ مەسىلەن :ىئجتىماىئي تاراتقۇالردا
مەقسەتسىز كۆپ ۋاقىت سەرىپقىلىش ،ھاراقنى كۆپ ىئچىش ،توردىن زۈرۈر بولمىغان نەرسىلەرنى
سېتىۋېلىش قاتارلىقالر.
ھەر كۈنى قىلماقچى بولغان پايدىلىق مەشغۇالتالرنى پەرقلەندۈرەلەمسىز؟ مەسىلەن :چوڭ قۇر
خىيال قىلىش ،يوگا ىئشلەش ،كۈدىلىك خاتىرە يېزىش ،تەبىەئتتە مېڭىش.

ىئشەنچلىك بىرى بىلەن باشتىن كەچۈرگەنلىرىڭىز ھەققىدە پاراڭلىشىش تولىمۇ مۇھىم .كىشىلەر
ھەمىشە باشقىالرغا يۈزبەرگەنلەرنى ېئيتقىنىدا قارشى تەرەپنىڭ قوبۇل قىلغان ۋە قوللىغانلىقىغا ھەيران
قالىدۇ .باشقىالر بىلەن پاراڭلىشىش ۋە قوبۇل قىلىنىش بىزنى نومۇس تەرپىدىن قاپسىۋېلىشىنىڭ ائلدىنى
ائلىدۇ.
يۈز بەرگەن ىئشالرنى سۆزلەش تەس بولۇشى مۇمكىن ،ۇئ بىزنى ەئندىشىگە سالىدىغان ۋە قورقۇنچلۇق
روھىي زەربىدىن كېيىنكى بېسىم قااليمىقانچىلىقى كېسەللىك ائالمەتلىرىنى قوزغىتىشى مۇمكىن ،شۇڭا
كەچۈرمىشلەرنى ەئسلىمەسلىك ۋە ۇئالرنى تىلغا كەلتۈرمەسلىك تېخىمۇ ائساندەك ھېس قىلىنىدۇ.
شەخسىي ەئھۋالىڭىز سەۋەبىدىن ياكى ىئلگىرى ياردەم سوراشتەك ناچار كەچۈرمىشلىرىڭىز سەۋەبىدىن
بۇ توغرىلىق پاراڭلىشىش بىخەتەر تۇيۇلماسلىقى مۇمكىن .ەئگەر يۈز بەرگەن ىئشالر توغرىسىدا باشقىالر
بىلەن پاراڭلىشالمىسىڭىز ،ۇئالرنى يېزىڭ .ىئشەنچلىك ائدەم بىلەن پاراڭلىشىش بىلەن بىرگە ىئشالرنى
يازسىڭىز ائزادە بولۇپ قېلىشىڭىزغا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن.

 6روھىې زەربىدىن ەئسلىگە كېلىش
بۇنى ائز-ائزدىن باشالڭ .ياخشى ۋە ناچار كۈنلەر بولىدۇ .ېئسىڭىزگە يامان ەئسلىمىلەر كەلگەندە
ھازىرقى ەئتراپىمىزغا بولغان سېزىمچانلىقىمىزنى يوقىتىمىز.

ائرام ېئلىش
قورققاندا ياكى قاباھەتلىك چۈش كۆرگەندە ياكى يامان ەئسلىمىلەرنى باشتىن كەچۈرگەندە ،سىزگە
زېھنىڭىزنى بوشاشتۇرۇش تېخنىكىسى ياردە بولىدۇ .سىز كۈندۈزى خالىغان ۋاقىتتا چوڭ قۇر خىيال
قىلىش ۋە دىققەتنى يېغىشقا وئخشاش ائرام ېئلىش تېخنىكىسىنى ىئشلەتسىڭىز بولىدۇ .ائرام ېئلىش
تېخنىكىسى توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ېئرىشىش ۈئچۈن بۇ بابنىڭ -7تارمىقىغا قاراڭ.

”سىز قىالاليدىغان ەئڭ مۇھىم ىئش باشقىالرغا ھېس قىلغانلىرىڭىزنى
سۆزلەش“
نېمە ىئش بولغانلىقىنى سۆزلەڭ

يەرگە ۇئلۇنۇش

سىز قىالاليدىغان ەئڭ پايدىلىق ىئشالرنىڭ بىرى بولسا يۈز بەرگەن ىئشالرنى سىز ىئشىنىدىغان بىرىگە
سۆزلەپ بېرىش .كىشىلەر زىيانكەشلىككە ۇئچرىغۇچى بولۇشتىن نومۇس ھېس قىلىدۇ ۋە ۇئالرغا نېمە
بولغانلىقىغا سۈكۈت قىلىشنى خااليدۇ .زىيانكەشلىككە ۇئچۇرغۇچىالر نومۇس قىلغۇدەك ھېچ ىئش

بارلىق سەزگۈلىرىڭىزنى ىئشلىتىپ دىققىتىڭىزنى شۇ دەقىقىدە مەلۇم بىر يەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ سىناپ
بېقىڭ .سىناپ بېقىشقا پايدىلىق بىر قاتار ىئشالر بار ،مەسىلەن:
دىققىتىڭىزنى قايتا يىغىڭ :مۇھىتىڭىزدىكى مەلۇم جىسىمگە زېھنىڭىزنى مەركەزلەشتۈرۈشكە
تىرىشىڭ ،مەسىلەن ەئتراپىڭىزدىكى جىسىمالرنىڭ رەڭگى ،شەكلى ۋە تۈزۈلۈشى ،پۇتىڭىز ائستىدىكى
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ۆئزىگە كۆيۈنۈش بولسا ۆئزىمىزنى ائسراش ۈئچۈن قىلغان كۈندىلىك ،ھەپتىلىك ياكى داىئملىق
ائدەتلەردۇر .ۇئ وئخشىمىغان كىشىلەرگە وئخشىمىغان مەنىنى بىلدۈرىدۇ .مەسىلەن ،چېنىقىش
ھەمىشە ۆئزىنى ائسراشنىڭ بىر قىسمى بولۇشى كېرەك ،ەئمما بۇ بىرى ۈئچۈن مېڭىش بولسا،
باشقىالر ۈئچۈن يۈگۈرۈش بولۇشى مۇمكىن.

يەرنى ھېس قىلىڭ ،ۈئستەلدىكى كىتابالرنىڭ ماۋزۇسىغا دىققەت قىلىڭ ياكى بارمىقىڭىزنى ساناڭ .بۇ
ىئشالرنى ىئچىڭىزدە ياكى يۇقىرى ائۋازدا ۆئزىڭىزگە تەسۋىرلەڭ.
يەرگە ۇئلىنىش وئبيېك تىنى تېپىڭ :ەئسلىمىگە قايتقاندا ياكى ھوشيارلىقنى يوقاتقاندا يېنىڭىزدا سىزگە
راھەتلىك ھېسى بېرىدىغان نەرسىنى ېئلىپ يۈرۈڭ .سىز ۇئچۈن ەئھمىيىتى بار ،ياكى ائالھىدە تۈزۈلۈشى
بار نەرسە ناھايىتى ۈئنۈملۈك بولىدۇ ،مەسىلەن بىر قولياغلىق ،بىر تىزىق مونچاق ياكى بېسىم توپ ى.

بەزى كىشىلەر بەلكىم ۋاقىتنى يالغۇز ۆئتكۈزۈشنىڭ ائزادە ۋە خۇشاللىنارلىق ىئكەنلىكىنى ھېس قىلىشى
مۇمكىن ،بەزىلەر ەئكسىچە كىشىلەرنىڭ ەئتراپىدا بولۇشنى خااليدۇ .ائدىتىمىزنى چۆرىدىگەن ھالدا بىر
ائز تونۇشقا ېئرىشىش ائرقىلىق ،روھىي ساغالملىقنى ساقالپ قېلىش ۋە بېسىمىمىزنى كونتۇرول قىلىش
ۋە ھەل قىلىشقا ياردەم بېرەلەيدىغان مەخسەتلىك مىتوتالرنى يېتىلدۈرەلەيمىز.

پۇراق :بۇ كۈچلۈك يەرگە ۇئلىنىش تېخنىكىسى .يېنىڭىزدا ېئلىپ يۈرەلەيدىغان بىر قەدەر كۈچلۈك،
ەئمما يېقىملىق پۇراقنى تېپىڭ .مەسىلەن :پۇراق بىلەن داۋاالش مېيىنى قولياغلىقا سۈرتۈڭ.
يەرگە ۇئلىنىش ىئبارىسىنى تېپىڭ :مۇەئييەنلەشتۈرگەن ۋە ھازىرقى ھاياتلىقىڭىزنى ەئسكەرتىدىغان بىر
نەچچە سۆزنى وئيالڭ .ىئبارىلەر قىسقا ”مەن ياخشى“ دىن تارتىپ ”مەن ھايات قالدىم ،مەن كۈچلۈك،
مەن ھايات ،بەرداشلىق بېرەلەيمەن“ دېگەندەك ۇئزۇن بايانالرغىچە بولىدۇ.

داىئم ۇئخالش ۋە ائرام ېئلىش
ۇئيقۇ بىزنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغالملىقىمىز ۈئچۈن قىالاليدىغان ەئڭ مۇھىم ىئشالرنىڭ بىرى.
قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بىر كېچە  7ساەئتتىن  9ساەئتكىچە ۇئخلىشى ۋە ھەر كۈنى وئخشاش ۋاقىتتا
ۇئخالپ -وئيغۇنۇشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ .بەزى كىشىلەر ۇئخالشتىن بۇرۇنقى ائدىتىنىڭ ۇئخلىشىغا
ياردەم قىلىدىغانلىقىنى بايقىدى.

ىئشەنچلىك كىشىگە سۆزلەپ بېرىڭ :سىزگە يېقىن كىشىگە ۆئزىڭىزنىڭ يامان ەئسلىمىگە
قايتقانلىقىڭىزنى ياكى سېزىمىڭىزنى يوقىتىدىغانلىقىڭىزدا ۇئالرنىڭ بۇ ەئھۋالنى قانداق
پەرقلەندۈدۈرىدىغانلىقىنى ېئيتىڭ .ۇئالرغا ەئسلىڭىزگە قايتقانلىقىڭىزنى كۆرسىتىدىغان بىر سۆز ياكى
ىئشارەتنى ېئيتىڭ .مەسىلەن ،ۇئالردىن ىئسمىڭىزنى چاقىرىشىنى ياكى قولىڭىزنى تۇتۇشنى تەلەپ
قىلىڭ.

بۇ تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
•
•
•
•
•

 7ۆئزىگە كۆيۈنۈش
ۆئزىگە كۆيۈنۈش كىشىلەرنىڭ ساغالملىقنى بەرپا قىلىش ۋە قوغداش مەخسىتىدە ۆئزىگە قىلىدىغان
ىئشالر .ۆئزىمىزنى ائسراش سەلبىي ۋەقەلەر ۋە تەجرىبىلەر ،بېسىم ۋە باشقا روھىي ساغالملىق
مەسىلىلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ىئقتىدارىمىزنى ۆئستۈرىدۇ.

ھېچقانداق ېئكرانغا قارىماسلىق
ىئسسىق بىر مۇنچىغا چۈشۈش
راھەتلەندۇدىغان چاي ىئچىش
كىتاب وئقۇش
چوڭ قۇر وئيلىنىش

ساغالم وئزۇقلىنىش ۋە چېنىقىش
ساغالم وئزۇقلىنىش جىسمانىي ۋە روھىي ساغالملىقىڭىزنى قوغداشنىڭ مۇھىم قىسمى بولۇپ ،مېۋە-
چىۋە ،كۆك تات ،تاال ،كاربون سۇ بىرىكمىسى ،ائقسىل ۋە تويۇنمىغان ياغالرنى يېيىشنى ۆئز ىئچىگە
ائلىدۇ .بۇنى چوقۇم تەڭپۇڭ ۇئسۇلدا قىلىش كېرەك ،يەنى ھەر خىل يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا
يېيىش كېرەك.

”ۆئزىڭىزگە ماس كېلىدىغان ىئشنى قىلىش تولىمۇ مۇھىم“
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شاكىالت ،مايدا پۇشۇرۇلغان بەرەڭگە قەلەمچىسى ۋە ىئسپىرتلىق ىئچىملىك قاتارلىق ساغالم بولمىغان
يېمەكلىكلەرگە بېرىلىش خاتا ەئمەس ،چۈنكى بۇالر سىزنىڭ روھىي ساغالملىقىڭىزغا ۋاقىتلىق ائك تىپ
تەسىر كۆرسىتىدۇ .لېكىن ،بۇ خىل ماددىالرنى ھەددىدىن زىيادە كۆپ ىئستېمال قىلىش سىزنىڭ
جىسمانىي ساغالملىقىڭىزغا خەتەر ېئلىپ كېلىدۇ ،مەسىلەن قاندىكى خولېستېرولنى ائشۇرۇش ۋە
يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ،بۇ سىزنىڭ روھىي ساغالملىقىڭىزغا زىيان
يەتكۈزىدۇ.

ائزادە بولۇش مەشىقى

قىزىقىش

مەدىتاسىيە ،نەپەسلىنىش مەشىقى ۋە يوگا ىئشلەش ياخشى ائرام ېئلىش ۇئسۇللىرى بوالاليدۇ.

ۆئزىڭىزنى خۇشاللىنارلىق پاائلىيەتلەرگە قاتناشتۇرسىڭىز سىزگە مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسى ،خۇشاللىق ۋە
تۇرمۇشىڭىزغا مەنە بېرىدۇ ،شۇڭا تېخىمۇ ياخشى روھىي ساغالملىقنى ساقالشقا ياردەم بېرىدۇ.

مەدىتاسىيە

قولالش سىستېمىسىغا ىئگە بولۇڭ
بىز بىلەن مەسىلىلىرىمىز ھەققىدە بىخەتەر ھالدا پاراڭلىشااليدىغان بىر ائدەمنىڭ بولۇشىمۇ ناھايىتى
مۇھىم.

مەدىتاسىيە بىر قاتار تېخنىكىالر دەپ ېئنىقلىما بېرىشكە بولىدۇكى ،ۇئ ەئتىراپتىن شەۋەردار بولۇش ۋە
يۇقىرى دەرىجىدىكى زېھنىنى مەركەزلەشتۈرۈشنى كۈچەيتىشنى مەقسەت قىلىدۇ .مەدىتاسىيە
تېخنىكىسى كۆپتۇر ،ۇئالرنىڭ ھەممىسى بېسىم ۋە تەشۋىشنى پەسەيتىشكە پايدىلىق .مەدىتاسىيە
نەپەس مەشىقىدىن تارتىپ تېخىمۇ مۇرەككەپ ۇئسۇلالرغىچە داۋام قىلىدۇ .ۇئ سىزنىڭ خىياللىرىڭىزنى
توختۇتۇپ ،زېھنىڭىزنى مەركەزلەشتۈرۈش ىئقتىدارىڭىزنى ۆئستۈرىدۇ .

قىزىقىشنىڭ مىسالى كوللىك تىپ تەنھەرىكەت قىلىش،پىشرۇقالر پىشۇرۇش ،تىككۈچىلىك ياكى
باغۋەنچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىش ،يېڭى ماھارەت ۆئگىنىش ۋە مەنىۋى ياكى دىنىي پاائلىيەتلەر بىلەن
شۇغۇللىنىشنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

ائك تىپ ىئجتىماىئي مۇناسىۋەت

زىھىنسەرلىك

تەتقىقات شۇنى ىئسپاتلىدىكى ،ىئجتىماىئي يەكلىنىش سىزنىڭ جىسمانىي ۋە پىسخىكا ساغالملىقىڭىزغا
سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ .بۇ خىل ھادىسىلەر COVID-19تارقىلىشچان زۇكام ۋە مۇناسىۋەتلىك
ىئجتىماىئي ائرىلىق ساقالش ۋە ۆئز-ۆئزىنى ائيرىپ تۇرۇش تەرتىپ ى قاتارلىق ەئھۋالالر ائرقىلىق تېخىمۇ
كۆرۈنەرلىك بولدى.

زىھىنسەرلىك ھەر دەقىقىدە بەدەن ىئچى ۋە سىرتىدا يۈز بېرىۋاتقان ىئشالرنى بىۋاسىتە بىلىشنى
كۆرسىتىدۇ ،ۇئ ياخشى روھىي ساغالملىقنى يېتىلدۈرشكە پايدىلىق .زىھىنسەرلىك ىئنسانالرنىڭ تولۇق
مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىدىكى ائساسلىق قابىلىيىتى ،بىزنىڭ قەيەردە ىئكەنلىكىمىزنى ۋە ھازىرقى پەيتتە
نېمە ىئش قىلىۋاتقانلىقىمىزغا باھا بەرمىگەن ھالدا يۈزلىشىش .بەدەننى كۆزۈتۈش ائرقىلىق بۇ تەپەككۇر
تېخنىكىسىنى سىناپ بېقىڭ:

شۇڭا ائك تىپ ىئجتىماىئي مۇناسىۋەت شەكىللەندۈرۈش روھىي ساغالملىقىمىز ۈئچۈن ەئڭ مۇھىم
ىئشالرنىڭ بىرى .دوستلىرىمىز ۋە تۇغقانلىرىمىز بىلەن ۋاقىت ۆئتكۈزۈش بىزگە مۇناسىۋىتىمىزنىڭ
باغالنغانلىقىنى ۋە ياخشى كۆرۈلگەنلىكىمىزنى ھېس قىلدۇرىدۇ ۋە مەسىلىلىرىمىزنى سۆزلەش ۋە قولالشقا
ېئرىشىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىدۇ.

بىر مىنۇت ۋاقىت سەرپ قىلىپ زېھنىڭىزنى بەدىنىڭىزگە مەركەزلەشتۈرۈڭ ،بەدىنىڭىزنى كۈزۈتۈشكە
باشالڭ .پۇتىڭىزدىن باشالپ پاچىقىڭىز ،بەدەن گەۋىدىڭىز ،بىلىكىڭىز ،بېشىڭىزغىچە كۆزۈتۈڭ .ھەر
قانداق تۇيغۇغا دىققەت قىلىڭ.
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سىزنى مەسلىھەتچى ،پىسخولوگ ياكى پىسخىكا دوختۇرى قاتارلىق ساغالملىق مۇالزىمىتىگە مۇراجىەئت
قىالاليدۇ ،ۇئالر ائالھىدە شاراىئتتا پاراڭلىشىش پۇرسىتى ۋە مۇتەخەسسىسلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

نەپەس ېئلىش مەشىقى
نەپەسلىنىش مەشىقى بېسىمنىڭ يېقىمسىز فىزىكىلىق ائالمەتلىرىنى ائزايتىپ ،تەپەككۇرنى ائستىلىتىدۇ،
بېسىم ھېس قىلغاندا بىزگە خاتىرجەملىك ھېس قىلدۇرىدۇ.

ەئگەر ھاياتىڭىزنى ائخىرالشتۇرماقچى بولغاندەك ھېس قىلسىڭىز ،چوقۇم باشقىالرغا دېيىشىڭىز كېرەك.
يالغۇز قىيىن ھېسسىيات بىلەن كۈرەش قىلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق.

قورساقتىن نەپەس
.1
.2
.3
.4
.5
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دۈمبىڭىزگە ياستۇق قويۇپ راھەت وئلتۇرۇڭ ۋە كۆزىڭىزنى يۇمۇڭ.
چوڭ قۇر نەپەس ېئلىڭ ۋە ۆئزىڭىزنى مەركەز قىلىڭ ،بارلىق غەم-ەئندىشىلىرىڭىزنى ۇئنۇتۇڭ.
قولىڭىزنى قورسىقىڭىزغا قويۇپ ،بۇرنىڭىزدىن چوڭ قۇر نەپەس ېئلىڭ ۋە قورسىقىڭىزدا  4نى
ساناڭ .قورسىقىڭىزنىڭ خۇددى شاردەك ھاۋا بىلەن تولغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىڭ.
بىر نەچچە دەقىقە شۇ ھالەتتە تۇرۇڭ ،ائندىن ائغزىڭىزدىن ائستا-ائستا نەپەس چىقىرىڭ -4
 6سېكۇنت قورساق مۇسكۇلىڭىزنى قىسقارتىپ ،بەدىنىڭىزدىكى بارلىق جىددىيلىكنى
قويۋېتىڭ.
قورساقتىكى نەپەسنى بىر نەچچە مىنۇت داۋامالشتۇرۇڭ .ەئگەر ىئسىڭىزگە بىر خىيال
كەلسە ،ۇئالرنى ائستا-ائستا قويۇپ ۇئنۇتۇڭ ،بەدىنىڭىزگە كىرىپ-چىققان ھاۋانىڭ
سۈرىتىگە قايتا دىقىتىڭىزنى بېرىڭ.

گە تېلېفون قىلىڭ ،خالىغان ۋاقىتتا  Samaritansدىكىلەر بىلەن پاراڭلىشىڭ ،بۇ ۆئزىنى ۆئلتۈرىۋېلىش
خىيالى بار كىشىلەرنى قولاليدىغان خەير-ساخاۋەت وئرگىنى .تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالرنى ۇئالرنىڭ تور
بېتىدىن تاپااليسىزhttps://www.samaritans.org/ :
 NHSائرقىلىق سزگە ەئڭ يېقىن شىپاخانىنى تاپااليسىز: https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
شىپاخانىغا تىزىملىتىش جەريانىدىكى تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالرنى بۇ قولالنمىنىڭ -2بابىدىكى ھەق-
ھوقۇق قىسىمىدىن تاپااليسىز.

مەنىۋى پاائلىيەتلەر

 9وئمۇمىي ۇئچۇر ۋە ياردەملەر

بەزى كىشىلەر ۈئچۈن مەنىۋى پاائلىيەتلەر ۆئزىنى ائسراشنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ،مەسىلەن دۇائ-
تىالۋەت سورۇنلىرىغا قاتنىشىش ،دۇائ-تىالۋەت قىلىش ،روزا تۇتۇش ۋە باشقىالر ۈئچۈن خىزمەت
قىلىش.

 )Mind.org.uk( Mindروھىي ساغالملىق توغرىسىدا ۇئچۇر ۋە ياردەم بىلەن تەمىنلەيدىغان خەير-
ساخاۋەت وئرگىنى .ۇئالرنىڭ تور بېتى روھىي ساغالملىق توغرىسىدا چۈشەنچىلەر،قىزىق لىنىيىلىك
تېلېفون ،زەھەرلىك چېكىملىكنى قااليمىقان ىئشلەتكەنلەرگە ياردەم بېرىش ،بالىالر ۋە ياشالرنى قولالش
ۋە  LGBTQ +قولالشنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.

 8روھىي ساغالملىق كەسپىي خادىملىرىدىن ياردەم سوراش

ھەقسىز قورالالر ،چېنىقىش ۋە خىزمەت دەپتىرى:

ەئگەر سىز قايسى خىل قولالشقا ېئھتىياجلىق ىئكەنلىكىڭىزنى جەزملەشتۈرەلمىسىڭىز ،دوختۇر
ائالمەتلەرگە دىائگنوز قويۇش ۈئچۈن سىناق ېئلىپ بارااليدۇ ،كېسەللىك ائالمەتلىرىڭىزنى كونترول
قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ ھەمدە وئمۇمىي ساالمەتلىكىڭىز ۋە ساغالملىقىڭىزنى باھاالپ بېرەلەيدۇ .ۇئالر

ساغالملىق جەمئىيىتى ) (thewellnesssociety.orgبېسىم ۋە تەشۋىشنى ائزايتىش ،ىئشەنچ
تۇرغۇزۇش ۋە باشقا نۇرغۇن تېمىالردا ياردەم بېرىدىغان ھەقسىز مەنبە بىلەن تەمىنلەيدۇ .ماتېرىيالالر
وئخشىمىغان تىلالردا مەۋجۇت.
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 Holistic Psychologist Free Future Selfژۇرنال ) (Theholisticpsycholog.comمەشىق دەپتىرى
بولۇپ ،ۇئ سىزنىڭ ھاياتىڭىزنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىدىكى وئي-خىيالىڭىز ،ائدىتىڭىز ۋە ھەرىكىتىڭىز
ھەققىدە خاتىرە قالدۇرىشىڭىزغا ياردەم بېرەلەيدۇ ۋە YouTubeياكى iTunesدا  SelfHealersناملىق
قانىلىدا  podcastبار.

قىيناش ۋە روھىي زەخىملىنىشكە ۇئچۇرغانالر ۈئچۈن روھىي ساغالملىق ياردىمىگە
ېئرىشىش
بۈيۈك برىتانىيەدە بىر قاتار خەير-ساخاۋەت تەشكىالتلىرى بار ،ەئگەر سىز قىيىن-قىستاققا ۇئچرىغان
بولسىڭىز ،ھەمدە بۇ تەجرىبىنىڭ ائقىۋىتىدىن داۋاملىق ائزابالنسىڭىز ،ۇئالر ساالمەتلىكىڭىزنى
ەئسلىگە كەلتۈرۈشكە ياردەم بېرەلەيدۇ.
(freedomfromtorture.org): Freedom from Tortureبۈيۈك برىتانىيە خەير-ساخاۋەت وئرگىنى
قىيىن-قىستاققا ۇئچرىغانالرنى پىسخىكا جەھەتتىن داۋاالشقا ياردەم بېرىدۇ .بۇ تەشكىالت يەنە
مۇرەككەپ روھىي زەخىملىنىش ،چۈشكۈنلۈك ۋە باشقا روھىي ساغالملىق ېئھتىياجىغا ياردەم بېرىدۇ.
ۇئالر تېخى شەخسلەرنىڭ كەچۈرمىشلىرىدىن ەئسلىگە كېلىشى ۋە قايتا تۇرمۇش قۇرىشىغا ياردەم بېرىدۇ.
بۇالر مۇزىكا ۋە باغۋەنچىلىك ،ىئجتىماىئي توپ ۋە فىزىكىلىق داۋاالش قاتارلىق ىئجادىي گۇرۇپپا
پاائلىيەتلىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
خېلېن بامبېر فوندى جەمئىيىتى ( )The Helen Bamber Foundation helenbamber.orgبۈيۈك
برىتانىيەدىكى خەير-ساخاۋەت وئرگىنى پىسخىكا جەھەتتىن داۋاالش ،داۋاالش مەسلىھەتلىرى،
قانۇنلۇق قوغداش ،تۇرالغۇ ۋە پاراۋانلىق ،قىيىن-قىستاق ۋە ائدەم ەئتكەسچىلىكىدە ھايات قالغانالرنى
ائلداپ سېتىشكە قارشى تۇرۇشتەك خىزمەتلەرنى قىلىدۇ.
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 1توردىكى ائالقە

 -7باب رەقەملىك بىخەتەرلىك

تېز ۇئچۇرلىشىش

بۈگۈنكى رەقەملەشكەن دەۋىردە ،رەقەملىك بىخەتەرلىكنى ياخشى چۈشىنىش ۋە تونۇشىمىز شەخسىي
ۇئچۇرلىرىمىزنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشتا ىئنتايىن مۇھىم.

تېز ۇئچۇرلىشىش ائىئلە ۋە دوستلىرى بىلەن ائالقىلىشىشنىڭ قۇاليلىق ۇئسۇلى .خىتايدا باشقا ائالقە
يۇمشاق دىتاللىرى چەكلەنگەنلىكى ۈئچۈن ،مۇھاجىرەتتىكى نۇرغۇن كىشىلەر ۈئندىدار ائرقىلىق ۇئيغۇر
دىيارىدىكى ائىئلە ۋە دوستلىرى بىلەن ائالقە قىلىۋاتىدۇ .بىر قىسىم كىشىلەر خىتاي داىئرىلىرىنىڭ
ۈئندىداردا ۆئزىنىڭ ۋە مۇناسىۋەت تورىدىكىلەرنىڭ ۇئچۇرلىرىنى ائشكارىالشقا مەجبۇرالنغانلىقىنى تىلغا
ائلدى.

بۇ مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالرغا ۈئچۈن تېخىمۇ شۇنداق ،چۈنكى سىزلەر خىتاي داىئرىلىرى تەرىپىدىن
توردا ۋە رەقەملىك ۈئسكۈنىلەردە ائك تىپ نازارەت ۋە نىشانغا ېئلىنىش خەۋپىگە دۇچ كېلىسىلەر.
بىر قانچە باسقۇچ ائرقىلىق سىز رەقەملىك بىخەتەرلىكىڭىزنى ،شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى ۋە
مەخپىيەتلىكىڭىزنى قوغدىيااليسىز .بۇ بابنىڭ ۆئزىڭىزنى ،ائىئلىڭىزدىكىلەر ۋە دوستلىرىڭىزنى
ىئمكانقەدەر بىخەتەر تۇتۇش ۈئچۈن بۇ باسقۇچالرنى ياخشى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم قىلىشىنى ۈئمىد
قىلىمىز.

ۈئندىدار (ياكى خىتايچە ۋېيشىن) ،خىتاي داىئرىلىرى تەرىپىدىن داىئم كۆزىتىلىدۇ ۋە
تەكشۈرۈلىدۇ .بەزى تەتقىقاتچىالر يەنە بۇ دىتالنىڭ رەقەملىك ۈئسكۈنىڭىزنى زىيارەت قىلىشقا
ىئشلىتىدىغان جاسۇسلۇق يۇمشاق دىتالىنىڭ بىر شەكلى ىئكەنلىكىنى وئتتۇرىغا قويدى.
ۆئزىڭىزنى خىتاي داىئرىلىرىنىڭ نازارەت ۋە پاراكەندىچىلىكىدىن قوغداشنىڭ ەئڭ ياخشى
ۇئسۇلى بۇ دىتالنى قاچىلىماسلىق ۋە ۇئنى تامامەن ىئشلەتمەسلىك.

بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

توردىكى ائالقە
پارول
مەۋھۇم شەخسىي تورالر)(VPNs
شىفىرالش
تور بەتلەرنى زىيارەت قىلىش
ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇش

ەئگەر ۈئندىدارنى داۋاملىق ىئشلىتىشتىن باشقا ائمالىڭىز يوقتەك ھېس قىلسىڭىز ،ۈئندىدارنى بىر
قەدەر بىخەتەر ىئشلىتىش ۈئچۈن تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىڭ:
•
•
•
•
•
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كۈچلۈك پارول ىئشلىتىڭ ،تۆۋەندىكى پارول ناملىق بۆلەكنى كۆرۈڭ
ۈئندىداردا شەخسىي ياكى سەزگۈر ىئشالرنى مۇنازىرە قىلماڭ
پەقەت ۈئندىدارنىڭ ىئشلىتىشىگە زۆرۈر بولغان ىئجازەتلەرنى بېرىڭ
ۈئندىدار ۈئچۈن مەخسۇس تېلېفون ىئشلىتىڭ ھەمدە ۇئ تېلېفوندا باشقا شەخسىي
ۇئچۇرالرنى ساقلىماڭ
ىئشلىتىپ بولغاندىن كېيىن ۈئندىدار ھېسابىڭىزدىن چېكىنىپ چىقىڭ

رەقەملىك بىخەتەرلىك

باشقا قورالالر

 2پارول

بىخەتەر ،شىفىرالنغان پاراڭلىشىش ۈئچۈن ،باشتىن ائخىرغىچە شىفىرالنغان ۇئچۇر ەئۋەتكۈچى
سىگنال يۇمشاق دىتالنى ( )Signalىئشلىتىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز .تۆۋەندىكى -4بۆلەك تىن
شىفىرالشتۈرۈش ھەققىدىكى تەپسىالتالرنى كۆرۈڭ.

پارول سانلىق مەلۇماتلىرىڭىز ۋە ۈئسكۈنىلىرىڭىزنىڭ ىئمكانقەدەر قوغدىنىشقا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
كۈچلۈك پارولنىڭ ائالھىدىلىكى:

سىگنال ائرقىلىق قىسقا ۇئچۇر ۋە سىنلىق كۆرۈشۈش بىلەن بىخەتەر ھالدا ائالقە قىالاليسىز .مەلۇم
ۋاقىتتىن كېيىن ۇئچۇرلىرىڭىزنى يوقىتىۋېتەلەيسىز .تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرلغا ىئگە بولۇش ۋە سىگنالنى
چۈشۈرۈش ۈئچۈن بۇ ۇئلۇنشقا بېرىڭhttps://signal.org/en/ :

•
•
•
•
•

ەئسكەرتىش :سىگنال يۇمشاق دىتالنى پەقەت چەتەئلدە ائلدىن چۈشۈرگەن ۋە مەۋھۇم شەخسىي
تورىنى ىئشلەتكەن ائساستا خىتايدا ىئشلىتەلەيسىز ،تېخىمۇ جېق تەپسىالتالرنى مەۋھۇم شەخسىي
تورالر ناملىق بۆلەك تىن كۆرۈڭ.

پارولنىڭ تەرتىپسىز ۋە ىئختىيارى شەكىلدە قۇرۇلىشى
سان ،كىچىك ھەرپ ،چوڭ ھەرپ ۋە بەلگىلەرنىڭ ائرالشمىسى
ھەر بىر تور ھېسابىغا وئخشىمغان بىر پارول بولىشى
 17ھەرپتىن قىسقا بولماسلىقى
ھەر  90كۈندە بىر قېتىم ۆئزگەرتىش

تۆۋەندىكى ىئشالردىن ساقلىنىڭ:

ېئلخەت

•
•
•
•
•

خۇسۇسىي شەخسىي ېئلېك ترونلۇق خەتلەر ۈئچۈن ProtonMail ،ۋە  Tutanotaدەك باشتىن
ائخىرغىچە شىفىرالنغان ېئلخەت مۇالزىمىتىنى ىئشلىتىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز .شىفىرالشتۇرۇشنىڭ
قانداق بولىدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى -4بۆلەك تىن كۆرۈڭ.
 ProtonMailۋە  Tutanotaدىن ھەقسىز ھېساب ېئچىپ ىئشلىتەلەيسىز .ھېساب ېئچىش ۈئچۈن
تېلېفون نومۇر ياكى ېئلخەت ائدرېسى تەلەپ قىلىنمايدۇ .تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇر ۈئچۈن بۇ يەردىكى
ۇئلۇنۇشقا بېرىڭ.

ىئسمىڭىز ياكى تونۇشىڭىزنىڭ تۇغۇلغان كۈنى قاتارلىق شەخسىي ۇئچۇرالرنى يازماڭ
وئخشاش بىر پارولنى بىردىن كۆپ ھېسابقا ىئشلەتمەڭ
ھەرپ ۋە سانالرنى تەكرارلىماڭ
كۇنۇپكا تاختىستىن بىر رەت ھەرپلەرنى ىئشلەتمەڭ
پارولنى قەغەزگە يېزىپ ساقلىماڭ

پارولىڭىزنى بىخەتەر ساقالش
 Google Chromeياكى  Firefoxغا وئخشاش توركۆرگۈڭىزنىڭ پارولىڭىزنى ساقلىشىغا رۇخسەت قىلىش
قارىماققا قۇاليلىقدەك بولسىمۇ ،بۇ بىخەتەرلىكىڭىزگە خەتەر ېئلىپ كېلىدۇ .ۈئسكۈنىڭىزنى
ىئشلىتىۋاتقان باشقا كىشىلەرمۇ پارولىڭىزنى ىئشلىتەلەيدۇ.

•  ProtonMailۈئچۈن https://protonmail.com/
•  Tutanotaۈئچۈن https://tutanota.com

) StrongBox (https://strongboxsafe.comۋە ) KeePassXC (https://keepassxc.orgغا
وئخشاش پارول باشقۇرغۇچىالر بىلەن كۈچلۈك پارول قۇرااليسىز ۋە ۇئالرنى بىخەتەر ساقلىيااليسىز.
 iOSسىستېمىسى ۈئچۈن  Strongboxۋە  Windowsۈئچۈن  KeePass XCنى ىئشلەتسىڭىز بولىدۇ.

شىفىرالنغان وئخشاش ېئلخەت مۇالزىمىتى ىئچىدە ەئۋەتىلگەن ېئلخەتلەر ائپتوماتىك شىفىرلىنىدۇ .ەئمما
سىز  ProtonMailياكى  Tutanotaدىن ،مەسىلەن  Gmailغا مەخپىي ۇئچۇرالرنى ەئۋەتسىڭىز
ېئلخېتىڭىزگە پارول بەلگىلەڭ ھەمدە ائيرىم ھالدا سىگنال دەك بىخەتەر قانال ائرقىلىق مەخپىي
نومۇرنى تاپشۇرۇۋالغۇچى بىلەن وئرتاقلىشىڭ.
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لېكىن ،خىتايدا مەۋھۇم شەخسىي تورنى ىئشلىتىش خىتاي قانۇنىغا خىالپ ،شۇڭا خىتاي ىئچىدىكى
بىرەيلەندىن مەۋھۇم شەخسىي تور يۇمشاق دىتالىنى چۈشۈرۈش ياكى ىئشلىتىشنى تەلەپ قىلغاندا،
قارشى تەرەپكە كېلىدىغان خەتەرنى وئيلىشىڭ.

ۇئالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ توربېكەتتىن قانداق چۈشۈرۈش ۋە ىئشلىتىشنى باشالش توغرىسىدا كۆرسەتمە
تاپااليسىز.

 3مەۋھۇم شەخسىي تورالر )(VPNs

 4شىفىرالشتۇرۇش

مەۋھۇم شەخسىي تور ائممىۋى تور ۇئلىنىشىدىن شەخسىي تور قۇرۇپ ،توردىكى مەخپىيلىك ۋە
نامسىزلىقىڭىزغا يول قويىدۇ .مەۋھۇم شەخسىي تور تور ائدرېسىڭىزنى ) (IPنىقاباليدۇ ،شۇڭا توردىكى
ھەرىكىتىڭىزنى ائساسەن ىئز قوغلىغىلى بولمايدۇ .مەۋھۇم شەخسىي تور مۇالزىمىتى بىخەتەر ۋە
شىفىرالنغان ۇئلىنىش وئرنىتىپ ،بىخەتەر  Wi-Fiقىزىق نۇقتىسىدىنمۇ مەخپىيلىكنى قوغدىيااليدۇ.

شىفىرالشتۇرۇش ۇئچۇرنى مەخپىي سىپىرغا ائيالندۇرش جەريانىدۇر .ۇئ وئقۇغىلى بولىدىغان سانلىق
مەلۇماتالرنى ۆئزگەرتىپ ،ۇئنى قااليمىقان كۆرسىتىدۇ .باشتىن ائخىرغىچە شىفىرالش ىئقتىدارىغا ىئگە
يۇمشاق دىتال ياكى شىفىرالنغان ۈئسكۈنىلەرنى ىئشلەتكەندە ،سىز ۋە ۇئچۇرنى تاپشۇرۇۋالغۇچىال
مەزمۇننى كۆرەلەيدۇ.

بولۇپمۇ تۆۋەندىكى ەئھۋالدا مەۋھۇم شەخسىي تورىنى ىئشلىتىش ىئنتايىن مۇھىم:
•

شىفىرالنغان ېئلخەت ۋە ۇئچۇر يولالش پروگراممىلىرىنى ىئشلىتىشتىن باشقا ،سىز يەنە ەئقلىي
ىئقتىدارلىق تېلېفون ۋە كومپيۇتېرالرنى شىفىرالشتۇرۇپ ،ۇئ ۈئسكۈنىلەردىكى ۇئچۇرلىرىڭىزنى
قوغدىشىڭىز كېرەك.

قەھۋەخانا ،ائيرودروم ياكى مېھمانخانىالردا ساياھەت قىلىش قاتارلىق ائممىۋى  Wi-Fiنى
ىئشلەتكەندە
ۆئيىڭىزگە ۇئالنغان ،Wi-Fiچۈنكى تور مۇالزىمىتى تەمىنلىگۈچىڭىز تور سانلىق
مەلۇماتلىرىڭىزنى كۆرەلەيدۇ
يىراقتىن ىئشلىگەندە
بانكا قاتارلىق تور مۇالزىمىتىنى ىئشلەتكەندە

كومپيۇتېرىڭىزنى شىفىرالش ۈئچۈن  Windowsتا  Firewallنى MacOS ،تا  Firevaultنى ېئچىڭ.
ەئقلىي ىئقتىدارلىق تېلېفونالرغا كۈچلۈك پارول بەلگىلەڭ (بۇنىڭغا داىئر تېخىمۇ كۆپ مەزمۇننى پارول
بۆلىكىدىن كۆرۈڭ).

مەۋھۇم شەخسىي تور مۇالزىمىتىنىڭ ھەممىسى بىخەتەر بولمايدۇ ،ەئمما  ProtonVPNۋە Mullvad
VPNھەر ىئككىلىسى ىئشەنچلىك مەۋھۇم شەخسىي تور مۇالزىمىتى بولۇپ ،تور پاائلىيىتىڭىزنى
خاتىرىلىمەيدۇ.

ەئگەر سەزگۈر ۇئچۇرالرنى سانلىق مەلۇمات ساقالش ۈئسكۈنىلىرىدە ساقلىغان بولسىڭىز ،بۇالرنىڭ
بىخەتەر بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشىڭىز كېرەك .ەئگەر بارماق دىسكىسى ،قاتتىق دىسكا ياكى باشقا
سىرتقى ۋاستىدە سەزگۈر ۇئچۇرالر بولسا ،ۇئالرنى شىفىرالپ بىخەتەر جايدا ساقالشقا كاپالەتلىك قىلىڭ.

•
•
•

• تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالر ۈئچۈن ۋە  ProtonVPNنى چۈشۈرۈش ۈئچۈن :
https://protonvpn.com/
• تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالر ۈئچۈن ۋە  Mullvad VPNنى چۈشۈرۈش ۈئچۈن :
https://mullvad.net/en/

 Cryptomatorائرقىلىق سانلىق مەلۇمات ساقالش ۈئسكۈنىلىرىڭىزدە شىفىرالنغان ھۆججەت
قىسقۇچىسى قۇرااليسىز Cryptomator .نى بۇ ۇئلىنىشتىن ائسانال چۈشۈرۈپ ىئشلىتەلەيسىز
https://cryptomator.org/
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 5تور بېكەتلەرنى زىيارەت قىلىش

DuckDuckGoنى ىئشلەتكەندە ،توركۆرگۈ ائللىبۇرۇن شەخسىي ىئزدەش ىئقتىدارى ۋە
ىئز قوغالشنى توسۇش ىئقتىدارىنى ىئشلەتكەن بولۇپ ،تور بېكەت شىفىرلېنىدۇ.

ەئگەر ېئلخەت ياكى ۇئچۇرلېشىش پروگراممىسىدا ناتونۇش بىر ۇئلىنىشنى تاپشۇرۇۋالسىڭىز ،ۇئلىنىشنى
ېئچىشتىن بۇرۇن ( URLتور بەتنىڭ ائدرېسى) نى تەكشۈرۈڭ .بىزنى ائلداش ۈئچۈن اليىھەلەنگەن
ۇئلىنىشالر ،ېئلخلەتلەر ۋە ۇئچۇرالر ناھايىتى كۆپ ۇئچرايدۇ .بۇنى مۇھاجىرەتتىكى ۇئيغۇرالر ائرىسىدا
بىلىش تېخىمۇ مۇھىم.

DuckDuckGoنى بۇ يەردىن چۈشۈرەلەيسىز https://duckduckgo.com/

 6ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇش

ەئگەر سىز تونۇيدىغان بىرىدىن باشقىچە غەيرىي ۇئچۇر تاپشۇرۇۋالسىڭىز ،ۇئ كىشى بىلەن باشقا بىر
ۇئسۇلدا ائالقە قىلىپ ۇئچۇرنىڭ مەزمۇنىنى جەزىملەشتۈرۈڭ .بەلكىم ۇئ ائدەمنىڭ ھېسابى وئغرىالنغان
بولۇشى مۇمكىن.

يامان غەرەزلىك يۇمشاق دىتال ھەر قانداق پروگرامما ۈئسكۈنىسى ،تور مۇالزىمىتى ياكى تور گۇرۇپپىسىغا
زىيان يەتكۈزۈش ۈئچۈن اليىھەلەنگەن .ۈئسكۈنىڭىزدىكى ۋىرۇس ۋە جاسۇسلۇق يۇمشاق دىتاللىرى
قاتارلىق زىيانداش دىتالالر سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنى وئغرىلىيااليدۇ .بۇ خىل دىتاالر نورمالدا
شىفىرلەنگەن بولۇپ ۇئالرنىڭ مەزمۇنىنى ھەم كۆرەلمەيسىز ھەم پۈتۈنلەي ۆئچۈرەلمەيسىز .شۇڭىالشقا
سانلىق مەلۇمات ۋە ۈئسكۈنىلىرىڭىزنى قوغداش ۈئچۈن ۋىرۇسقا قارشى يۇمشاق دىتالنى ھەر داىئم
ىئشلىتىپ ۋە ۇئنى يېڭىالپ تۇرۇڭ.

ەئگەر ۇئ  NHSكە وئخشاش رەسمىي تور بېكەتتىن كەلگەندەك بولسا ،توردىن ۇئچۇرنىڭ مەزمۇنى
ىئزدەڭ ،ەئگەر ۇئچۇرنىڭ ىئچىدە ۇئلۇنۇش بولسا ،ۇئ ۇئلىنىشنىڭ بار-يوقلۇقىنى تەكشۈرۈڭ.
بىخەتەرلىك سەۋەبىدىن مەشغۇالت سىستېمىڭىزنى تەكشۈرۈش ۈئچۈن يۇمشاق دىتال چۈشۈرۈشنى
تەلەپ قىلىدىغان تور بېكەتلەردىن ېئھتىيات قىلماق.

ھەقسىز ۋە ىئشەنچلىك ۋىرۇسقا قارشى يۇمشاق دىتال ۈئچۈن Malwarebytes:
 https://malwarebytes.com/نى تەۋسىيە قىلىمىز.

ەئگەر ائدرېسىدا  HTTPنى كۆرسەتكەن تور بېكەتلەرنى زىيارەت قىلسىڭىز ،شەخسىي ۇئچۇرلىرىڭىزنى
ياكى بانكا ۇئچۇرلىرىڭىزنى كىرگۈزمەڭ .مەسىلەنhttp://example.com ،

يۇمشاق دىتالنىڭ يېڭى نۇسقىسى چىققاندا ھەمىشە يېڭىالڭ .ەئمما ،بۇ ائگاھالندۇرۇشالر پەقەت سىز
قاچىلىغان يۇمشاق دىتالدىن كەلگەنلىكىگە ۋە تور كۆرگۈدە ىئختىيارىي كۆرۈنگەنلەر ەئمەس
ىئكەنلىكىگە دىققەت قىلىڭ ،چۈنكى بەزىدە بۇنداق ائگاھالندۇرۇشالر يامان غەرەزلىك يۇمشاق
دىتالالرنىڭ ھۇجۇمى بولۇشى مۇمكىن.

 HTTPSبولسا  HTTPنىڭ بىخەتەر نۇسقىسى ،ۇئ ۇئچۇرلىرىڭىزنى شىفىرالپ ،ۇئلىنىشنىڭ بىخەتەر
بولىشىغا كاپالەت قىلىدۇ.

يۇمشاق دىتالنى چۈشۈرۈشتىن بۇرۇن تۆۋەندىكىلەرنى تەكشۈرۈپ بېقىشىڭىز كېرەك:

توركۆرگۈ ائرىسىدا  Google Chromeەئمەس ،بەلكى  Firefoxياكى DuckDuckGo
نى ىئشلىتىشڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىزFirefox .نى ىئشلەتكەندە تەڭشەكلەرنى ۆئزگەرتىپ
شەخسىي ھالەتتە توربەتلەرنى زىيارەت قىالاليسىز .بۇنداقچە سىزنىڭ توردىكى
مەشخۇالت تارىخىڭىز ائز ساقاللىنىدۇ.

• ۇئنى كىم ياساپ چىقىپتۇ ،قەيەردە ياسىلىپتۇ؟ مەسىلەن ،خىتايدا ياسالغان يۇمشاق
دىتالالردا ۋىرۇس بولۇشتەك ەئھۋالالر بار.
• توردا بۇ دىتال توغرىسىدا باشقىالر نېمە دەپتۇ؟
• ۇئالرنىڭ قايسى سانلىق مەلۇماتالرنى توپاليدىغانلىقى ۋە ۇئالرنى قانداق ىئشلىتىلىدىغانلىقى
توغرىسىدا ېئنىقالنما بېرىپتىمۇ؟
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• تاشائلما ائنا تىل دەرسخانىسىhttp://tashalma.com/?cat=22 :
بۇ تور بېكەتتىن ياش ۆئسمۈرلەگە قارىتىلغان ېئلىپبە ،پېداگوگىكا وئيۇنلىرى ۋە بېسىپ
چىقىرىشقا بولىدىغان ۇئيغۇرچە جىسىم رەسىملىرى قاتارلىق باشالنغۇچتىن وئتتۇرا
سەۋىيەگىچە ۆئگۈتۈش ماتېرىياللىرىنى تاپااليسىز.
• تۈركىيە ۋە شىۋىتسىيەگە جايالشقان ۇئيغۇر تىلى وئقۇتقۇچىلىرى باشقۇرىدىغان ۇئيغۇر ائنا
تىلى تور مەك تىپ ىhttp://anatilmektep.com :
بۇنىڭدا ۇئيغۇر تىلىدىكى ائيلىق بالىالر گېزىتى قاتارلىق مەزمۇنالر بار-2020 .يىلى يازدا
تۇنجى قېتىم توردا يازلىق مەك تەپ يولغا قويۇلدى.
• لوندون ۇئيغۇر تىلى مەك تىپ ى
مەك تەپ ۆئسمۈرلەرگە ھەپتە ائخىرىدا دەرس بېرىدۇ.
ېئلخەت ائدرېسىukuyghurcommunity@protonmail.com :

 -8باب پايدىلىق ۇئچۇرالر
بۇ باپتا سىزگە تېخىمۇ كۆپ مەسلىھەت ۋە پايدىلىق مەنبەلەر بىلەن تەمىنلەپ ،بۈيۈك برىتانىيەدە ۆئز
ۆئيدىڭىزدىكىدەك ھېس قىلىشىڭىزنى ۈئمىد قىلىمىز .بۇ ۇئيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك
ۇئچۇرالر ،شۇنداقال ھەقسىز ىئنگلىز تىلى دەرس تەمىنلىگۈچىلەرنى ىئزدەش ۋە دەسلەپكى كەسىپ
ۈئچۈن ياردەم بېرىش دېگەندەك ۇئچۇرالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
بۇ باب تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ:
.1
.2
.3
.4

تىل ۋە مەدەنىيەت
ماائرىپ ۋە ىئشقا وئرۇنلىشىش
ھەقسىز ياردەملەر
مۇناسىۋەتلىك ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى

مەدەنىيەت
تارىم تورىhttps://www.thetarimnetwork.com :
تارىم تورى ۇئيغۇر مەدەنىيىتى ،ماائرىپ ى ۋە مەھەللە قۇرۇلۇشىنى ىئلگىرى سۈرىدىغان دۇنياۋى ۇئيغۇر
ياشلىرى تورى .بۇ تور بەت بولسا باشقا ۇئيغۇرالر بىلەن ۇئچرىشىش ،پودكاستلىرى ۋە سۆھبەت
يىغىنلىرىنى ائڭالش ۋە ۇئيغۇر دىائسپورا جەمئىيىتىدىن خەۋەردار بولۇش پۇرسىتىنى تەمىنلەپ بېرىدۇ.

 1تىل ۋە مەدەنىيەت

يېمەكلىك

دۇنيا مىقياسىدا ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ كۆپىيىشىگە ەئگىشىپ ،مۇھاجىرەتتە ۇئيغۇر مەدەنىيىتىنى
ياشاش ،تىلىنى ىئشلىتىش ۋە شۇنىڭغا مۇناسىپ ۇئالرنى قوغداش ېئھتىياجىمۇ ۆئسىۋاتىدۇ .بولۇپمۇ
خىتاي ىئچىدىكى ھۆكۈمەت داىئرىلەر ۇئيغۇرالرنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىش
سىياسەتلىرىنى يۈرگۈزۈۋاتقان يېقىنقى يىلالردا ،ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ۇئيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش
جىددى بىر كۈرەش.

يېمەكلىك مەدەنىيەتنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ ،ەئۋالدمۇ ەئۋالد داۋاملىشىپ كەلگەن .ۇئيغۇر
يېمەكلىرىنى پىشۇرۇش ،ەئنەئنىلەرنە ۋە مەدەنىيەتنى ساقالپ قېلىشنىڭ بىر يولى بولۇشى مۇمكىن.
بۈيۈك برىتانىيەدە بىر قانچە ۇئيغۇر ائشخانىسى بار:
• ەئتلەس ۇئيغۇر رېستورانىhttps://etleswalthamstow.com/:
ەئتلەس رېستۇرانى بولسا -2017يىلى شىمالىي لوندوننىڭ ۋالتامستوۋدا ۇئيغۇر مەدەنىيىتى،
كىملىكى ۋە دىنىنى كېيىنكى ەئۋالدالرغا يەتكۈزمەكچى بولغان بىر جۈپ ەئر-ائيال تەرىپىدىن

قارشى ېئلىشقا ېئرىشكەن بالىالرغا قارىتىلغان ۇئيغۇر تىلى دەرسلىكىدىن باشقا ،يەنە كەسپىي ۇئيغۇر
وئقۇتقۇچىلىرى تۈزىگەن توردىكى ۇئيغۇر تىلى مەنبەلىرىمۇ بار.
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ېئچىلغان .ۇئالر يەنە شىمالىي لوندوننىڭ فىنچلېيدا ىئككىنچى تارماق رېستۇران ائچتى:
https://etlesfinchley.com/
• تۇرپان ۇئيغۇر رېستورانىhttps://www.turpan.co.uk/ :
تۇرپان رېستورانى لوندوننىڭ مەركىزىدىكى خولبورنغا جايالشقان .ۇئ بىر ائىئلە ائشخانىسى.
• قاراماي ۇئيغۇر تاائملىرىhttp://karamayleicester.com:
ائشخانىلىرى لەستېر ۋە لوندوندىكى خومېرتونغا يېقىن وئرۇندا.
• دىالران ۇئيغۇر رېستورانىhttp://dilarauyghurrestaurant.co.uk/ :
دىالرا ەئسلىدە بىر تۈرك ائشخانىسى بولۇپ ،بىر نەچچە يىل ىئلگىرى يېڭى ىئگىلىرى
تەرىپىدىن ۆئتكۈزۈۋېلىنغان ائرىالشما ۇئيغۇرچە تۈرۈكچە رېستورانىغا ائيالندى .ۇئ شىمالىي
لوندوننىڭ فىنسبۇرى باغچىسىغا جايالشقان.

بۈيۈك برىتانىيەدىكى مۇساپىرالر خىزمىتىنى قىلدىغان نۇرغۇن وئرۇنالر ۋە خەير-ساخاۋەت
تەشكىالتلىرىمۇ ھەقسىز ىئنگلىز تىلى دەرسلىكى تەمىنلەيدۇ .بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى لوندوندا ،بۇنىڭ
ىئچىدە:
• مۇساپىرالر كېڭىشى(:)The Refugee Council
https://refugeecouncil.org.uk/events/esol-classes/
• ھەرىكەت ۈئچۈن ىئنگىلىزچە (https://efalondon.org/esol-2/ :)English for Action
• بارنېت مۇساپىرالر مۇالزىمىتى (:)Barnet Refugee Service
http://www.ncgateway.org.uk/

دەسلەپكى كەسىپ ۋە ماائرىپ ۈئچۈن ياردەملەر

 Migratefulمۇساپىرالر ،پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە كۆچمەنلەر باشچىلىقىدىكى ائشپەزلىك دەرسلىرىنى
بېرىدىغان خەير-ساخاۋەت وئرگىنى .ۇئالرنىڭ ائشپەزلىك دەرسلىرى ىئنگلىزتىلى ۆئگىنىشى ۋە ىئشەنچ
تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىش ،شۇنداقال كىشىلەرنى تېخىمۇ كەڭ بولغان كوللىك تىپ بىلەن باغالشنى
مەقسەت قىلىدۇhttps://www.migrateful.org/ :

مۇساپىرالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان ائلىي ماائرىپقا ېئرىشىش ۋە خىزمەت مەسلىھەتى تەمىنلەيدىغان بىر
قانچە تەشكىالت بار:
• ىئجتىماىئي ھەرىكەت فوندى( 12 :)Social Mobility Foundationيىللىقتىكى
وئقۇغۇچىالرغا يېتەكچىلىك قىلىش ،ۇئالرنى پۇرسەت ۋە قولالش مۇھىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ
https://www.socialmobility.org.uk
•  :Bright Networkپىراك تىكا ۋە خىزمەت ىئلتىماس قىلىش مەسلىھەتلىرىنى تەمىنلەيدۇ
https://www.brightnetwork.co.uk

 2ماائرىپ ۋە ىئشقا وئرۇنلىشىش
باشقا تىلدا سۆزلىگۈچىلەر ۈئچۈن ىئنگلىزتىلى)(ESOL

•  - Star Networkمۇساپىرالر ۈئچۈن وئقۇش مۇكاپات پۇلى ۋە ھەقسىز ماائرىپ مەنبەسى
توغرىسىدا ۇئچۇر تەمىنلەيدۇ https://star-network.org.uk/access-to-
university/courses/

بۈيۈك برىتانىيەدە ىئنگلىز تىلى ۆئگىنىش ۇئيغۇر ۋە باشقا تىلالر سۆزلىگۈچىلەرنىڭ تىل ماھارىتىنى
ۆئستۈرۈپال قالماي ،يەنە يېڭى كىشىلەر بىلەن كۆرۈشۈش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ .سىز خىزمەت
تېپىشىڭىز ياكى ۆئگىنىشىڭىز ۈئچۈن ىئنگلىز تىلى قابىلىيىتىڭىزنى ۆئستۈرۈشنى وئيالشقان بولىشىڭىز
مۇمكىن .سىزنىڭ ېئھتىياجىڭىزغا ائساسەن تالىغىلى بۇلدىغان نۇرغۇن پروگراممىالر بار.

پىداىئيلىق

كۆچمەنلەر ۋە مۇساپىرالر ۈئچۈن ھەقسىز ىئنگلىزتىلى پروگراممىسى:

پىداىئيلىق جەمئىيىتكە تۆھپە قوشۇش ،يېڭى كىشىلەر بىلەن تونۇشۇش ۋە يېڭى ماھارەتكە
ېئرىشىشنىڭ ياخشى يولى .ۇئ سىزنىڭ روھىي ساغالملىقىڭىزغىمۇ پايدىلىق .پاناھلىق تىلىگەنلەرگە بۇ
جەريانغا ۇئزۇن بولغاچقا ىئشلەش رۇخسىتىسىز ەئھۋلدا ،كىشى ۆئزىنى يالغۇز ھېس قىلىدۇ.

بۈيۈك برىتانىيەدە وئلتۇراقلىشىش ساالھىيىتىگە ېئرىشكەن مۇساپىرالرغا بۈيۈك برىتانىيەدىكى بىرىنچى
يىلىدا باشقا تىلدا سۆزلىگۈچىلەر ۈئچۈن ھەپتىدە سەككىز ساەئت ھەقسىز ىئنگلىزتىلى دەرسى باردۇر.
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پىداىئيلىق ۋاقىتتىن ۈئنۈملۈك پايدىلىنىپ ،وئخشىمىغان كىشىلەر بىلەن ائالقە قىلىدىغان ياخشى
پۇرسەت .پىداىئيلىق قىلىش جەرياندا ېئرىشكەن تەجرىبىڭىز خىزمەت قىالاليدىغان ۋاقتىڭىزدا
ەئسقاتىدۇ.

ۋېلىسىپىت
 The Bike Projectبولسا ىئككىنچى قول ۋېلىسىپىتنى ېئلىپ ،وئڭشاپ ،لوندون ۋە بېرمىنھامدىكى
مۇساپىرالر ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەرگە ىئائنە قىلىدۇhttps://thebikeproject.co.uk :

سىزنىڭ وئرنىڭىز ،قىزىقىشىڭىز ۋە ىئقتىدارىڭىزغا ائساسەن پىداىئيلىق پۇرسىتىنى تاپقىلى بولىدىغان بىر
قانچە جاي بار:
•
•
•
•

يېمەكلىك بانكىلىرى

دۆلەتلىك پۇقراالر مۇالزىمىتى( )National Citizen Servicesخەير-ساخاۋەت وئرگىنى
ياشالر ۈئچۈن مەك تەپتە ياكى ەئنگىلىيەنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ۆئز ۋاقتىدا پىداىئيلىق
پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەش خىزمىتىنى قىلىدۇhttps://wearencs.com :
لوندون كوماندىسى ( )Team Londonلوندون شەھەر باشلىقى پىداىئيالر ەئترىتى .سىز
لوندوننى ائساس قىلغان نۇرغۇن پىداىئيە خىزمەت وئرنىنى تاپااليسىز:
https://www.london.gov.uk/what-we-do/volunteering/search/
 Do-itدۆلەتلىك پىداىئيالرنى لوندوننىڭ ىئچى ۋە سىرتىدىكى نۇرغۇن تەشكىالتالرغا
تۇتاشتۇردىغان مەلۇمات ائمبىرىhttps://doit.life/cities :
پىداىئيالرغا يېتىش ( )Reach Volunteeringدۆلەت ىئچىدىكى تەشكىالت ماھارەتلىك
پىداىئيالرنى پاائلىيەت باشقۇرۇش ياكى گرافىك اليىھىلەش قاتارلىق وئرۇنالرغا وئرۇنالشتۇرىدۇ:
https://reachvolunteering.org.uk/i-want-volunteer

يېمەكلىك بانكىسى ېئھتىياجلىق يېمەكلىكلەرنى سېتىۋااللمايدىغانالرغا ھەقسىز يېمەكلىك تارقىتىدىغان
خەير-ساخاۋەت تەشكىالتلىرى.
يېمەك بانكىسىنى ىئشلىتىش ۈئچۈن مەلۇم وئرگانالرنىڭ يېمەك بانكىسىغا يوللىشى ۋە تالونى بېرىلىشى
كېرەك .بۇنى قىالاليدىغان وئرگاننىڭ مىسالى بولسا پۇقراالرغا مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسى ياكى يەرلىك
كېڭەش.
سىز ەئڭ يېقىن پۇقراالرغا مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسىنى ۇئالرنىڭ تور بېتىدىن تاپااليسىز:
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/
يەرلىك كېڭەشنى ھۆكۈمەت تور بېتىدىن ىئزدەڭhttps://www.gov.uk/find-local-council :

ھەقسىز كىيىم-كىچەك

 3ھەقسىز ياردەملەر

قىزىل كرېست جەمئىيىتى مۇساپىرالر ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەرگە قىشلىق كىيىم-كېچەك ۋە باشقا
بۇيۇمالر بىلەن تەمىنلەپ قىشتىن ۆئتۈشىگە ياردەم بېرىدۇ.

ۋېلىسىپىت مىنىش دەرسلىرى

ۇئالر يەنە مۇساپىر ائىئلىلەرنىڭ بوۋاقالر ۋە چوڭ بالىلىلىرىغا ھەقسىز كىيىم-كېچەك بىلەن تەمىنلەيدۇ.
ۇئالر يەنە باشقا نەرسىلەرنى تەمىنلىشى مۇمكىن ،مەسىلەن ،زاكا ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى.

لوندون قاتناش ىئدارىسى ( )Transport for Londonھەقسىز ۋېلىسىپىت مىنىش دەرسى بىلەن
تەمىنلەيدۇhttps://tfl.gov.uk/modes/cycling/cycle-skills :

سىز قىزىل كرېست جەمئىيىتىنىڭ يەرلىك مۇساپىرالر مۇالزىمىتىنى بۇ يەردىن تاپااليسىز:
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/contact-your-localrefugee-service

بۇ مۇرەككەپ يول ېئغىزىدا ياكى قاتناش قىستاڭچىلىقى يۈز بەرگەندە مىنگۈچىنىڭ تېخىمۇ بىخەتەر
ھېس قىلىش ۈئچۈن ائساسىي ىئقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش دەرىسىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
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 4مۇناسىۋەتلىك ائالقىلىشىش وئرۇنلىرى
قانۇن مەسلىھەتچىسى تېپىش
ھوقۇقىڭىزنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ۈئچۈن ەئڭ يېقىن پۇقراالرغا مەسلىھەت بېرىش ىئدارىسىنى
بىلەن ائالقىلىشىڭ .بۇنى ۇئالرنىڭ تور بېتىدىن تاپااليسىزcitizensadvice.org.uk/about- :
us/contact-us/
ھۆكۈمەت نازارەت قىلىدىغان كۆچمەنلەر مەسلىھەتچىلەرنى بۇ  home.oisc.gov.ukتوربەتتىكى
تىزىملىك تىن تاپااليسىز .مەسلىھەتچى بىلەن ائالقىلىشىپ ەئھۋالىڭىزنى چۈشەندۈرگەندە ،دېلونىڭ
تېخىمۇ مۇرەككەپ تەرەپلىرىنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت بېرەلەيدىغان ائدۋۇكاتقا
يوللىنىشىڭىز مۇمكىن.

تۇرالغۇ ھوقۇق ۋە جىددي ەئھۋال ۈئچۈن
 Shelterدىگەندەك خەير-ساخاۋەت تەشكىالتلىرى سىزنىڭ تۇرالغۇ ھوقۇقىڭىز ۋە ھوقۇقىڭىز ھەققىدە
مەسلىھەت ۋە ۇئچۇر بىلەن تەمىنلەيدۇ 444 800 0808 .نومۇرلۇق جىددىي ياردەم بېرىش تېلېفونى
ائرقىلىق ياكى ۇئالرنىڭ توردا مەسلىھەت بېرىش مۇالزىمىتى بىلەن ائالقە قىلسىڭىز بولىدۇ:
england.shelter.org.uk/get_help
ەئگەر جىددىي ەئھۋالغا يولۇقسىڭىز (مەسىلەن ،قانۇنسىز قوغالنغان ياكى زوراۋانلىق بىلەن تەھدىتكە
ۇئچراۋاتىسىز) ،دەرھال ساقچىغا ( )999تېلېفون قىلىشىڭىز كېرەك.

شىپاخانا ۋە چىش ائمبۇالتورىيەسىنى تېپىش
يېنىڭىزدىكى شىپاخانىنى تېپىڭhttps://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp :
يېنىڭىزدىكى  NHSگە تەۋە چىش دوختۇرىنى تېپىڭhttps://www.nhs.uk/service- :
search/find-a-dentist
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