
AGAHDARÎ

ALÎKARİYA DİJÎ ŞİDETÊ.

Ez dikarim
çi bikim?

Ev pir 
dijwar e.

Kî dikare alîka-
riya min bike?

Ez çawan AGAHDARÎ distînim.
Rojê 24 saetan û bi zimanên 
cûdahî.
 

Şewirî û alîkarî li Bremen: 
www.gewaltgegenfrauen.bremen.de

Dİ REWŞEK ACÎL DE:
Numara serwîsa acîlê: 110

Dê polîs we biparêze!

derhîner:

EM DİKARİN ALÎKARİYA WE BİKİN Û ŞÊWİR/RAWÊJ 
PÊŞKÊŞ BİKİN. EGER HUN, BİXWAZİN NENA JÎ.

Bi kesek pêbawerî re biaxivin.
Bi rûniştvanek sitarê ve. 
Doktorek. Hemşîreyek. 

Doktor û hemşîre pêbawerî 
digrin ser xwe. 

Ev belavok bila cem we be.

Ez alîkarî 
dixazim.

Illustrations: Betie Pankoke

Rêxistinên şêwirmendî yên koçberan, ku bi şêweyên jîyana li 
Almanya aşîna ne, alîkariya we dikin. 
Hun dikarin ji bo alîkariya dijî  şidet (tundî) ji wan pibirsin. 
Şewirmendî  belaş e  û bi pêbawerî ye.
Numara telefonê:  0421 - 7902-0 

PÊWÎST E, NUMARÊN GİRÎNG CEM WE HEBİN

Ciyek ewleh bo jinan: Sitar ji bo jinan 

Frauenhaus AWO Bremen:  0421 – 23 96 11
Autonomes Frauenhaus:  0421 – 34 95 73
Frauenhaus Bremen-Nord:  0421 – 63 64 874

Alîkarî bo keçan

Kinder- und Jugendschutztelefon: 0421 – 699 11 33

Hun dikarin derheqê hewandina jinên xwedî zarok û 
jinên bê zarok de ji me bipirsin. 

Şêwirîn (rawêjî) belaş e. 

Agahiyên li ser şexsê we bi bawerî pêktên û 
nehênî dimînin. 2015



Li Almanya, şideta li ser jin û keçan qede-
xe ye, ango dijî zagonê ye. 

Zagonên parastina jinan li tevahiya 
dinyayê hene.

NABE HÎÇ (QET) JİNEK ŞİDETÊ QEBÛL BİKE!

TU (HÎÇ) KES NİKARE;

 • li jinê bide (bixe)

 • wê mecbûrî têkiliya seksê bike

 • wê tehdît bike

 • xerabî lê bike an jî wê bêrûmet bike  

 • wê di malê de heps bike

heta mêrê wê jî.

heta ferdên malbata wê jî.

Mafên wan tune, wê control bikin.

Mafê wê heye, ku serbixwe biryarên xwe bigire.

EM ALÎKARİYA HEMÛ 
JİNAN DİKİN.

Ferq nake, hun kîjan zimanî diaxivin, 
an jî xelqê kîjan welatî ne.

Ferq nake, hun ji çi wextî ve li Almanya dijîn/rûdinîn . 

 Ez li Almanya 
rûdinim (dijîm).

Jinên ku alîkariyê bixwazin, îzina (destûra) mafê 
rûniştinê hunda nakin.

Li gorî zagonê: 
Li gorî “biryara rewşa dijwar”, jinên ku tûşî şîdetê bûne, dika-
rin mafê rûniştina xwe biparêzin.

Jin dikarin bi serê xwe daxwaza mafê penaberiyê bikin.

Mafê her jinek ji bo jîyanek bê şidet heye. 

• Mafê we heye, ku hun ewlehî û parastinê werbigrin.

• Mafê we heye, ku hun gazinda şidetê bikin.

• Mafê we heye, ku hun li ser şidetê biaxivin. 

Mafên min 
yên �sexsî hene

PÊWÎST E, NUMARÊN GİRÎNG CEM 
WE HEBİN. Şewirmend (Rawêjkar) yên ku alîkariya we dikin, li jêr in. 

Xeta telefonê ya alîkariyê  rojê 24 saetan vekirî ye.
Frauenhaus AWO Bremen:  0421 – 23 96 11
Autonomes Frauenhaus:  0421 – 34 95 73
Frauenhaus Nord:  0421 – 63 64 874
Mädchennotruf (girls’ helpline):   0421 – 34 11 20

Heger bixwazin jivanek (randevû) bigrin, 
hun dikarin telefon bikin. 
Neue Wege:  0421 – 79 47 118
AWO Immigrants Advice:  0421 – 33 77 188
Advice for women forced 
into prostitution:  0421 – 34 96 70

Şewirîna taybet ji bo kêçan: 
Mädchenhaus Bremen (girls´ refuge):  0421 – 33 65 444

Şêwirmend wê hewl bidin, ku ji bo wergêrî  
alîkariyê bistînin.


