Alikari ji bo
Sidetên malbatî

Heq bûn ji bo
jiyana azad bê
Sidetî û tade
Lî Dewlet â Elmanîya mafê
bingehîn ê hemû gelê insan
â wekhev ê. Hemû Jin heqe
wê sêr biryar dan a jiyan
a we heye, ji bo serbest
peyivîn, ji bo xwenasî xwê,
miemele bîki.

Sidet/tade ci yê?
Sidet dîtîn tade dîtîn lî dewletâ Elmanyayê bicûkxistin â, heqaret â, lê dan â,
kontrol â, cudakirin â, cinsî
zor lê kirin û tecawiz kirin â.
Ew hemû zayendîtî ya beden
û ruhî ya. Sidet û tade dîtîn,
di nav malbat dê, ji mêre
we yan ji sahsen dî hebe ew
Sidetên malbatî ya.

Dôra Thüringen Serperisti-Information danûstandin û Sewirgehrefugio thüringen e.V. bi
hevkarî ya li sitargeha
jinan li Jena e.V.

Hûn dîkarîn Lî
hember cî bîkîn?
Gîrîng ,Hûn na sûcdar în!
Nâ hewceyê ko hûn serm
bîkîn û hûn kârîn li hember
derkevîn! Jibo Jiyana be
Sidetî Heqê wê heye.
Ji bo alîkâri û pistgirî hûn
dîkarîn bang lê kê bîkîn:

Sitargeha jinan / sêwirgehê
jinan / banga alîkarîyê
hawar jibo jinan Hemû
federal Elmanyayê jibo alîkarî jinan hejmara telefona
08000 116016 û Polis 110
pêwendîyê bigirin.
Karmendên sitargehê
tecrûbe wan zehf heyê û
sêr alîkarî û îmkan jibo
parastin agahdar dîkîn.

Sitargeh jinan
Sitargehê Jinan kesê ku
sidetên malbatî bunâ,
jibo Jinan û Zarrokên
cihe parastîn, dûrahî û
îstirhet ê. Cihe sitargeha
jinan nenase. Hûn bixwe
û zarokên we li sitargehê
karîn serbest jiyan bîkîn
û li gor hewce bûn ji
sitargehê derkevîn.

Eger dixwazin ji sitargehê derkevin ew her
dem gengazê. Di gava ku
runistinê, karmend ê ji
we re alikar bîn, jibo we
re bernameyên bipergal
û pirsên we yan niyaz û
daxwazî hebî alikari dîkîn.
Û midet hebi refaqet kirin
ji gengaze.

Sitargeh jinan / sewirgehê jinan e nêzik:
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