
Li her bajarî cihê ku jinan agahdar dikin hene, 
hûn karin serî li van cihan bidin. Hûn dikarin 
navnîşan û agahiyên der barê van cihan de, ji 
kesên alîkariya we dikin, bipirsin. 

Ji bo pirsên we yên derbarê malbat û perwerdê 
de, hûn karin di van mijaran de piştgirî û alîkariyê 
ji Jugendamt (saziya dewletê ya ji bo ciwanan) 
bigrin. Herwiha saziya koçberiyê, derbarê pirs û 
pêwistiyên we yên li Elmanyayê, alîkarî û 
piştgiriyê dide we. Mînak: Li dibistanan 
qeydkirina zarokan û alîkariya dahatî ya civakî a 
saziya dewletê. 

Alîkarî li hemberî diskrimin kirine bigrin. Hûn 
karin alikarî di ve mijarê de ji saziya 
antidiskrimine (Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes) di bin numara telefonê 030 18555 1865 
bigrin. 

Tekilîya zayendî eger herdû alî dipejirînin destûr tê 
dayin. Li hemberî gotina we ya „Stopp“(bisekine) 
an jî „Na“ divê herkes bi rêzdarî nêzik be. Şîroveya 
li hemberî laşê we û ferzkirinên bi darê zorê, ji bo 
tekiliyên zayendî weke acizkirinê tê dîtin û nayê 
qebûlkirin. 

Her şewazê tundiya li hemberî jinan di zewacê de 
jî qedexe ye. Tecawiz/ dest direjî tê cezakirin. 
Eger hûn hîs dikin ku wê kesek an jî hevserê we, 
wê zirarê bide we, hûn dikarin bi riya hejmara 
telefonê ya 110 xwe bigîhînin polêsan. 

Erka polîsan ew e ku we biparêze. Ji bona vê 
dema di van mijaran de hûn alikariyê bixwazin 
yên bi lezûbez bigêjin we. Heya polis werin, ji 
cîran an jî, ji kesên ku hûn nasdikin alikariyê 
bixwazin. 

Li Elmanya yê „ Li hemberî tundiya li dijî jinan 
telefonên awarte hene“, hûn karin ji her cihî bi 
hejmara 08000 116 016 alîkariyê bixwazin. 

Dema hûn telefon bikin, wê jin we agahdar bikin 
– herwiha eger hûn bixwazin bi zimanên xwe yê 
zikmakî werin agahdar kirin, divê hûn di serî de 
bibêjin da ku hûn bi kîjan zimanî diaxivin. Eger 
pêwist be, hûn û zarokên we, wê li cih û warekî 
kes pê nizanibe yê jin û. 

Ducanî 

Eger hûn ducanî bin, him di mijara agahdar kirinê 
û him jî di ya alikariya jiyanî û aborî de hûn karin 
ji saziyan alîkariyê werbigirin. 

Hejmara telefona 0800 40 40020 ji bo alîkariya 
rewşa awarte ya jinên ducanî, hatiye 
destnîşankirin. 

Li vê derê, hûn dikarin li ser tiştên ku gumanan bi 
we re çêdikin, bi awayekî vekirî biaxivin. Tiştên 
hûn li vir diaxivin, bi kesên din re nayên axaftin. 
Dîsa li vir kesên alîkariya we dikin, wê cihên ku 
nêzîkî we ne, ji we re bibêjin. Dîsa li vir jî wê jin 
we agahdar bikin. 

  

 

 

Hûn Bi Xer Hatin! 
Em hevî dikin ku malbata we û hûn xwe li vê derê 
xwe baş hîs dikin û hûn li vir jiyana xwe bi 
awayekî aştîyane û bi serkeftî bi rê ve dibin. 

Elmanya ji bo we welatekî biyanî ye. Lewra em 
dixwazin hin nirx, zagon û rêbazên welatê xwe, bi 
taybet jî ji bo jinan, bi we bidin danasin. 
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Li gorî zagona me ya bingehîn her mirov, 
takekeseke/î azad û serbixwe ye. Ji bona vê jî 
destûr nade ku li gorî zayendê, esla mirov, rengê 
çerm, ol, nerîna cihanê an jî hilbijartina zayendî 
cuda bûn werî destnişan kirin. 

Jin û Zilam xwedî heman mafan in. 

Ev nayê wê wateyê ku bi awayekî yekser pêk tê. 
Ji bona vê jî em dixwazin hin agahîyan bidin we, 
mînak hûn ê li ku derê û li gel kê serlêbidin da ku 
hûn ji van mafê heyî sûdwerbigrin. 

Mafekî we yê serbixwe jî, ji bo 
penaberiyê heye. 

Pevajoya we ya penaberiyê ya li Elmanyayê li gel 
sazîya koçberî û Penabertîyê „Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge“ (BAMF) dest pêdike. 
Li gorî rêbazan, sedemên penabertiya we, bêyî 
ku malbat û hevsera we amade be, ji we tê 
pirsîn. 

Pirr girîng e ku, hûn di ifadê dayinê de sedemên 
xwe yên penabertiyê ku hûn çima ji welatê xwe 
derketine bi awayekî detay destnişan bikin. 
Sedemên penabertiya malbata we girîng e, lê 
belê weke jin hûn bi taybet bi tundî û 
kriminalizmebûnê re, rû bi rû mane. Di îfade 
dayinê de, her çiqas ji bo we zehmet û giran be jî 
sedemên xwe yî takesî bibejin. 

Sedemên li jêr ên resen, ji bo pejirandina 
penabertiya we derbasdar in: Bi darê zorê 
zavicandin, bi darê zorê fihûş, tecawûz/dest 
avêtin, sunnet, lêpirsîna cil û bergên ne li gorî 
qaîdeyên civakê... Nezikatiyên wisa karin him ji 
aliyê saziyên dewletê ve û him jî, ji aliyê din ve 
were ferzkirin. Herwiha saziyên dewletê ji bona 
parastina we cihekî tanzîm nake û nakeve nava 
liv û tevgerê. 

Eger hûn zehmetiyê dijîn ku bi merekî re, li ser 
bûyerên ku hûn rast lê hatine biaxivin, mafê we 
heye ku hûn ji bo ifade dayinê him wergervan 
him ji dozgereke jin hilbijêrin. Eger hûn wisa 
bixwazin cara yekemin a lêpirsin/ ifadê dayînê ji 
BAMF re bibêjin û bi niviskî serledanê bikin.  

Li gelek bajaran şêwirgehên taybet ji bo 
piştgirîdayinê û agahdar kirina penaberan hene. 
Hinek ji van wekî li jêr: 

Pro Asyl, die Diakonie, AWO, Caritas, DRK hwd. 
Meclisên Penaberan, dîsa li karê we yê di 
saziyên hûn pê ve giredayîne de, karin di van 
mjiaran de piştgirî û alîkariyê bidin we. 

  

  

  

  

Jin bi xwe biryar didin ku çawa dixwazin 
bijin 

Ev biryara we ya zevacê minak bi kê re, kengî û li ku 
derê jî digire nav xwe. Mafê her jin û merî heye ku 
dest ji hevdû berdin. Hevaltiya heman zayendê tê 
pejirandin. Mafê jin û mêran heye ku bi derman û 
amûran pêşî li ducaniyê bigirin. Ji bo vê serî li 
jineokologeke/bijîşkeke jin bidin. 

Jin karin biçin zaningehê an jî pîşeyekî ferbibin. Hûn 
berpirsiyariyê tenê ne di malbatê de herwiha di 
civakê de jî digrin ser milên xwe. Hûn bi xwe biryar 
digrin, hûn ê bixebitin an jî na. Herwiha hûn bixwe 
bi awayekî serbixwe xwedî pere yê xwe ne û hûn 
karin hesabekî bankê ji bo xwe wekin. 

Jin û mêr, di malbatê de karên xwe parve dikin. 
Herdû aliyên malbatê ango jin û mêr, mafên van 
wekhev ji bo perverdekirin û pêwendiya bi zarokên 
xwe re heye. Keç û xort bi hev re diçin dibistanê û 
heman dersan/waneyan digirin.  

Mafên zarokan ji bo perwerdeyeke bêtundî heye. 
Kî zarokan bide, di malê de asê bike an jî pêşiya 
perwerdeya zarokan bigire, tê cezakirin. 

 


