
Navenda şêwr û destwerdanê ya ji 
bo jinên di bin şîdeta nav malbatê de 
bandor bûne

Saarstraße 30 · 61169 Friedberg
Têlefon 0 60 31 - 1 66 77 3

Frauen helfen Frauen Wetterau

Armanca komela „Jin alîkariya jinan 
dikin Wetterau“, eve ku Jinên ji hêla 
şidetê têne tehdît kirin an ji şidetê 
bandor dibin, ji wan ra bibin alîkar û 
piştgiriya wan û penihin wan ava bikin.

Ev Komel gelek salan penagehek 
jinan parast, her weha navenda şêwr û 
destwerdanê ye.

Tevî alîkariyan, komel

Hesabê bexşîn

Frauen helfen Frauen Wetterau e. V.
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE80 5185 0079 0030 0080 06 
BIC: HELADEF1FRI

Têkilî

Têlefon 0 60 31 - 1 53 53 / 54  
Fax 0 60 31 - 1 53 58
E-name info@frauenhaus-wetterau.de

Şêwr 

•  Bixwe xuya bikin, bi têlefonê an li ser 
şêwr înternetê

•  Ger ku hewce bibe, em tercûmanan / 
wergêr bikar tînin

•  Di zimanê hêsan/ sivik û zimanê 
îşaretan de gengaz

Hevdîtinên bi rêkeftinê/ lihevhatin

Ji kerema xwe bi telefon an e-nameyê bi 
me re hevdîtinek bikin.

Bi me re têkilî daynin

Duşem heya Pêncşem saet 9.00 – 16.00 û
În saet 9.00 – 13.00
Saeta şêwrê:
Pêncşem saet 9.00 – 12.00
Têlefon 0 60 31 - 1 66 77 3
Fax 0 60 31 - 68 54 53 0
E-name info@frauenhaus-wetterau.de
www.frauenhaus-wetterau.de 

Şêwr a înternetê

Ji bo we nivîsandin hêsantir e? Hûn ne 
mobîl (neguherîn cîh) in? Wê wextê ji me 
re binivîsin. Ji bo şêwr a li ser înterneta 
bi parastîn, hûn li vir dibinin:

https://onlineberatung.frauenhaus-
wetterau.de

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Rêyên ji bo derketina 
şîdetê



Li malê

Ma hûn an zarokên we kêm xistin, 
heqaret, têne tehdît kirin an şidetê 
dibînin?

Hûn ne hewce ne ku wî ya hilbidin!

Ji yekê Çile 2002an „Zagona parastina li 
dijî tundiyê“ tê domandin.

Ev qanûn maf û parastina we ja şêxsi xurt 
dike.

Em di pêkanîna mafên we yên li gore 
„Zagona parastina li dijî tundiyê“ piştgirî 
didin we. Ev qanûn dibêje ku ji vir şûnda 
sûcdar ji xanî derkeve, ne hûn qurbanên 
şîdetê.

Navenda şêwre

•   Em şêwr û piştgiriyê didin jinên ku li 
alîkariyê digerin, ji bo bidawîkirina 
rewşa şidetê.

•   Em şêwr û agahdarê karmendên 
pispor, xizm û rayedarên hevkar û 
saziyan dikin.

•   Em li ser her şêweyên şîdeta nav malê 
şêwr dikin: şîdeta derûnî, laşî, cinsî, 
aborî û civakî.

•   Em di heman demê de li ser şopandin, 
tehdît kirina kuştina li ser namûsê, 
zewaca bi zorê û şîdeta dijital şêwr 
dikin.

•   Em şêwra hemû jinan dikin, ji rewşa 
wanê eslî û niştinê çi dibe bila bibe.

•   Em şêwr û alîkariyê xwe ne mezhebî û 
belaş dikin.

•   Em hemû agahdarî bi bawerî bi kar 
tinin û li ser daxwazê bênav (bi dizî)

RÊYA ÇAREYÊ

RÊYÊN NÛ

Pêşnîyar

•   Zelalkirina rewsê û ava kirina 
plansaziyek parastinê şexsî

•   Agahdariya li ser pirsên hiqûqî yên 
di çarçoveya „Zagona parastina li 
dijî tundiyê“ da, di serlêdana ji bo 
fermanên parastinê de piştgirî û 
derketina xanî, li ser daxwazi hevaltiya 
dadgehê

•   Şêwirmendiya derûnî

•   Agahdarî li ser veqetandin û berdanê

•   Agahdariya li ser lênêrînê û mafên 
gihiştinê ji bo zarokan

•   Alîkariya bi serîlêdanên ji bo ewlehiya 
jiyanê (dabînkirina debara jiyanê)

•   Agahdariya li ser tora alîkariyê ya li 
dijî şîdetê, heke pêwîst be navendên 
şîdetê din, karûbarên pispor, rayedar


