Di nav malbatê de & di
jîyana şîrîkatî de Zordarî

Numaraya telefone
ya poles: 110
Poles mecbûre kirinên criminal qeyd bike û xûya bike.

Ew tê wê vateyê …
… ji bo gunehkar:
• Qasî 10 rojan ji male durxistin!
• Astengkirina têkilîyê bi kesê qurban va!
• Gava hewce be ew dikare ji alîyê poles va cîhêk
de were girtin!

… ji bo kesê qurban:
• arastina ji eriş kirinên din
• Alîkarîya terapî û huquqî
Ji bo raporkirina vê bûyerê netirsin! Ji ber gilî kirinek
ûsa statûya runiştina we nakevê xeterê!!!

Di sazîya we de ji bo têkilîyê amade ye:
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Zordarîya dijî jinan û zarokan berê her tiştî di nav
malbatê de û di jîyana şirîkatî de pêktê. Zordarî bi
giştî wek yasayî qedexeye û kirinêkî cezayî li dar
dixîne!

Li vir şeweyên kû herî pir tên bikaranîn ew in:

Ew Flyer ji alîyêNivîsgehê Qurbanîyan
ya Göttingenê hat finanse kirin.
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tehdîtkirin
lêxistin
tadayî (tiştênxerabkirin)
îstîsmara sexuel
dabeşkirina kontrol kirina pereyan

Ew tişt dikarin ji b o wê yekê bibin sebeb:

• nebûna karîna ji bo çareserkirina nakokîyan
• Çavnebarî û mafê xwedaniyê yê li ser hevalê jîyanê
• Alkol
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Li vir alîkarîya di cîhê mayine de
Bajar û Herema Göttingen

Gazîkirina acîl ji bo jinan

Hûn dikarin li vir agahdarî û piştgirî bistînin.

0551 44684

Hûn bûn qûrbanê yek kirinekê kû pêdivîya wê cezadayînê heye, ango sucekê kriminal û hewcedarîya
we alîkarî heye?
Di çarçeveya axaftinek şexsî de em gelek agahdarîyên
kêrhatî didin we.
Xizmeta me bedava ye, ango bêpere ye.
Em şîret didin jin û mêran!
Hûn dikarin ji numaraya jêrin ya telefone re
Rendavû bigrin.

Stargeha Jinan ji bo jinên kû zordarî ji wan hatîyê kirin
û zarokên wan, xizmetên şewirmendîya psîko – sosyal
peşkeş dike û ji bo wan xanîyên demkî pêda dike.
Navnîşanên stargehên jinan ji ber sedemên ewlehîyê
dizî ne, ango nayên eşkire kirin.

0551 4031450
Agahdarîyên zêdetir hûn dikarin ji malpêra înternet ya
jêrîn bibînin:
www.opferhilfe.niedersachsen.de

Hûn dikarin her roj bi telephone xwe bigîhînin me, her
ûsa rojên dawîya hefteyî û rojên betlaneyê ji.

0551 5211800
www.Frauenhaus-goettingen.de

Xizmeta şêwirandinê yê seranserê Almanyayê de ji Bo jinan û kesên girêdayîyên wan:

Alîkarî ji bo zarok û ciwanên kû zordarîya seksual an ji
di navmalbatê de zordarî dîtine, an go jîyane.
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Wergerên ji bo15 zimanan
bêpere
anonim
di nav24 seatan de
bi telefon an ji online

