türkisch

Ne yapabilirsin?
Bu internet adresinden bilgi alabilirsin:
www.zwangsheirat-nrw.de

Bizimle irtibata geç!
Bireysel danışma
Pzt – Cum arası (randevuya göre)
Telefonda danışma: 0521.521 68 79
Pzt: 9.30 ile 16.30 arası
Çrş ve cum : 9.30 ile 13.30 arası
Prş: 12.30 ile 17.00 arası
Unsere
E-Mail ve Chat ile online danışma
Onli
www.zwangsheirat-nrw.de
Beratune
ng
Hemen başlayabilmen için sadece bir takma isime
ve şifreye gerek var

İrtibat

unterzeile auf türkisch fehlt

Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
Renteistraße 14 | 33602 Bielefeld
0521.521 68 79
Gerekirse tekerlikli sandalyeler için uygun odalarda
da bilgi verebiliriz.
Kızlar* için zor durumlarda ve kriz hallerinde sığınak
0521.2 10 10 (gündüz ve gece)
Destek veren

Bizi takip et:
www.zwangsheirat-nrw.de

www.maedchenhaus-bielefeld.de

www.zwangsheirat-nrw.de

Senin için buradayız!

Seni destekleriz!

Zorla evlendirilmek nedir?

• Bir erkek arkadaşın var, ama ailen bu ilişkiyi kabul
etmiyor mu?

• 12 yaşından büyük tüm kızlar* ve kadınlar* için
buradayız

• Senin karşı gelmene rağmen, ailen kiminle
evleneceğine karar verirse.

• Ebeveynlerinin sana belirlediği hayat planından
farklı planların mı var?

• Gençler* ve erkekler* de bize başvurabilirler.

• Zorlandığın ve başka seçeneğin olmadığı için bir
evliliği kabul ettiysen.

• Arzun dışında evlendirilmekten korkuyor musun?

• Zorla evlendirilme tehdidi ile karşı karşıya isen veya
buna maruz kaldıysan.

• Daha önce bir evliliğe zorlandın mı?

• Bize ismini söylemek zorunda değilsin.

• Ailen tarafından sıkı kontrol altında mısın?

• Kültürler arası bir kadın ekibiyiz. Almanca, İngilzce,
Türkçe ve Kürtçe dillerinde danışmanlık yapabiliriz.
Diğer dillerde ise tercüman bulabiliriz.

Hangi konu ile bize gelirsen gel, seni ve
problemlerini ciddiye alıyoruz.
Yardım istemek cesur ve güçlü olduğunun
işaretidir.
Birlikte çıkış yolları ve çözümler buluruz

• Gerekirse senin için tehdit ve şiddetten
korunabileceğin, güvenli ve gizli bir konaklama yeri
bulabiliriz.

*Kız /kadın ve genç/ erkek terimleri ile, kendilerini dişil/eril olarak
tanımlayan ve toplumda bu şekilde kabullenen kişileri kast ediyoruz.

Danışma ücretsizdir ve sağlık sigorta kartı gerektirmez.

Zorla evliliğe hayır!

No Forced Marriage! Ji zewaca bi zorê re na!

Bu yurt dışında gerçekleşmiş dini, geleneksel ve
hukuki evlilikler için de geçerlidir.
Almanya’da zorla evlendirilme kanunen yasaktır ve18
yaşından küçük kişiler evlendirilemez.

Sevgi ve evliliğin zorlamayla hiç bir alakası
olmamalıdır!
Dünyada hiç bir din zorla evlendirilmeyi
kabul etmez!
Her insanın kendi iradesi ile özgürce karar
verme hakkı vardır.

Përgjigje me “jo” martesës së detyruar!

