EM JI BO TE LI VIRIN!

TU DIKARÎ ÇI BIKî?

Bixwe bawerbe û gava yekemîn bavêje! Em ji bona te
amadene. Em te bi rêka şêwêrandinê bihêz dikin jibo
tu bikaribî li dijî zewaca bi zorê lihembere malbata xwe
bisekinî. Eger tû bixwazî em karin cîhekî paraz û nenas,
kû ji tehdît û zext parztî be, ji tere bibînin.

Ji înformasiyonan www.zwangsheirat-nrw.de werbigre
û ji wir bikeve şêwirdariya-online an jî telefonî me bike.
E-Mail: zwangsheirat@maedchenhaus-bielefeld.de
Telefon: 0521.521 68 79

kurdisch

Li dijî
Zewace bi zorê
saziyeke agahdarî
Zoraki evliliğe Hayır!
JO martesës së detyruar!

No Forced Marriage!

Ji zewaca bi zorê re na!

Alternatîf û Çare hene!
Tû daxwaz dikî kû mirovek hebe, kû
» te û tirsên te fehm bike û ji tere alîkar be?
» te û daxwaz ū planên te ji bona pêşerojê cidî bigre?
» tū karibe bi eşkere li ser hemū tişti xeber bide?
» bikaribe ji tere di dîtina biryara herî baş de alîkar 		
		 be?

Em alîkariyê didin te:
»
»
		
»

eger plana te jî jîyana dayik ū bavê te cuda be
eger tû bitirs be, kū dayik ū bavê te te beyî riza te 		
bizewicenin
eger tû herweha li dijî riza xwe hatibe zewicandin

Cih:			
				
				

Mädchenhaus Bielefeld e. V.
Saziyeke agahdarî/ Li dijî Zewace bi zorê 		
Renteistraße 14, 33602 Bielefeld

Stargeha veşartî jibo Keçiken di xeternak û krîz:
Telefon: 0521.2 10 10 (Bi Şew u Roj telefona me vekirî ye)

Biryara xwe bixwe bide!

www.zwangsheirat-nrw.de

Telefon 0521.521 68 79
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ZEWACA BI ZORÊ ÇI YE?

GELEK RÊ Û REBAZ HENIN KÛ
KEÇIK BIKARIBIN JÎYANA XWE
BIDOMÎNIN!

PEŞKÊŞEN DI

Zewacek bi zorê wiha dibe:

» Armanca me ew e, kû keç û jinên ciwan yên kû bi 		
		 darê zorê bi mêrdikin, bi hêz bikin. Da kû ew jîyana
		 xwe li gor dil û daxwaza xwe birêva bibin.

»
		
		
		

» eger dê û bav an jî malbata te biryara bidin bi kêra 		
			 bizewicî.
» eger tû kes ji te tû dixwaze bizewicî an jî kesêkî hesdike.
			
» eger tû nexwazî bizewicî, te erêkirina xwe diyar nekiri			 be, te xistibin bin zextê û tû xwe di bin zorê de hisbike.

Mafê te heye, kû tû bi serê xwe biryar bidî, gelo tû yê bi
mêrbikî an ji bi kê ra bi mêrbikî!

Zewac û Evin bi darê zorê nabê!

»
		
		
		

Gava tû ji bo zewacê bi darê zorê tê tehdîdkirin an
jî tû bi zorê hatibe zewicandin, tû dikarî ji bo alîkarî
û şêwirmendiyê serî li me bide û pistkirêkên xwe 		
çareser bikî.

»
		
		
		

Em tîmeka navnetewî ja jinan in û dikarin 			
şêwirmendîya xwe bi zimanê Almanî, Inglîzî, Tîrkî û bi
Kurdî bi rêvabibin. Ji bo zimanê Erebî û Albanî tercûmanan bikar tînin.

» Alîkarî û agahîyan hun dikarin bi rêya telefonê, bi ser
		 lêdana şexsî an jî bi rêya înternetê ji me bistînin. Ev
		 alîkarî anonîm û beleş tê dayîn.

Em şêwirmendiya endamên malbatê û kesên
bi bawer, her weha ji kesên pispor yên kû di
babeta zewaca bi zorê da bi meslegî profesyonel
kar dikin, alîkarî bixwazin dikin.

» Em civînên agahdarîyê pêktînin û her weha ji bo
		 kesên pispor perwerdeya pêstabirina zanînê û
		 workshops jî amade dikin.
» Em di Eyaleta NRW da di forma disbistanan da,
		 bi babeta bi mêrkirina bi zorê “KEÇIKA HÊZBIKIN”
		 civînên bê pere pêk tînin.
» Agahdarî û peşnîyazên helwestnîşandanê, di
		 malpera www.zwangsheirat-nrw.de da, bi şeş
		 zimana henê.

Tu olek destûrê nade, kû zewacek bi zorê pêkbê!
» Ger pêwist be, em dikarin saziyên destdayî ji we ra
		 peyda bikin.

Telefon 0521. 521 68 79

www.zwangsheirat-nrw.de

Das Mädchenhaus Bielefeld e. V. Komelek bo
berjewendiyên raya giştî ye, kû ba kirina ertên jiyana
keçên û jinên ciwan di hemû waran de ji xwe re
kiriye hedef. Komel wek binbara naskirî a alîkariya
ciwana û teklîfên alîkir yên bo keçik û jinên ciwan
yên di rew ê krîz û xeternak de, bi pê ket.
www.maedchenhaus-bielefeld.de

Telefon 0521. 521 68 79

