ینوفيلت یدنۆان
نيلرب هل یيات هر هس یراگژومائ

وشپ یناک هژؤڕ و هناوتووح یڕخائ اه هور هه -هناژؤڕ .١
ر هگ هئ .هيب هد هيپ نات یسرتس هد  8–23یتاعاس
ني هک هد گناب ووب ناترێگرو هيب تسيوێپ
یراگژومائ نانژ ینوفيل هت طخ یناک هراک .BIG
،هويد هيڵام هل ناي یژيت و دنوت هک هناو هئ ،ن هک هد
هب هل ناکاز هراش ناير هب و رود یۆڕم اه هور هه و
دنوت ی هراب هل هي هه نايرايسرپ ناي هک هشيئر
ینوفيل هت هب نناوت هد اه هو ر هه هو هلام یژيت و
ینوفيل هت یناک هراکواه نرگب یدن هوي هپ گيب
ۆب اد هد یت هم راي ،ناريق هل یرێگ شێپ گيب
هه رت یناکاگيج هل نتساراپ و هيو هل نتساراپ
و سيلوپ ی هراب هل هين هد هد نات یرايناز رت هور
یر هگيراک هب رتايز یزاينشيپ دوجوم یناک هفام
تيافک نوفيل هت هب یراگژومائر هگ هئ .ليابم
هيج هل هيناوت هد ناک هراکواه هل كک هي ،اکان
اک هب یراگژومائ
ینارايناز ڵ هگ هل هواردناد گيب ینوفيل هت
،نانژ ین هنيب یر هگيراک ینێوش و یراگژومائ
هگن ههر هف ناوێن ی هتس هدو اروب ،ارات ،نانژ یرووژ
ناک

هين یێوخ ی هل هئسم اديلام ی هو هيچراوچ هل یژيتو دنوت!
هنێب ت هک هڵانم و تووخ ووب ر هديراي!

1

ني هک واوت هو هکيپ درێم و نژ یژيتو دنوت
هڵام هنب یراگژومائ تسار هوين یساتيراک
Große Hamburger Str. 18
10115 Berlin
(030) 66 633 470 :نوفيل هت
Famlienberatung.mitte@caritas-berlin.de

هڵام هنبو ناڵانم ووب یريگتشپو یراگژومائ
یژيت و دنوت ینووبواو هت شاپ
Kind im Blick
Briesestraße 15
12053 Berlin
Tel. 0151 14 64 87 55

ت هيراش یژيتو دنوت یر هزێراپ یسنالوبمائ
Birkenstraße 62, Hs. N
10559 Berlin
(030) 450 570 270 :نوفيل هت
(030) 450 7 570 270 :سکاف
gewaltschutz-ambulanz@charite.de
www.gewaltschutz-ambulanz.charite.de
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یسنج ی هراب هل هک یناي ینابرقو هئ ،ناچک وب هارمه
ن هک هب تياک هش هواد نايراێڕب و هوار هک هيپ ناي زواجت

یراب هل هک هناروک ۆب اه هور ههو هناوايپ ۆب ،رتووات
هوار هک هيپ نايزواجت یسنج

نوفيل هت(030) 693 80 07:
هش جنپ و  10–13تعاس ومم هشوود  16–18،تعاس ومم هش هس
 17–19تعاس ومم

دنوت یناميرجمۆب یراگژومائ ینێوش:
اد هڵام ی هويچ راوچ هل یژيتو
یژيتو دنوت یژد – ناوايپ ۆب یراگژومائ

نوفيل هت (030) 785 98 25 :لیابوم0170/380 18 14 :

– یژيتو دنوت هل یريگشێپۆب نيلرب یدن هوان
BZfG e. V.
نوفيل هت(030) 95 61 38 38 :

ینازاب سنجمه ۆب یراگژومائ ینێوش:
وايپ و نژ
زاب سنجمه ینانژ ۆب یراگژومائ
نوفيل هت(030) 217 27 53 :

Maneo
هسنج وودو زاب سنجمه یناويپۆب یراگژومائ
نوفيل هت(030) 216 33 36 :
 19تاعاس ات  17یتعاس هک ژۆڕومم هه

هکيد یراگژومائ یزاينشيپ:
Stop Stalking
Albrechtstrasse 8
12165 Berlin
نوفيل هت(030) 22 19 22 000 :
info@stop-stalking-berlin.de
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 Ban Yingنوفيل هت(030) 440 63 73/74 :
ناسنيئ ی هل همام یژد هب یراگژومائ ینێوشو-ندرک ميزنت
 Al Nadiنوفيل هت(030) 852 06 02 :
برع ینانژووب یراگژومائ و نينيبرتک هي
 HINBUNنوفيل هت(030) 336 66 62 :
دروک ینانژووب یراگژومائ یدن هوانو -و نووب رێف
 In VIAنوفيل هت(030) 66633487 :
هێرواه ینوفيل هت0177 738 62 76 :

همام هک هنانژووب یراگژومائ ینێوش
هوارکێپۆرم ی هل

 TIOنوفيل هت(030) 624 10 11 :
ناک هکروت هنژ ووب تاعالطا ینێوشو -نينيبڕتک هي

EWA Frauenzentrum

نوفيل هت(030) 442 55 42 :

یمومع یراگژومائ و یرايناز یقوقح یفام

ینتو هک ايرف ارێخ ناڵانم ینتساراپ
اگ هدار ێپ ناتس هد و هش و ژؤڕ

 Hotline Kinderschutzنوفيل هت(030) 61 00 66 :
 Kindernotdienstنوفيل هت(030) 61 00 61 :

 Jugendnotdienstنوفيل هت(030) 61 00 62 :
 Mädchennotdienstنوفيل هت(030) 61 00 63 :

ینتساراپ ۆب یراگژومائ:
تياش و -ینابرق
ناک ینابروق هب یراي :

نوفيل هت(030) 395 28 67 :

مرج یوادور ينابرق ۆب یراگژومائ ینێوش

یاگدادو نتراگريت یاگداد هل تياش یتشر هپر هس,
نيلرب ی هچوان
نوفيل هت(030) 90 14-34 98/90 14-32 06 :

Weißer Ring

نوفيل هت(030) 833 70 60 :

 Wildwasser e. V.نوفيل هت(030) 2 82 44 27 :
ناک تياش تسار هوان -نيلرب ناچک یراگژومائ ینێوش
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نێدڵ هه هک هناس هک و هئ هلام
Frauenzimmer e. V.

نوفيل هت(030) 787 50 15 :

هي ههراد هکچێپ یسروک یاکيڕ

Hestia e. V.
Zuff e. V.

نوفيل هت(030) 440 60 58 :

نوفيل هت(030) 694 60 67 + (030) 787 18 340 :

Frauenort-Augusta

نوفيل هت(030) 28 59 89 77 + (030) 46 60 02 17 :
سکاف(030) 28 59 89 78 + (030) 46 60 02 17 :
SMS: 0160-666 37 78

هواردناد ناک هڵاڵو ڕک ووب

 Interkulturelles Wohnprojektنوفيل هت80 10 80 10 :

یتاعالطاو یريگتشپ شال هب هب نناوت هد هنانێوشو هئ هل:
نرگر هو )یقوقح(

و تبيات یراگژومائ:
تاعالطا یريبدت
 LARAنانژ هل سکيس یژيتو دنوت یژد ی هتشر
نوفيل هت(030) 216 88 88 :
هيپ ن ايزواج هت هک نانژووب یراگژومائ یدن هوانو -ناريق
نوار هد رازائ یسنج یراب هلو هوارک

نوفيل هتWildwasser e. V., (030) 693 91 92 :
هل هک نانژ ۆب یراگژومائو ن هد هب ناي ۆخ ی هديراي نانژ
هوار هک هيل ناي ژيت و دنوت یسنج یراب هل یڵامن
ه- FrauenNachtCaféنانژ ی هناو هش ی هناخ هواق

نوفيل هت(030) 61 62 09 70 :
12055 Berlin, Mareschstraße 14
 20–2،تعاس :ومم هش هب ینيه :هو هنارک یتاک:
 20–2تعاس ,ومم هش کێ هب ومم هش
 19–1تعاس ومم هش چنپ هبومم هش راوچ

Netzwerk behinderter Frauen in Berlin e. V.

نوفيل هت(030) 617 09 167/(030) 617 09 168/169 :
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یناک هنێوش و -از هراش یراگژومائ
یراگژومائ
نای ژيت و دنوت هک هناو هئ ،نانژ هب هەرک هد شکشێپ
ۆخ یۆخ هب ۆخو ینوفيل هت ،هوارکێپ
• فامو یتيال همۆک یراگژومائ
• فام یريبدت و سيلوپ ی هراب هل هردني هگ هد ار ناتێپ
ووب هک هناڵام و هئ و نانژ هڵام هب ندرک ش هب اد یڵ ال هد
• هواردناد نوت ال هه هيڵام هل هک ینانژ
نيرگ
• هد ووناخ هل هک تاکو یراديئ یراب هل ناو هل یريگتشپ
• ،زاينشيپ ی هتس هد ،هيرک هد شکشێپ یراگژومائ یفام
شکێد یتش هو ناک هڵانم هل یراداگائ شيکێش هبو
هراکواه نايال هل و هڕاپ ێب و نڕوواب ێيج ناکیراگژومائ
ڕک ینامز ینەناوتو هيە هه ناياناز هناگيب ینامز هب هک ناک
ڵ هگ هل هيب تسيوێپ ر هگ هئ و ن هک هد زاينشيپ لال و
ن هک هد شيئ نامز یو هنيڵوکێل هک هناو هئ

Frauenberatungsstelle TARA

نوفيل هت(030) 787 18 340 :
،یسراف ،یزيلگنيئ یناک هنامز هب رت هو ر هه یراگژومائ
هي هه )یرد( یناغفا و ،یکروت

FRAUENRAUM

نوفيل هت(030) 448 45 28 :

یزيلگنيئ ینامز هب رت هور هه یراگژومائ

Frauenberatung BORA

نوفيل هت(030) 927 47 07 :
یو هسنار هف ،یسيلگنيئ ینامز هب اه هور هه یراگژومائ

Frauentreffpunkt

نوفيل هت(030) 622 22 60 :
سا م ساSMS: 0151-567 40 945 :

ینەلوپ و یزيلگنيئ ینامز هب اه هو ر هه یراگژومائ
ناک هڵال و ڕک ینامز ینيناوتو

Interkulturelle Beratungsstelle

نوفيل هت(030) 80 19 59 :
ههو ،یسراف ،یزيلگنيئ ،ینمرا یناک هنامز هب اه هو ر هه یراگژومائ
نامادنئ م هک ووب ت هبيات یاگێر یوالسگوي یناک هنامز ووم
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 F020و ف یناک هڕؤژ هل فام یاواد ینێوشو -ندناي هگارێپ
 F029،و ف ات
جنپ  8.30–15.00،ومم هش راوچ اتومم هشوود هو هنار هک یتاعاس
 14.00–18.00ومم هش
ۆۆ  8.30–13.00ینيه

ناد ازس یاگداد:

 ، Tiergartenنوفيل هت(030) 90 14-0 :

نانژ هڵام:
• یتاناکما کێ هوام ووب ،هزيڕاپ نات هد هک هک هيڵام نانژ هڵام.
اد هد کي هو هت هنر هه ووب )نايناک هڵانمو( نانژ ووب نايژ
• ن هک هب نانژ هلام هل نوفيل هت ژؤڕ و و هش نناوت هد هويئ.
• هينازان نانژ هڵام یسيردائ س هک چيه.
• نانژ هلام هنچب هين ناينزيئ ناک هوايپ.
• ،ێيارووخ هب اد نانژ هڵام هل نتشيناد.
ن هگ هدار ناتناک هڵانم هبو هويئ هب ن او هئ
• یراگژومائ و یريگتشپ هل هوائ يش هواب هب نانژ هلام هل.
نيرک هد
• ،هين هو هنوب ووج یانعم هب کيتاموتوئ نانژ هلام هل هماقيئ.
هير هد ناي هگاناڕ هناگێب ی هراديئ هل و

2. Autonomes Frauenhaus
نوفيل هت(030) 37 49 06 22 :

Hestia-Frauenhaus

نوفيل هت(030) 559 35 31 :

Frauenhaus Cocon

نوفيل هت(030) 91 61 18 36 :

Frauenhaus BORA

نوفيل هت(030) 986 43 32 :

نامادنئ م هک وب شوخ یرووژ

Frauenhaus CARITAS
نوفيل هت(030) 851 10 18 :

هوار هدناد هين ناينتسيب یتس هه هک هناو هئ ووب

Interkulturelles Frauenhaus
نوفيل هت(030) 80 10 80 50 :
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هو همنيب هد ووچ هل یيچ?
هداو هناخ یاگداد
Pankow/Weißensee

یناک هچوان ووب وارسرپێل
)Mitte (Mitte, Tiergarten, Wedding
Pankow (Pankow, Weißensee, Prenzlauer Berg), Reinickendorf
Kissingenstr. 5–6
13189 Berlin-Pankow
نوفيل هت(030) 9 02 45-0 :

،یو هز یتسائ یمۆهن فام یاواد ینێوشو -ندناي هگار هێپ
هش چنپ و  9–13ینيه-ومم هشوود هو هنارک یتاک ،ب  2یرووژ
)ن هک هد شيئ هک هناو هئ ووب(  15–18ومم

Schöneberg

یناک هچوان ووب وارسرپێل
Steglitz-Zehlendorf und Schöneberg
Grunewaldstr. 66–67
10823 Berlin-Schöneberg
نوفيل هت(030) 9 01 59-0 :
هنارک یتاک  11،یروژ فام یاواد ینێوش و -ندناي هگار هێپ
 15–18ومم هش جنپ  9–13،ینيه -ومم هشوود هو

) ن هک هد شيئ هک هناو هئ ووب(

Köpenick

کينپوک/وت پرت ووب وارسرپێل
Mandrellaplatz 6
12555 Berlin
نوفيل هت(030) 9 02 47-0 :

یڕۆژ ،فام یاواد ینێوشو -ندناي هگارێپ 122
هش چنپ  9–13،یتاعاس ینيه -ومم هشوود هو هنار هک یتاک
 15–18یتاعاس هل ومم
)ن هک هد شيئ هک هناس هک و هئ ووب(

Tempelhof-Kreuzberg

هوام هک یناک هچوان ووم ههووب وارسرپێل
Hallesches Ufer 62
10963 Berlin-Kreuzberg
نوفيل هت(030) 9 01 75-0 :
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هنب یاگداد  ١٥٦فارگاراپ نتوەککێر یامەنب رەسەل
ەلام
ەل
ینێوش )،کواب و کیاد( ناواب یرێدواچ یناکەتەباب
و نتشیەگێپ یفام ،نووب ێجەتشین
ناڵادنم یناکەرابوراک
يێب ەد اگداد
• تاکبراک
)نوەکبکێر کواب و کیاد ەنوومن ۆب( نتوەککێر وانێپەل
• ەب ەشەگ
ەب نەگب تەبیات ەب ،نەدب نایناوێن یندرکژێوار
ندرک نانێھار ۆب شەبواھ یکەیاگێر
یتەیاکواب و کیاد یتەییرایسرپرەب رەسەل
• هک هبهڕاشيئ ندرک هيهت ینۆب هب
ێناوتەد اگداد
 cاکب تيراگژۆمائ
• اگداد ینانادايپنادو هنێو یدرووار هبوک هو نترگک هي
هيب هد اگداد
• اگداد یروتس هد هيبد هو هن رگ هب رتکي نناوت هن ر هگ هئ
نر هگرو
هب ناگن هسڵ هه اي ن هد هب یراگژومائ یروتس هدر هگ هئ
هيرکب ڵ هح اي اگداد یروتسد هب وچووتاه یفام هيب هد ،هيرک
اد یور اد هڵام یژيت و دنوت یطيارش هل هر هتسب هب اي
هک نب اينڵد نناوتان ،هيبان نترگ کێر هس هل یريثات
اگداد هب هيب هد هين هب هيج هب ناک هروتس هد وارديلناوات
ینوناق یناک هليل هد ڵ هگ هل یدن هوي هپ ريژ هل نني هگبار
ڵ هگ هل هي هه یدن هوي هپ هک

ناژ ی هراپ و نايز ی هو هندرکووب هر ەق

هد هناو هئ یلام ینايز یو هندرکووب هر هقووب هويئ یفام
ینايز ،یکشيزپ یتانياعم یجرخ هنومن ووب هو هتيرگ
ی هيج هب هک کيجرخ ايو وودرک هن یشيئ هک یلام
ووب هويئ یفام تم وتش ینووب بارخ و یناک هوارد هسابيل
ۆکو هنايز هب ربمار هب و یواو هت هب ناژ ی هراپ ینترگرو
هيرک هد باسيح ندرک هلوکچ و ،ناژ ،نووب رادنێرب
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ینازێخ ەتەباب یوورەس ەل نایەلپ و نێرکب ێجەبێج
یندرک رادیسرتەم.تێب ناکەراد یدنەویەپ ەتەباب و
یبيتک  1666aو  1666یناک هفارگاراپ ڵادنم یشياسائ
ی هداوناخ یناک هتشهل نرتگنيرگ ناملائ یازس یاساي
ەتاو ەمەئ هيرکب رتۆز یسرداد ینايرج هلو هکيد
رتروود ەک تێردنباد اگداد ینتشیناد یراورەب ەتسیوێپ
یاودەل کێگنام ەل تێبەن
رەھ .ناکەراکێر یندرکێپتسەد
،ەوەناکەنەیال نەیالەل نێوش ینیڕۆگ ۆب کەییراکاواد
یخۆدوراب کێدنەھ ەل اھنەت
یراکۆھ .تێردنێشخەد ادێپ یواچ )ءانثتسا( تەبیات
.تێب لوقعەم یکێراکۆھ تێبەد نیڕۆگ نێوش یندرک اواد
هئ ناد هي اگدادو هئ ینايرج هل هک هناس هکو هئ اد هتاکو هل
یکێس هکۆب هه رگ هئو ناجنگ ی هراديئ یماحم ۆب هه رگ
اگداد نيب نايۆخۆب اگداد ینايرج ۆب هکيد
.تێرگەد ناکەڵادنم ەل ێوگ ەشیمەھ
وەئ ۆب
ەنتشیناد مەئ ەوەتەنووب یژیتودنوت یوورەبوور یەناکیاد
تێرکەد )ەدیعوەم(
یکیزن یۆھەب تێب یسەک یگنرگ یکەیینارگراب
نترگ ێوگ .یژیتودنوت ەل ناییتاک
یوور ەل ەیەناوەل نتشیماد نامەھ ەل نەیال وودرەھ ەل
یندرکاواد .تێب رادیسرتەم ەوەشییاسائ
تێبەد ایجەب کێنەیال رەھ ەل نترگ ێوگ و ەوەنتساوگ
ینوور .تێبەھ یلوقعەم یوونایب و راکۆھ
.ەوەڵام ەل ەوەتیووب یژیتودنوت یوورەبوور ۆت ەک ەوەکب
ندرک لوخادەت یرایڕب ،تیب راداگائ تێبەد اگداد ەل
ەیەناوەل
یژیتودنوت ەل ندرک یرگرەب یناکەییامنێر یەناوەچێپ
.تێب
یرێدواچ یرەتنەس ەل رابناوات ڵەگەل نتوەکێپواچ اھەورەھ
یندرک
ڵەگەل تێوێشب ەیەناوەل ەکنوچ ۆت ۆب ەرادیسرتەم ناجنەگ
یێل ندرک یرگرەب ینامرەف
ۆب یندرک یرگرەب ینامرەف ۆت ننازباو ەیەناوەل(
)تیەکەدرەد

ندرکراک
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رەسەل يەکەلادنم ينينيب يندرک ەغەدەق ياواد ێرکەد ەواد
رێژ ەل تەکاڵانم ينينيب ياواد يراکواه ۆب يناوتەد يردب
.يەکب مەيێس يکێسەک يرێدواچ
نايەکەلانم ينينيب يفام ەکەڵانم يەروەگ ەواب و ەروەگ ەياد
ێبەد تيب ەکەلانم يتساوخ ەب ەکەنينيب کيتاک ەل ەيەه
وەروەگ ەياد ەتاکەد ەک ەکەرابناوات يکواب و کياد ينووچۆب
رەس يژيت و دنوت ەب تەرابەس ەکەڵانم يەروەگ ەواب و
يرێدواچ رێژ ەتيرخب ەوايکواب نەيال ەل ەکەڵانم
لامرۆن ێپ نايەکەڵانم رەس يژيت و دنووت ووتاه رەگەئ
يەوەنتسخ روود ۆب کێراکۆه ەتێبب ێرکەد شەوەئ تێب
يەرووەگ ەواب و ەرووەگ ەياد ەل ەکەڵانم

اھەورەھ

ڵەگەل رابناوات یندرک ەڵەمام ینترگار یاواد نناوتەد
نامەھ ەل و نەکب ناتەکەڵادنم
تەکەڵادنم ینتساراپ و ندرک ێل یراگزێراپ یفام ادتاک
،انرەگەئ ەیەھ
تەکەڵادنم کێتاک ەوەتێب ۆت یکیزن تێناوتان رابناوات
تۆخ ەل نای ،ەتۆخ یتسەد رێژەل
یشووت نالپ ەب نای تاکب توودنام ەوەتێب کیزن
اد ینزيئ اگداد اتسيئ ات ر هگ هئ .تاکب تیسرتەم
هبرت هور هه و نتساراپ یفام یندرک اواد ۆب ننيبب رتکي
ینيروگ و ڵائ هب ن هک هب اواد م هد و هئ ر هه و نيڵب اگداد
موئ رتيالگ هب ی هچکوت رپ هل قيق هد ی رايناز رايرب
.ی هڵ همۆک گيب هل گناگ

یناکەراکێر
ناکەڵادنم یتەباب ەب تسەویەپ

ەل
یناکەرابوراک ەب تەبیات یاسای ەواودەب  01.09.09یراورەب
ێجەبێج یراوب وان ەتۆتاھ ) (FamFGیشخەبۆخ و نازێخ
.ندرک
ەل
.تێرکەد ێپ نایراک )ەنایامەنب( ەنارایڕب مەئ اداتسێئ

 155حفارگاراپ(یسرداد ینايرج یندرک هل هپ هب یاساي
)هلام هنب یاساي
یناکەتەباب
و نتشیەگ ێپ تسەد یفام ،نووب ێجەتشین ینێوش یفام
ڵەگەل و ناڵادنم یناکەفام
تێبەد
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رابناوات يسەک ەک شەتاک وەل ەيەه ۆت ۆب ەتەفرەد
.تيبدرک يەکەتکارتنۆک يازميئ اينەتەب
يڕووەف ياگداد ەب ەيەه ەوەئ يلاجەم کێتاک وومەه ەهاورەه ەو
ەشەرەه و ناد ەجنەکشەئ و ەوەرووژ ەنتاه يندرک ەغەدەق ياواد
)هو هن وب کيزين ڵ هگ هل( يەکب ندرک يدنەويەپ و ندرک
اگداد ی رايرب،ن هد هب جنرس  1 GewSchGیفارگاراپ یێپ هب
اگداد یدن هم راک نايال هل هوار هک یواراز ی هل همام یێب هک
ێپ تەوەئ يفام رەگەئ هردرين هب ناتۆب هيبد GewSchG
يەوەندرک رپ يتەک ەل ێبەد يرگبرەو يددام ي راکواه ەوارد
یفام  2فارگاراپ یێپ هب يەکب ەفام وەئ ياواد ەکەمرۆف
ی هکنب م هه نووايژ یێل هو هکێپ هک هووناخ و هئ ینترگرو
اگداد ی رار هق ی راداگائ یزي راپ ڵانم یوار هخ هير م هه سيلوپ
تيرک هد

ڵانم یندرک وێخ هب یفام

هخ یکێخۆدوراب هل ڵانم یژيت و دنوت ینينيب یوه هب
ادوج تنازيخ هل یژيتودنوت یۆه هب ر هگ هئ یژ هد بار
ۆب ی هکب تياک هش اگداد هل یام هت هب ناي هو هتێب هد
یزيراپ هب ت هک هلانم یو هئ ۆب یناوت هد تووخ ینتساراپ
یکيتاک ۆب ت هک هڵانم تيک هب ینازێخ یاگداد هل اواد
وێخ هب یفام وارک هن یرايد یکيت اک تووخ ايوارک یرايد
ی هو هئ یێب هب یيناوت هد هو هئ تۆخر هس هيخ هب یندرک
هک هي هه هو هئ یلام هتحا ی هدب ماجنئ یەکب قال هط یاواد
هڵانم ینتساراپ ۆب تيب باوج هب یر هس هل هيب بجاو اگداد
یبيتک  1666،1666aفارگاراپ یێپ هب هيناوت هد اگداد تک
لارديف ینوناق
هنام اي یدن هوي هپ اي لام وان هنتاه یندرک هغ هد هق یرار هق
تاد هب ۆت کيزين هل رابناوات ێس هک یو

ندرک هل هم ام یفام

ر هگ هئ هوارد یێپ ی هک هڵانم ینەنيب یاگير کۆاب
هڵانم ۆب ايۆت ۆب یکێسرت هم هناد هيپ اگير و هئ ووتاه
یندرک هغ هد هق یاواد ینازێخ یاگداد هل یناوت هد ۆب هه ت هک
ۆب ناي وار هک یرايد یکيتاک ۆب ت هک هڵانم ینينيب
اگداد راج ڕۆز اد هتاک و هل ی هکب وارک هن یرايد یکيتاک
مي هس ێس هک یريد هواچ ريژ هل هک هڵانم ینينيب یفام
هموجنئ یوارک هيپ رواب یکيس هک هيبد هس هک و هئ اد هد
هوارد هيپ ی ە هئ یفام شيکوابڕز هيب یزيراپ ڵانم ین
اکێلام هل ڕؤز یکيتاک ۆب ر هگ هئ یێنيب هب ی هک هڵانم
هڵانم یتساوخ هب هيب هد هنينيبو هئ یێبايژ یل هگ هل
ەجنەکشەئ يەکەلادنم شەکواب ڕز وەئ رەگەئ یێب ش هک
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یسک هب ندرک یدن هوي هپ و هو هنوب کيزين اهاور هه
نتساراپ ١فارگاراپ یێپ هب يرک هد هغ هد هقوارکيلناوات
فارگاراپ یێپ هب ڵانم ۆب ;) (GewSchGیژيت و دنوت یژد
هه وۆت هب ندرک یدن هوي هپ یفام هک هرابناوت BGB1666.
یێنوش ناە تندرک راک یاگيج هل هو هن وب کيزين اه هور
هزو هڕ ناي تڵانم ی هس هرد هم یاگيج ناي تنوب هيج هتشين
هد راداگائ سيلوپ ی هکنب .هو هت هرد نيتس هد ێل تلانم ی
و دنوت یژد ینتساراپ ۆب  ١یفارگاراپ یێپ هب هو هتيرک
نترگ هن هيل زێڕ هب .یژيت
دنوت یژد ینتساراپ ۆب  ١فارگاراپ یێپ هب هرار هق و هل
یراداگائ یێناوت ەد هتاک هل .اک هد رابناوات یووخ یژيت و
هد اه هور هه هو .ی هک هب ت هي اک هش هو ەت ی هک هب سيلوپ
هل .ی هک هب هس هک و هئ یندرک همارغ یاواد هاگداد هل ێێناوت
هەرکب هيرک هد ش هناخيدب هن یازس ت هبيات یکيتاک

لام یندرک نيباد

هب تووخ ۆب هوناخ و هئ یاواد هيرک هدینازەخ یاگداد هل
یێپ هب ن هوايژ ادێايت هو هکەپ هک هيووناخ و هئ ی هک
هندرک روود .یژيت و دنوت یژد ینتساراپ  ٢فارگاراپ
هدت هک هڵانم ۆب یسرت هم یتاک هل رابناوات یس هک ی هو
یێپ هب ر هگ هئ هيرد هد ماجنا  1666فارگاراپ هب هيرک
هد ی هس هک و هئ ینيژواه ناي ی هس هک و هئ یینازيخ اساي
هک هي هب هک تيک هب هووناخ و هئ ینترگرو یاواد یناوت
ینازيخ یاساە یێپ هب ب  1361فارگاراپ نوايژ اديت هو
نايژ هو هک هي هب یاساي  ١٤فارگاراپ یێپ هب اه هور هه و
یژب اينت هب هيو هت هب هک هرار هق و هئ ۆب یتسيو اد هيپ
هووناخ و هئ ینترگر هو هو یژ هد اينت هب اد اتسيئ هل اي
هکاد تاک نام هه هل یێژ هن ت هخ هس یيو هئ ۆب هتسيو یێپ
هد هگ هد هق ێيل رابناوات یس هک يرد هد ۆت هب هک هووناخ
هد هق یێل اهاو هه هو یبيحاص هب هو هتاد هب هک هووناخ هيرک
اکب تخ هس هک هووناخ یبانيه راک هب یاگير هێرک هد هغ
يسەک لەگەل ەو يب ەووناخ وەئ يچيرک ەکات ۆتر هگ هئ
ينازيخ اساي ێپ ەب يەوەئ ێب ەب يژەد ەوەکەيەب رابناوات
ەکاووناخ يندرک لوچ ياواد ينازەخ ياگداد ەل يناوتەد يب
يپ ەب ناتکوودرەه رەگەئ يەکب رابناوات يسەک نايال ەل
يتکارتنۆک ناتکوودرەه اتاو نەووناخ وەئ يچيرک اساي
تەکەرەزيراپ ەل يبەد ەوودرک ازميئ ناتەکەووناخ
رابناوات يسەک يرکەد يەوەئ رەسەل يرگرەو يرايناز
اگداد مالەب يەکرەد ياساي يەگير ەب ەکەتکارتنۆک ەل
راکەب وارک يرايد يکيتاک ۆب ديکئەت ەب يناوتەد
وەئ .اکب نيباد ۆب تۆخۆب اينەتەب ەووناخ وەئ ينانيه
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ناکەگڵەب وکەوات ەیەھ ەدامائ یەگڵەب ەب یتسیوێپ
.نێریگبرەو تاک نیرتووزەب
ەمەئ
ەدافیئ نای یکشیزپ یکەیەمانەگڵەب تێرکەد
.تێب )نانادێپناد(
تێرکەد.
)دێھاش ەل نترگێوگ( نترگێوگ ەک تێرکب ەوەئ یاواد
رابتەمۆت یسەک ەل روود و ایجەب
ێپ یواچ اگداد ەل یەوەئ ۆب تێردب ماجنەئ )وارکاواد(
ماجنەئ ەنارەوداد یکێزاوێش ەب ەتسیوێپ شەمەئ. .تێوەکەن
.تێردب

ناڵانم ینتساراپ

یاساي یپ هب اکب نتساراپ یفام یاواد یناوتان ڵانم.
یندرکاواد ۆب هي هه رت یاگيڕ مالب. :ڵانم ینتساراپ
بيتک  1666aو  1666فرگاراپ یێپ هب ڵانم ینتساراپ
یاواد یوخ هب هيناوت هد یڵاس  14ین هم هت یو هر هس هل ڵانم.
.ێيرگب کەیماحم اه هور هه و اک هب هفامو هئ

:ي ەکب هنافام و هئ یاواد یناوت هد اه هور هه و:
• )ین هد هم یاگداد( یيدام و يي هتس هج ی هو هندرک وب هر هق
• یفارگاراپ یێپ هب ت هيصخ هش ینتساراپ وب ماع یاساي
لارديف ینووناق بيتک 823،1004
• )ینازيخ یاگداد( ندرک وويخ هب یفام
• )ینازيخ یاگداد( ندرک هڵ هم ام یفام ینام هن
هزيراپ ڵ هگ هل هتسيوێپ هنافام و هئ ر هس هل یرايناز ۆب.
ر هگ هئ .ی هک هب هسق ینازيخ یفام هل ێروپسپ یکير
ی هک هب یت هماي یاواد یێناوت هد هين شاب تيدام یخۆدوراب
هم هکحم یفورصم ۆب و یراکاواد وب
رتشاب ننياخ هدڕؤز یکيتاک هنام هکحم و هئ یو هئ ر هب هل
ی هم هکحم و ین هد هم ی هم هکحم یاوادو نتساراپ یفام هياو
هد ناسائ تناک هراک هک ی هنامرۆف و هئ ی هکب یروو هف
هل ناە نات هرفائ یراگژومائ یوارخێر هل یناوت هد هو هن هک
:ی هک هب دولنود هسيردائ و هب تنرتنيئ
www.big-koordinierung.de/Schutzantrag/

نتساراپ یاساي

هجن هکش هئ یناوات هب هاگداد هل هيناوت هد هک هراب ناوات
و یردب ازس ندرک یژيرد تس هد -،ندرک هش هر هه -،نداد
19

نتساراپ یتاناکما یندم یاساي
یژيت و دنوت ینابروق )نات هک هڵانم و( هويئ ر هگ هئ.
یروتس هد یاواد نناوت هد نۆب گنيک اتس ناي هيڵام
نوايژ هو هل هو هکيپ هک نايش هبواه ێلام یاواد ناي نتساراپ
ياگداد نناوتاد ناتۆخ :ەسرپرەب ينازێخ ياگداد .اکب
نرێژبلەه ندرک يرگرەب ۆب سرپرەب

ەک ەي ەي ەچوان وەل ەکاگداد

• ەوارد ماجنەئ ادێت يەکەناوات,
• ەيێل ەکەشەبواه ەنووب ێج ەتشين ينێوش
• ەکەراتەمۆت.
ەل تیژەد )ەکەوارکاواد(
ەتێوەکەد ەک کەیەقوش ەل
)(nach §§ 1361 b, 1568 a BGB bzw. §§ 14, 17 LPartG
یەیەوێش مەب و تێردرێژبڵەھ ۆخوان یرایڕب ێرناوتان
تێردەد رایڕب ەوەراوخ

اگداد،

• ەکەشەبواھ ەنایژ نای یریگرەسواھ ەک یەنێوش وەل,
ووباردرێسەپڵەھ نای ەواردرێسەپڵەھ
• ن ای نیژواھ ینووب ێجەتشین ینێوش ەک یەیەچوان وەئ,
رووب ێل یەکەوارکرامۆت ەشەبواھ
• یژەد ادیایت )وارکاواد( رابتەمۆت ەک یەیەچوان وەئ,
• یژەد ادیایت راکاواد یەیەچوان وەئ.

کەی رەھ.
ۆب تاکب اگداد ییتاک یکێرایڕب یاواد تێناوتەد ناوەل
ماوەدرەب نای نایۆخ ینتساراپ
.اھنەتەب نایەکەشەبواھ ەقوش ینانێھراکەب ەل نووب
ناوەئ.
یندرک ێپ تسەد ەب ناد ێوگ ێب نتسەھ ەراک مەب نناوتەد
)ەتائارجا( ەراکێر
.ناکەییکەرەس
رەگ رەگەئ
ەنوومن ۆب ،ەوەووب کەییسرتەم یوورەبوور ەوێئ ەل کەی
نتوەکایرف یکێخۆدوراب یشووت
ۆب ییاسای ینازرەھ و ارێخ یواگنەھ ادەتاک وەل ،تێب
ەکەییراکاواد. .رەب ەتێریگەد و ەوەتێرکەد
ەکەییراکاواد یناکەجرەم و تێب واردنێملەس ەتسیوێپ
اسای. .نب لوقعەم
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هنومن ووب  -هميرج ینتو هکوود هو
هواد یور ڵ هم هئ

• هيرک هن کيت هياکش

• یرارطضا ینوفيل هت 110

هميرج یوود هو
نو هک هن هک

سيلوپ ێنتاه
• ندرک ت هياکش
• هنيڵۆکێل
• ندرک یiيوجزاب

هد یر هزێراپ/راديئ
ماعلا یعدم یت هلو
• ناسيد هک هي هه یو یل هه
یرکب یيوجزاب ت هياش

یندرکميزن هت
یسرداد
• هگڵ هب هنومن ۆب
هک هن تيافک هک هناردنيمڵس

ێرک هد هيل ی هت هياکش
اگداد یازس

تو هکتسد ێب
اگداد یلصا ی هسلج

ازس یمکوح
ووب ار هد رايڕب

هراپ هب ی هميرج
نادنيز/سبح

یقيلعت یمکوح ڵ هگ هل

اگداد یمسر ی هسلج

ی هئربت
یت هياکش
یژد هب هوارکيل
هکازس یمکوح

ناک هر هنێمل هس هگڵ هب

یندرکميزن هت
یسرداد

• واردێلناوات هل رايسر
• ناک هتياش و تياش هل ندرک رايسرپ

• بۆ نمونه به جريمه ی به پاره

هئربت
هراپ هب ی هميرج

رايڕب

نادنيز/سبح
یقيلعت یمکوح ڵ هگ هل
هب اد نايرايشوه
هيرگ هدار ی هکازس
نادنيز/سبح
یقيلعت یمکوح ێب
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ینايز هک کيس هک یناونيع هب هک هي هه نات هو ینزيئ
ی هک هب تي اک هش هويد
یرابناوات ۆب هواناد ی همانرب اوائ ازس ی هسورپ یفام.
هل ۆب رادنيرب هک کيس هک یناونيع هب هويئ هک تبيات
ی هکب هيل یتياک هش یێناوت هد اد اگداد یسرداد ینايرج
یفام تياش و ینابروق یناونيع هب هويئ هک اد هت هلاحو هل.
،تنايژ یکير هش یژد اد هسورپو هل رايسرپ یفام ۆکو رت
یێو ڵ هگ هل هک یکيس هک ناي ت هک هدريم
هد ن هک هب تياک هش هويئ هک یێليه هب اگدادر هگ هئ.
هل ن هک هب هسورپ و هئ یجراخم یندرک لووبق یاواد نناوت
هب یدن هوي هپ نناوت هد هويئ نانژ یراگژومائ ینێوش یال
هه شال هب هب نناوت هد ناو هئ هيب هه هبرجت هبو اناز یماحم
نوفيل هت اد شێپ هل هين هد ناتيراگژومائ یفام ێو هل ر
هل یداع یناک هرايسرپ ۆم هه یێن هد ناتک ديعۆم ات ن هکب
ی هراپ ،ی هکب یماحم هل اواد( هو ار هک نوور اد هسورپ ی هراب
هراپ ،نتساراپ یناکما ،هسورپ یتينوچ ،هسورپ یجيراخم
)...هي هه یسرداد ینايرج هب یدن هوي هپ هکناژ ی
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یاو ائ ن هد هن ناشين ناتناک هگڵ هبر هگ هئ اد هر هيل.
جنرس :ێين هد هن یازسو تيب دازائرابناوات هک ێديل
هيناوت هد هيب هن اد نادنيز هل رابناواتر هگ هئ .هين هد هب
هد ێيو هل هويئ هگ هئ .اگداد یانيب هتيب یووخ یێپ هب
ندرک هسق یتاک ات نناوت هد ن هب یێو یشووت هک نيسرت
ناتووخ اد شيپ هل نتس هوار هوارزيراپ هک تياش یرۆژ هل
ینتشيگناب ی هر هپ هل هل نوفيل هت هرامژهو هن هک راداگائ
ینوبيل هگائ ینێوش هب ن هک هب یدن هوي هپ و یێاد اگداد
هتسار هل رابناوات .هکب سيردائ ێش هب هل وواچ ناتياش
و هئ ندرکرايسڕپ ێل یتاک هل .هياگداد ینۆڵاس هل اد هنيق
ێيب هن هيو هل اد تبيات یکيتر هشريژ هل هيناوت هد

ی هل همام یتاک هل راگژومائو یێب ل هگ هل یکيس هک
اگداد

هد تبيات یطرش ريژ هل .یارکشائ اگداد یلصا ی هسلج.
هک نناوت هد هويئ هيب هن ارکشائ و هل کێش هب هيناوت
همۆک یکيساننور هد هنومن ۆب ننيب ناتۆخ ڵ هگ هل یکيس
یێب نات ڵ هگ هل هسورپ ۆب یتياڵ
هر هواب یيج هک کيس هک  9)،ی هر هپ هل .ی هر هپ هل(

یيج یکيماحم نايال هل ناتووخ تاک وم هه نناوت هد هويئ.
یر هنوێن هن هکب یێو هئ و نرگرو ی راگژومائ یێب رواب
ت هک هلياف هک هسورپ شيپ هيناوت هد تک یماحم .ناتووخ
و جرخ .یێب تڵ هگ هل ندرک رايسرپ یتاک هو هت هينيخب
اد هريل .ن هديب ناتووخ اساي یێپ هب اد هريل هک هجي راخم
اک هب ناتي راگژومائ هيناوت هد یماحم
ناکروپسپ اه هور هه ناک هتياش رابناوات یندرک هسق یاود
زراک هوارتۆک هک هناتشو هئ یتشگ زرزي راپ ناي اگداد
هل هک هناتشو هئ ن هک هد هميرج یاواد ن هک هدر هس هل
اک هب یر هنيون هويئ هيناوت هد ک یماحم .هو هننيخيدريخآ
هب هناتوينيب هويئ هک هناتش و هئ یێناوت هد اينت یماحم
یێباور هگ هئ .وواچرب هتاخ
یمکوحوارديلناوات اديو هل هک )مکوح( اد هد رايرب اگداد ناشاپ
• ناي هراپ هب ازس
• هد قيلعت یمکوح هب یێناوتد هک ینادنيز هب هيب هد موکحم
ناي یێبر
• ناي نارابناوات یکيسالک هتيچب یێب هدو هئ
• موکحم ۆب یناک هگڵ هبر هگ هئ یێب هد )دازائ( هئ هربتو هئ
اک هن تيافک ینوب
اگداد یلصا ی هسلج هل اه هور هه یێناوت هد یس هرداد یدنو هر.
هريگار هراپ یناد هب هنومن ۆب اد
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یسرداد
همکحم هب یرد هد ناک هگل هب سیلپ ینینکشپ یاوود هل.
رب هل تياکش ۆب ناک هطرش ايائ ن هک هد یناحتما اد هرێل.
هتس هد
هو هشیپ هتێچ هد اوائ هکنینکشپ ینایر هج یاوود هل:

یسرداد یطرش/ندرک ميزنت

هب کێتاک يرگيدار ی هک هي اگداد یتشگ یراکاواد
یژد هب اک هن تياف هک ناد ر هس هل رايرب ۆب همان هگل
هد هويئ .ن هک هب تياک هش نناوت هد هويئ هنترگارو هئ
فام یراگژومائ شال هب هب هک زراگژومائ ینێوش هل نناوت
یرگر هو یرايناز ن هک هد ش هکشيپ
سيردائ یێش هب .ی هر هپ هل

ازس یمکوح/هماع یتي اک هش

هل کب تیاف هک یتشگ یراکاوادۆب همان هگل هب کیتاک
اد هد از هس یمکح یاواد ای اک هد تیاک هش وارسرپیل اگداد

اگداد یماجنئ ێب ێناوت هد رابناوات ازس یمکوح یوه هب.
یمکوح هب نادنيز هب ناي هراپ هب ی هميرج یسونوور هب
اگداد یسرداد هياو هک .ێرگر هورايرب اگداد یال هل یقيلعت
اد لاحر هه هل نني هگ ان ار یرايناز هويئ هب .ێب هد واو هت
یتشگ یراکاواد هل یسونوور ێويش هب نناوت هد هويئ
ر هه نناوت هد هويئ ینابروق یناونيع هب .ن هک هب رايسرپ
واو هت یتينووچ هل هک ن هک هب اواد سيلوپ یال هل هم هدو هئ
ێن هد نات ی رايناز یس هرداد ێنوب

اگداد ی هل همام یتينووچ

اد هب رابناوات هب نزيئ هک اد هد رايرب اد هراب و هل اگداد.
اگداد یيات هڕ هس ی هس هڵجۆب ێناد ل هگ هل یکي دێعوم و
اب ینابروقورت یناک هتياش وم هه و تي هش ۆک هو هو هئ ۆب.
نيرک هد نتشيگن

هتياک هش ێناد یاود کيلاس ێوام هل اگداد هسلج نوناق هب.
کيڕ تناک هس هق هيب هد ناسيد هيو هل .اک هد هيپ تس هد هک
یواراز ێناک هسابو هس هق یوه هب اگداد ێکنوچ ی هک كيپو
و هئ اهاو ر هه و یتشگ یراکاواد اگداد .اد هد رايرب ناتوم هه
هل نناوت هد ی هک یماحم ڵ هگ هل ودرک یتياک هش هک ێسک
ن هک هب هيل نات هکيد یرايسرپ هويئ
هد یب یفام هل و نێل هن چيه ن هد هب رايرب هويئر هگ هئ
هيرگان وواچر هب هل ئو هئ اگداد نرگ رو کڵ هک ناتۆخ یگن
14

هواردنيمڵس هگڵ هب نناوتد هک هيج و هئ ات هويئ هيبد هو
تياک هش ،یکشيزپ یشيرازوگ هنومن ۆب ننيب ناتناک
یژيت و دنوت هل نتسيراپ یندرک ميزنت ،سيلوپ نک هل
رت یناک هتشو
یکيسک یال هل هنومن ۆب هک نێل هب نناوت هد هويئ
یێرک هد هيل نات هش هر هه تبيات

یرايناز یتس هب ر هب یاواد

یدن هم راک هب مروف ێێب هويئ نناوت هد یێراکاوادو هئ.
یراوب و یتالوواه ) (LABOۆب هچوان ی هراديئ ،وارسرپێل
هب ناتسيويپ هويئ ر هگ هئ ن هک هب یکێپوکێر
یراگژومائ یدن هوان ن هک هل ناتۆخ نناوت هد هي هه نتساراپ
نرگرو یرايناز )سيردائ ێش هب هل وواچ(

هه ینانژ یلام هل ناي نانژ هلام هل ناتواجنوگ یکيمروف
هد ناتشۆخۆب هويئ یێن هد هد یراگژومائ ینێوش ناي وتال
یوان هيب هد اد هيو هل نسوون هب مروف یێب یراکاواد نناوت
نات سيردائو نات نۆب کياد هل یژؤڕ ،ناتناک هڵانم و ناتۆخ
هد یێد ار ناملائ ی هکيد یکي هچوان هل ر هگ هئ نسوون هب
ی رايناز یتس هبر هبو نتشين ی هگيج یاواد هل هپ هب هيب
راک هب هر هيل نيلرب ی رايناز یتس هبر هب ێکنوچ ێکب
هيان
) ١/٢هنوومن وب( یتاک و ی رایناز یتس هبر هب یا ه راب هل
هب جنر هس ێنێد هد نات ی رايناز نيسوون هب )لاس  ١و لاس
واو هت ی هک هوام ی رايناز یتس هبر هب ناشاپ ،ت هلۆم هب ن هد
هئ نباد هو هندرکژێرد یرکف هل ووز هيبد ناتۆخ ۆب یێبد
یکيپوکێر یاگيج و یتالوۆاهۆب هچوان ی ه راديئ هبيجاو هو
ێسرت هم هويئ ۆب شاتسي کيقيرت هچ هل هک ن هک راداگائ
یێ هه
هتشين یفام یاواد نات هک هڵانم ۆب هک هبيجاو ش هو هئ
شيو ۆب یرايناز یتس هبر هب هک هو هئ ۆب نرگرو نوبيج
ێژ هد ۆچ هل هيناز هن رابناوات هک یێب هب
یتس هبر هب یاواد نناوت هد ناتش هبواه یناک هلانم ۆب
هک هلانم ینوبيل اگائ یفام هويئر هگ هئ ن هک هب یرايناز
)ن هکب  21ی هر هپ ال یری هس( ێێ هه نات
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لام ینتشيه هيج هب یتاک هل هک یناک هگنيرگ هتش
ن هبيب یناتوخ ل هگ هل هيبد
• تناک هڵانم و تۆخ ی تروپاساپ ای ییاسانش تراک
• جاو هز ی هگڵ هب/نووب کياد هل ی هگڵ هب
• تناکۆلادنم و تۆخ یا یتسئردنیت یەمیب یتراک
• هماقيئ ی همان هگڵ هب
• نترگ هيرک هب ووناخ یداد رار هق
• هواتس هو راک هل هک کينارود یرايرب/شيئ یدادرار هق
• یتياڵ هم ۆک ی هراديئ نايراک ی هراديئ یرايرب
• ڵانم ینۆب یێل اگائ یرايرب
• باسيح هرامژ ی هگڵ هب
• نامرەد
• ،سابيل تناک هڵانم و تۆخ ۆب هناي یيصخش هتشو هئ

هردم یل هپ و لک ،یێاک یبابسا ،ێنيواخ و کاپ یلياسو
...یرو هريب یرتفد ،هس

هلام هل نات یصخش یتش یکيو هوام شاپ هل هويئ ر هگ هئ.
و ێسرت هم ینترگار ۆب یێناوت هد سيلوپۆب تسيوێپ
یێب نات ڵ هگ هل هويئ ینتساراپ

هزات هلام ۆب ناديپ یرايناز یتس هبر هبو ندناي هگاڕێپ
ێک
ژؤڕ  14ی هوام هل هيب هد هويئ ندناي هگار هێپ اساي ێێپ هب
نني هگبار یتاڵوواه ی هرادێئ هب نات هک هزات هلام اد

ناکوتال هه هنژ هلام هل ناي نانژ هلام هل ناتۆخ هويئ ر هگ هئ
هبر هب یطرش کيتاموتوا هب هياگيجو هل ر ههننيگبارێپ
هيپ ینێوش هک هي هيانعم ۆب هو هئ تاک هد یرايناز یتس
نناز هب ت هک هلام یێو هناي هد هک هناس هک ۆب ندناي هگار
هک يرد هد کيتاک اينت ندناي هگارێپ یتبث هل یرايناز
یێب هن یتناک هڵانمن و ۆت ۆب ێسرت هم
تکيمزخ ناي کێتسۆد یال هل هنومن ۆب هويئ ر هگ هئ
یرايناز یتس هبر هب یاواد هيبد توخۆب یني هگ هدارێپ
یليل هد یێبد هويئ یرايناز یتس هبر هب یاواد ۆب یێکب
هو هننيب ۆب

هي هه یر هگ راک نوچ یرايناز یتس هبر هب؟

ی هراب هلرت ێس هک هب ندناي هگارێپ ینێوش هکيو شێپ
هيبد هويئ هيرک هد رايسرپ هويئ هل اد هب یرايناز اد هويئ
یندناي هگار یتبث هل هک ننيمل هس هب اييپ یناوج هب
اک هديل ی هش هر هه ڕؤز یکيسرت هم یرايناز
یژد یچوب هک ێلب ناتناک هليلد یقي`د هب هيب هد هويئ
ۆب رت ینێوش اي سک هب ن هد هب نات هک هسيردائ ن هو
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ێناوتب ەدب تەکەرۆتکد ەب فام ەيەه ترايد ينيرب رەگەئ.
سەلۆپ يەکنب ەل ەمرۆف وەئ .ەوەتاکب تاپوود ەنيرب وەئ
ێوەکەد تسەدەب

يبوط يمرۆف و يجاليع

کيکشيزپ یناشين ناتووخ  ،ن رادنێرب هويئ ر هگ هئ.
ەوەلام يژيت و دنووت يتاک ەل .هر هواب یاگيج هک ن هد هب
يراکواه ەب ێتيرەش يسنالووبما يەگێر ەل يناوتەد
ەک کێمرۆف رەبمارەب ێب ەمەکحەم ياساي يکشيزپ
شێپ هل هيبد ی هراک ۆب يرگبرەو ێنێملەسەد ەکەناوات
یش هب 30/ی هر هپ هل .ی هر هپ هل ن هک یرايد ک هیتاک اد
سيردائ

ەکەناوات ياود رەسکەي ێبەد يسکێس يناوات يتاک ەل.
ەگڵەب ەب ەکەناوات يەوەئ ۆب رۆتکد يال ۆب يچب
هک ،هگنيرگرؤز هو هئ .يفارگۆتۆف يەگلاب ەوەتێسونب
یدوجو اب ،نوشب ناتووخ یکشيزپ یتانياعم یاود هويئ
،ريژ یسابيلو گرب و لج ،هکيد ءايشأ.هشوخان رؤز هکيو
نين )هسيک( ز هغ اک هل ،هر هس هل یژيت و دنوت ینێوش هک
اتناک هنێرب اد یکيت هلاحووم هه هل .سيلوپ هب ن هديب و
هل هسۆب نگنێرگ رۆز هن همان هگڵ هب و هئ .ن هک هب تست
هل یيازج یسرداد ینتو هک شێپۆب یيازج یسرداد ندنام
 14ەر ەپ ەل .ی هر هپ

نات هک هلام هک ن هد هد رايرب هويئ.
نڵيب یێج هب

هد نڵيد یێج هب هيلام ناتناک هلانم ڵ هل هويئر هگ هئ
ناکوتال هه هنژ یلام هل نايو نانژ هلام هل تاک ومم هه نناوت
هرتفد ێرخآ هل ناک هسيردائ ن هکب یری هسنيرزيراپ هب
یێاد ناک
اگ هد تسوپ یناک هتش هک هب اينلد
وتشيه یێج هبو هيلام نات هک هلانم ڵ هگ هل هويئر هگ هئ
یندرک یرايد یفام و ڵانم ینووب هيل اگائ یفام هو ۆبو
نتشيور شاپ یێب هد هيبه نات نووب یێج هتشين یێج
یێک هب ینازيخ یاگداد یوارسرپێل هلاواد
 21ەر ەپ ەل .یری هس
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تيجۆلۆکياسپ يکێرۆپسپ رەبمارەب یب ەيەه تەوەئ يفام
کێتاک ەل ،ەمەکحەم يتاک ەل تێباد لەگەل
• يوارکێلناوات اي يژيت و دنووت يوارکێلناوات ۆت,
تيسکێس
• يەکب تۆخ يفام ياواد اينەتەب يناوتان
• يێرزێراپب يتابيات ەب ەتسيوێپ
• ەياد يلاس  ١٨رێژ ەل ناتن هم هت.
يرايناز ياواد يراگژۆما يەکنب ەل ێبەد اوا يکێتاک ەل.

يەکەن ارکشا تۆخ يسخەش رەسەل يرايناز ەيەه تۆب

يرەسواه اي يمزخ رابناوات يسەک ڵەگەل ۆت کێتاک ەل.
وەل ەدافتسي ەيەه تۆب نيژاد ەوەکەيەب اساي يێپ ەب اي
ەسق يەدب رايرب کێتاک وومەه يناوتەد اتاو .يەکب ەفام
کێلاس دنەچ يەوام ۆب تەکەلياف .ەتەباب وەئ رەسەل يەکەن
ەسق يرايرب رت يکێتاک ەل ووتاه رەگەئ .تێريگەدلەه
ەوەتيەکب ەمەکحەم ياواد ێرکەد اد تندرک

تيژيت و دنووت ناسيد ندرک تەياکش ياود ەل رەگەئ.
شەکنب اي تەکەرەزیراپ يراداگا يناوتاد ارک رەبمارەب
و دنووت ەک کێتاک ەل سەب  .تيەکب ەمەکحەم اي سيلۆپ
ێرکب تتي راکواه ێرکەد درک ارکشا تەکەيژيت

ميهووم يرايناز

• ەک ەکب ناکەيژيت و دنووت وومەه يساب ەواتەرەس ەل.
تەکەنازیخ نەيال ەل ەوارک ترەبمارەب
• هب هکيد یژيتو دنوت هل ناتسرتر هگ هئ ،ن هک هب یساب.
هيو هناي هد هک ،رت یکيس هک اي ناتناک هڵانم ،هويئ یژد
• ن هد هدیراي هويئ
ک هوادوور ێتاک هل هک ،نيڵ هب هناس هکو هئ ومم هه یوان.
• هيبتسيو اي هێبتيد نايک يتش
يەکەناوات ەک ەد ناشين -يرۆتکد يەگڵەب  -ێرکەد رەگەئ.
• ينێملەسەد ەوارک ترەبمارەب
يوور يەناراک وەئ رەسەل ەوەسونب يسفەن يلۆکۆتۆرپ.
• .ەوەسونب ەکەناوات )يژۆر و نێوش و تاک( تبضب .ەواد
ەل ەنانيسون وەئ .ەوەسوونب يوان ەيەه تتەياش رەگەئ
ادەد تيتەمراي ەمەکحەم يتاک
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هد سيلوپ یيو هب هک ،ن هد هب هکيد ێک یسيردائ ناتووخ
،یماحم یيئ هيناوت هد هسيردائؤئ .اگ هب ار ناتيپ یتس
یکيتش اي هديراي یاگتس هد ،شيئ ینێوش ،ت هک ێرواه
یێب یو كو
ووب ناتکيتش هچ ،ن هد هب شيرازوگ تياک هش یتاک هب.
ی هراب هل هچکوتر هپ كي سيڵوپ یال هل هويئ .ووتاه شێپ
هل هيبتۆکێل نات نايزو نب رادنێڕب رگ هئ هويئ یفام
هد نات تس هد هب سيلوپ ی هدنورپ ی هرامژ و یيازج یسرداد
اگ
ڵ هگ هل تکيتاک و ی هيرک هد نشێگناب هو هئ یاود هب
یرايناز هک یو هئر هب هل ت هياش یيوجزابۆب نين هداد
ی هو هنيڵۆکێل ینتو هک شێپۆب هين ینانيه زاونات هک
یکێتاکۆز ،هواريگێل نات هگێڕر هگ هئ .سيلوپ یسراد
نايال هک هتاکو هئ شێپ نناوت هد هويئ .نين هداد هکيد
هديعاق هب نرگر هو یراگژومائ یماحم اي یراگژومائ ینێوش
نايال هل ،هڕ هواب یيج هک کێس هک یال هل ،هواجنوگ اه هور هه
هراووخ یرێ هس سيسۆرپ یراکۆکشاپ یيک یساننوور هد
هي هه ینزيئو هئ .ن يب کي یماحم ڵ هگ هل اي ن هک هپ هو
هيب هيو هل یيوجزاب یتاک هک یتاک

سيسؤرپ یراکيڕ هب یيک یساننوور هد

ەل ەيەه تەوەئ يفام وارک يرايد یکێجر هم دنەچ ريژ هل.
هئ .تێب لەگەل تيجۆلۆکياسپ يرۆپسپ ەمەکحەم يتاک
يدنەويەپ ەک ناکەوارکێلناوات ۆب هت هبيات یکيمروف هو
ەبجاو وەئ .ەمەکحەم يتاک ەل تاکب تيراگژۆما ەين ەوەب
يرۆپسپ يبجاو .ێرکەد ێج ەب ێج تەکەرەزێراپ نەيال ەل
يسسیرتس ەمەکحەم يتاک ەل ەيەوەئ يجۆلۆکياسپ
تسيويێپ يتاک ەل ەو ەواتاکب مەک ۆب تەسفەن
ەل ەيەه يۆب يجۆلۆکياسپ يرۆپسپ .تاکب تيراگژۆما
تاکب تيراگژۆما و تێب ترەديراي ەمەکحەم يتاک

هويئ.
یتعاس هک هژؤڕ ووم هه گيب ینوفێل هت هب ن هگ هد هيپ
اه هو ر هه ٢٣-٨
ی هنانوف ێل هت هرامژ هب وشپ یناک هژۆڕ و -ومم هش کێ
هو هريژ
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هي هغ هد هق رابناوات ۆب ندرک یدن هوي هپ یلاج هم

هه ،هێڵب رابناوات هب هيناوت هد سيلوپ یێو یريغ هب.
هوي هپ و هو هت اک کيزين نات هک هڵانم اي هويئ هب یووخ
هد هنووب هغ هد هقو هئ هو هت هيرگ هب هويئ ڵ هگ هل یدن
هتيرگب هنێوش و هئ و هو هت هيرگب ژۆڕ نيدن هچ هيناوت
،ندرک شيئ ینێوش .هنوم هن ووب نيژ هد هيو هل هويئ هک هو
هناخباتۆق/اتيک

رابناوات ینترگ یتسر هف

،هيرگيب کێ هوام ووب ،هي هه ی هت هسر هف و هئ سيلوپ.
هويئ .هيب هن ڵ هح یێد هکيروج هبرؤز یسرت همر هگ هن
،هيب دازائ ناتنايژ یکير هشر هگ هئ ،هو هنيرک هد راداگائ
نايتس هد ینوفيل هتر هگ هئ ،نێل هد نات هپ ناکدن همراک
اگ هب ار نات هيپ

هي هه نات هکيد یرايسرپ?

ووب یڕاي اي یراگزيراپ ی هراب هل هکيد یرايسرپ هب
هوي هپ نناوت هد یياساي یتسر هف ووب و وارکێپ ینانژ
هب نرگب یدن
نرگب یدن هوي هپ.
BIG Hotline – Tel. (030) 611 03 00

هويئ.
یتعاس هک هژؤڕ ووم هه گيب ینوفێل هت هب ن هگ هد هيپ
ێل هت هرامژ هب وشپ یناک هژۆڕ و -ومم هش کێ اه هو ر هه 8–23
هو هريژ ی هنانوف
گيب ینوفێل هت ناک هراکواه هک ،هشووخ ناتيپ ر هگ هئ.
هرامژ نب یضار هويئ ر هگ هئ ،ن هک هب هيل نات نوفێل هت
نناوت هد هويئ گيب ینوفێل هت هب اد هب هويئ ینوفێل هت
هتس هد رۆز یک هي هوام ووب يبتاه هن شيسيل وپ ر هگ هئ
یاساي یريگتشپ یاود یندم یاساي یريبدتهيرک ڕس
هب ن هد هد ێش هب واه یلام ،ن هک شکشێپ یژيت و دنوت
هد هق یدن هوي هپ و هو هن ووب کيزين رؤز یکيت اک و هويئ
ین هد هم یاساي یتسر هف  18ی هر هپ هل .هي هغ

تياکش سيلوپ ن هک هل نناوت هد هويئ.
ن هک هب

هد هو هئ .هيرگ رو هک هتياکش ،یت هي هفيزو سيلوپ.
ێسوارد هک هوارسوون اوو یم هد ی هوێش هب هنومن ووب هيناوت
يەکنب .هيردرک هب هوێئ هل و سيلوپ ،ناک همزخ هل ،ناک
یتاک هب هويئ .ەوەتێسوونەد تيسخەش يرايناز سەلۆپ
یسيردائ ی هيج هب ،هي هه نات هو یفام ت هبيات یسرت هم
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هگ هبار یسيلوپ هب ،هوام هن اي هو ام هيو هل واردێلناوات,
هن هي
• اک هد هيل و هش هر هه هکيد یژيت و دنوت یڕو هف هويئ ايائ,
• هي هه یک هچواردێلناوات ايائ
ۆب هيب هل هپ هب هيب هد سيلوپ ايائ هيرد هد رايڕب هياوود.
ناتال
یال هنوومنو ۆب ،اينڵد یک ینێوش هنچ هب ،هيد سيلوپ ات.
ناتووخ یڵام هل ر هه اە ،ناکوود هل ،ێسوار هد
ڵ هگ هل نات یدن هوي هپ نووچ ،نن هي هگ هبار یسيلوپ هب.
نيرگ هب

رپ ژێت و دنوت یرابناوات هل ايج ،هيد سيلوپ کيتاک
ساب تووخ یخوود و راب یناوت هد و هيرک هد هل نات رايس
ات هکيو هئ اي هرۆز نات خوودو راب ێسرت هم ,ێک هب
هوادێور کي مرج اتسيئ
• هکيو هئ ووب ،هواد یوور ێچ هک ،هو هن هک نوور یسيلوپ ۆب,

یوود هو نناووتب هک نات هک یراگزيراپ ووب یريبدت
ن هو هک واردێلناوات
• هن شيرايد رگ هئ ناتناک هنيرب ی هراب هل ن هد هب تروپار,
هب وب ژيراس اي هيب
• نيل هب ناک هتيهاش ێوان هيب ت هسر هف ر هگ هئ,
• سيلوپ هب ن هد هب مرج یزارمائ.

هب وادوور ینێوش ناتناک هڵانم ڵ هگ هل نناوت هد هويئ
هکيو هئووب ،سيلوپ یراگزيراپريژ هل ن هل هب هيج
• اد نانژ یڵام هل ,هنومنووب نباد یياێنلد هل هکيو هئ ووب
• اي ن هک هب یکشيزپ یتانياع هم
• هب یژێت و دنوت یراو هنيوشو ناک هنيرب هکيو هئ ووب.
ن هک هب تسوورد هگڵ

هي هه رابناوات یو هنتسخ روود یلاج هم

یديلک ،اکر هد هيلام هل یرابناوات هيناوت هد سيلوپ.
هئ اک هغ هد هق هيڵام ووب ێو هنتاه و هنيتسب هيل هيلام
هد هق ناژۆڕ  14ات هيناوت هد یتشر هپ ر هس و و هندرکر هدو
هب هل رابناوات ر هگ هئ ،هيب هه یسرت هم ر هگ هئ ،هيب هغ
هو هتاک تاپوود یژێت و دنوت ناتناک هڵانم اي هويئ ربمار
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یب( `اد هيڵام ی هويچراوچ هل یژيتو دنوت`,
یوادور )هيب هک هوادور ینێوش یدن هبياپ هکيو
هکێپ هک هناس هک و هئ ینيبام یژيت و دنت
نيژ هد هو

يچ یناي
اديڵام هل
یژيتو دنوت?

	
• هي هه اد رزاح یلاح هل هک
• ناي هي هه اد هو هنوب ايج هل هک 	
	
• هو هت وب ايج هک
اي
• رتکي ل هگ هل ناي یدن هوي هپ هک
ینايز هب فلخت هک هيج وا ات هي هه
هيب هن هک هلانم
اهاور هه( ادێلام یو هيج راوچ هل ی ژيت و دنت*.
هي هڕو هگ یکيسرت هم )یژيت و دنوت ینتيد
ڵانم یشياسآ ووب
* ی هرێوگ هب یش هبواه یناک هفيرع هت
شزرو و نوور هد ووب انس یتێر هب هوێڕ هب
یياضق یاگز هد ووب یتێر هب هوێڕ هب 10/2001

سيلوپ یر هزيراپ
یدن همراکو از هراش یدن همراک نيلرب یسيلوپ ی هکنب هل.
یسکيس یمرج و هيڵام یژيت و دنوت یوادور ۆبوار هک ڕيف
ن هک هد شيئ
شال هب هب ێناوت هد کيتاکووم هه
ی هکنب هب یدن هوي هپ  110ینوفيل هت هرامژ ريژ هل
٠نرگب سيلوپ

هگ هب ار ن اي هپ،ن هک هد سيلوپ هل نوفێل هت کێتاک:
,هني
• ناد ێسرت هم هک رۆز اتسيئ هويئ ايائ
؟هي هويئ یکيزين هل رابناوات ايائ
• یاد یسر هت هم هل ێچ وب اي ێک ر هب هل
یووب رادنێرب ێچ هب و ێکر هب هل
نادێل هب ،ۆق هچ كي .هب هنيو ۆب
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ن هک هپ هناوارکێپو هل یريگتشپ هيو هنات هد هويئ?

• یطيحوم ايو اگڵ هم ۆک ،اد هڵام هنب هل ژێت و دنوت هويئ?
وودرکيرێد هواچ شيئ
• هم ،یژ هد تڵ هگ هل هک یکێس هک ،ت هکيمزخ ،تک ێرواه
یکشزيپ یريد هواچرێژ هل ک هشؤخ هن اي و تک هير هتش
هتش و هئ یوشيپ یتسوود ناێال هل هک یک یژێت و دنوت
اک هپ ساب توب هواموق هک ی
• ن هک هديلێناموگ هک ،ن هک هد هناير هتش هم و هئ یراگژۆمائ?
هي هه ناي ی ژێت و دنوت هيلام هل هک
ووبرت هور هه نام تسب هم هميئ هچکوتڕ هپ و هئ ڵ هگ هل
همۆک هل نازراک ايوراکواه ،ێسوارد ،مزخ یناونيع هب ی هويئ
هرادێئ هلايو ناجن هگ یت همراي ،یتسوردن هت یش هبو اگڵ

:هل یريگتشپ اي کيوارکێپووک هو ايائ
یفام ی هراب هل ني هک هد ناتراداگائ هيچکوتڕ هپو هب هميئ
رت هور هه و هو هڵام هل یژێت و دنوت یژد هب یريگربؤب نانژ
ن اتناک هڵانم و ناتووخ یريگرب ووب
ی هراب هل هو هنزودهد کيت هباب هيچکوتر هپ  1یش هب هل.
و دنوت یژدو وارکيپ هل یراگزێراپ ووب سيلوپ یڵ هه
هل نينێ هگ هدار ن اتيپ هميئ ن هک هپ یريگ رب یژيت
و ناتووخ یياينڵد ووب نوارکێپ هک نانژو هئ ،ريبدت ێڕ
ناد هو هتس هد هب ؤخ ناتناک هڵانم یياينڵد
)ی هر هپ هل .(6–13
یمرۆج هتيب هد نوچ هک ،نيک هد ێو یساب  2یش هب هل
هیاود و ،هي هه اگداد هل یکيفام هچ و کيرو هد هچ تياش ،اگداد
هي هه یراگژومائ و یت همراي کينێوش هچ هل
)ی هر هپ هل .(14–17
ی هراب هل هو هت اک هد ینووڕ هيچکوتڕ هپو هئ  3یش هب هل.
یژێت و دنوتووب یراگزێراپ ۆب ین هد هم یفام یت هسر هف
هوي هپ اگداد یاگير هل نووچ هک نێد هد ناشين هميئ هکيد
ێناوت هب نووچ ايو ،يرک هد هغ هد هق یو هنووب کيزينو یدن
هنرو هيل یدوس ناتش هبواه یڵام هک ی هک هغ هد هق یرابناوات
ێيرگ )ی هر هپ هل .(18–24
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و سروق یژيتو دنوت و هئو وب ت هبيات یطيارش ريژ هل.
ررضو نايز یوه هتيب هيناوت هد ،کوچب یڵانم شێپ هل اي
هدرتوز یچ ر هه یژێت و دنوت یخۆد و راب هيوبر هه هک هلانم
یريگتشپیريبدت ندرکتو هکوسڵ ههو هيب واو هت هيب
هيب ناد هو هتس هد هب ؤخ ناڵانم و نانژووب

ینايژ ،یش هبوواه ینايژ یت هکيراشوم ی هبورج هت?
• اد هيلام ی هويچ راوچ هل یژێت و دنوت اي و یش هبوواه

و ن هد هدێپ ناتۆێنج ،هيرک هد رادنيرب هو هئ یتس هه?
• هو هن هک هد هڵوکچ هويئ
نات هد ماو هدر هب و یسيپڵد یڕ هپ و هئ ی هبورجت هويئ?
• ننکشپ
نهک هپ هشێئو هئ ،ن هد هب رايڕب ناتوخوب ن هدان ناتنزێئ?
• ننێتس هد هيل نات هک هراپو هشۆخ نات هيپ هک
،ن هد هد ناتێل ،ن هک هد ڵ هگ هل نات یراتف هڕد هب هويئ?
• هد سب هح اي و ن هک هد هيل نات هشڕ هه .نيرک هد رادنيرب
نيرک
هرا یو هندن یسنج یراک ۆب هيرک هد هيل ناتيڕوز هويئ?
• ناتوود هو و ن هک هد هێل نات هش هڕ هه ،نب هد هويئ یميحازم
)نيکاتس( نو هک هد?

،هي هه نات هو یفام هێباور هگ هئ!
ن هک هب یريگرب ناتووخ هل و هئ یژد
هو اساي و سيڵوپ و هيه یازس واڕب وين یين هڵ همام همو هئ
ینترگڕو ،ندرک رادنێرب هب .هنيو ووب یو هک هد یوود
ودرک یناشينتس هد یووخ هک یسنج یمرج ،یدازائ
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هکروود هيلام هل هکێو هل رتايز نانژ یژد یژێت و دنوت
اد هد یور هيلام ی هويچ راوچ هل هو هتيو
هم هت هل ناملائ هل نانژ .س هک کي ٤ر هه هل ی هکيزن.
هک یيانعمو هب ێرکد هدێل یژێت و دنوت یگ هلاس  15ین
و دنوت ايو هو هنور هدو شل یڕاب هلووتاه یر هس هب و هئ
ینايژ یش هب واه نايال هل ڕپورچ ی هويش هب ێسنج یژێت
یماکائ هو هئ .هکيد یکيس هک اي و ی هک هتووجوشيپ
ناملائ ؤب ) (2014اپوروئ ؤرم یفام ی هراديئ یو هنيلوکێل
یژێتو دنوتو هئ. .هوار هکرايسرپ نژ  1500هل یبيرقت
هس اد ماکائ هل هويئ هيرک هد هسمرامم ناوايپ نايال هل رتايز
گر هم هب هيناوت هد اد دروم نيرتبارخ هل نوب رادنيرب تخ
یژێتو دنوت هب ناملائ هل نژ  2015 131یلاس .هيب واو هت
) 2016یو هنيلوکێل (BKA-نارژوک ناينايژ یش هبواه
هل روجواروج ی هوێش هب اد هيلام هويچ راوچ هل ژێت و دنوت.
هيرک هد هسمرامم نيژ هد هو هکيپ هک نايژ یش هبواه نايال
ڵ هگ هل یدنوي هپ هک هب واکێپ هيناوت هد اهاو ر هه و هئ*.
یدنوي هپ ووب هيناوت هد هو هئ ،هيب هه کوايپ اي کينژ
شێپ هتيب شيکينژ
هيڵام هل ناک هڵانم اد هيلام یژێت و دنوت  60یدصرد هل.
هبورج هت یژێت و دنوت یشوخووبو یت یيوتيد نيژ هد
هش هگ و تاساسحا ،نوور هد ،شل یڕاب هل هێناوت هدوودرک
هتێب هب رۆز یکي هدار ات هاگڵ هم ۆک هل ناڵانم یيندرک
هک هڵانم یشياسآ یندرک بار هخ یوه

دنوت ت هبيات هب هچکوتڕ هپ یدن هوي هپ هو هئ یاوود هب.
*هيو هناک هوايپ یال هل نانژ هل یژێت و
3

و دنوت یژد هب نيلرب یتسيؤوخي راک هب ناتس هه یياناوت
ادنانژ ربمار هب هل یژێت

BIG e. V.
Durlacher Str. 11 a, 10715 Berlin
نوفێل هت 030-61709100
سکاف 030-6170910101
mail@big-koordinierung.de
www.big-berlin.info
نيلرب 02/2017،ناک هگڵ هب

یندرکیريگشيپ یماکائ هل هي هچکوتڕ هپو هئ یراشتنا
هناتسوود
نيلرب یراتول نسالک هچيود ینيشخب یاگز هد ی

2

ی هويچ
راوچ هل یژيت و دنوت
یتاک هويئ یفام
اد هيلام



سيلۆپ
ازس یاساي
یندم یقوقح یاساي و
یل ههو
ندرکيراگزێراپ

نايناک هڵانمو نانژ هب ناد یڕاي -
اديڵام ی هويچ راوچ هل یژێت و دنوت یتاک هب

Kurdisch-Sorani
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