Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein Wegweiser
Das Video zum Text findest du hier: Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein
Wegweiser - YouTube
Nivîsa derbasbûnê
Ev vîdyoyek ji bo jinên li navçeya Gütersloh e ku zordarî nava malbatê jiyanin an hîn jî dijîn.
Divê vîdyoyê nîşan bide: bi rastî zordarî nava malê çi ye? Ez dikarim li ser vê yekê çi bikim û li
ku derê ez dikarim li navçeya Gütersloh alîkariyê bibim?
Ger hûn naxwazin di derheqê şîdetê de tiştek vê gavê bibînin, hûn dikarin mînaka vîdyoyê di
rojek din de temaşe bikin.
Pêşî em şîdeta nava malê çi ye rave bikin û çend nimûneyên wê bidin. Dûv re em rêxistinên
alîkariyê yên cihêreng li navçeya Gütersloh pêşkêş dikin û destnîşan dikin ka van jinên mexdûr
çawa dikarin alîkariyê bikin.
Şerrê malbatî
Şerrê malbatî nava malê, bi rastî çi ye? Şerrê malbatî malê tê wateya hemû şêwazên zordarîya
fîzîkî, psîkolojîk û / an zayendî ya di navbera kesên ku bi piranî li malê dijîn.
Ne girîng e ku ew du kes bizewicin, di hevkariyek qeydkirî de bin an tenê bi hev re bijîn. Girîng
e ku ew têkiliyek ku niha heyî ye, ya ku demek berê bû an ku naha di veqetandinê de ye.
Şerrê malbatî ne mecbûr e ku li malê biqewime. Ew jî dikare li kolanê, li firoşgehek, an li cîhê
kar çêbibe. Lêbelê, cîhê sûc pir caran di apartmanekê de ye.
Mînakên şîdeta nava malê jî hene. Hûn rewşên weha dizanin?
Ma hûn ji hevkariya xwe peyvên pîs dibhîzin?
Ma hûn li pêş yên din tên pas kirin?
Aboriya we an smartphone ya we tê kontrol kirin?
Ma ew ji nişkê ve pir hêrs û êrîşkar dibe?
Ma tiştên we xera dibin?
Ma qedexe ye ku hûn bi hevalên xwe re bipeyivin?
Ma hûn têne şopandin?
Ma nayê qebûl kirin ku hûn dixwazin ji hev biqetin?
Ma hûn li dijî vîna xwe têne desteser kirin?
Ma ew gefan li xwe, xwe, an zarokan dixwe?
Ma hûn bi zorê seksê dikin?
Ma hûn bi gef û tehdîdan re rû bi rû ne?
Ma hûn têne dehfdan, lêdan an zordest?
Şerrê malbatî bi gelek şêweyên cuda pêk tê. Lêbelê, girîng e ku şîdet kiryarek tawanbar e û
sûcdar her gav sûcdar e!
Hûn bi vê yekê re ne tenê ne! Her çarem jinek di navbera 16 û 85 salî de herî kêm carekê di
jiyana xwe de ji aliyê hevjînê xwe ve hatiye nemafî kirin.
Divê hûn zanibin: Hûn ne tenê ne û mafê we heye ku hûn bixwe alîkariya xwe bikin bigerin û
alîkariyê bigirin. Li navçeya Gütersloh gelek avahiyên piştgiriyê hene ku dikarin ji we re bibin
alîkar ger hûn şîdetê bibînin. Di vê vîdyoyê de em hin ji wan bi we didin nasîn.

Pûlis
Di rewşek awarte de, her gav tiştê rast e ku meriv gazî polîs bike. Hejmar. 110 e polîs bi şev û
roj dikarin xwe bigihîninê.
Ger hûn di malê de rastî tundiyê werin, polîs dikare we biparêze. olîs ji we û sûcdar cuda
dipirse. Girîng e ku hûn bêjin çi qewimî.
Di doza şîdeta nava malê de, ya jêrîn derbas dibe: heke hûn lêdan, hûn derkevin! olîs dikare 10
rojan sûcdar ji apartmanê derxe. Dûvre vegera wî tê qedexekirin û nema tê hiştin ku ew 10
rojan têkeve daîreyê. Di van 10 rojan de dema we heye ku hûn bi înstîtûtên alîkarye piştgiriyê
yên din re, yên ku di vîdyoyê de têne pêşkêş kirin, bi hev re parastin û şêwirmendiyê bigirin,
da ku em bi hev re plansaz bikin ka tişt ji bo we çawa diçin.
Girîng e ku meriv hûrguliyên bûyerê wekî tarîx, dem û tiştê ku bi rastî qewimiye binivîse. Ger
hûn birîndar bûne, girîng e ku hûn bijîjkek bibînin, ji wan re vebêjin ka birîn ji ku derê hatine û
wêneyê wan bidin. Ger hûn bixwazin serlêdana sûc bikin ev hemî girîng in. Ne hewce ye ku
hûn yekser biryarê bidin.
Parastina polîsan ji mexdûrên li Gütersloh j
Parastina polîsan ji mexdûrên li Gütersloh ji bo mexdûrên tawanan axaftin û şîretan pêşkêşî
me dike da ku wan ji tawanên din biparêze û di derbarê maf û derfetên wan de wan perwerde
bike.
Karbidestên parastina mexdûran balê dikişînin ser şêwirmendiya mexdûrên şîdeta nava malê,
şopandin, û sûcên cinsî û şîdetê.
Hejmara telefonê ev e: 05241 8691873.
Mala jinan Gütersloh
Mala penaberan a jinan li Gütersloh ji bo jin û zarokên wan stargehek parastinê ya nenas e. Li
vir hûn dikarin şîret, parastin û rûniştinê bibînin
Navnîşana xanî veşartî ye. Hûn li vir ewle ne
Hûn dikarin banga stargeha jinan bikin û gava yekem bavêjin. Hejmara têlefonê 05241 34100
e. Pirsên we bi têlefonê têne bersivandin û karmend dê di lêgerîna çareseriyên guncan de ji
we re bibin.
şîretvanîya jinan/ Nivîsgeha pispor a li dijî şîdeta zayendî, Gütersloh
Ma tu dixwazî qala tiştê hatî serê te bikî an ji te re pêdivî bi piştgiriyê heye ka meriv ji bo te
çawa tevdigere? Li navenda şêwirmendiya jinan / nivîsgeha pispor a li dijî şîdeta zayendî ya li
Gütersloh, hûn dikarin ji jinên pispor şîret bigirin.
Ew belaş, nepenî û nepenî ji we re şîret dikin. Ew ji we bawer dikin û li kêleka we ne. Çareserî
dikarin li vir bi hev re bên lêgerîn.
Shîret bi wergêr re jî gengaz e. Hûn dikarin carekê werin şêwirmendiyê, di heman demê de ji
bo demek dirêjtir jî.
Telefona-Alîkarîye a Tûndeye li dijî jinan

Xeta alîkariyê ya Tûndî li dijî jinan dikare her roj, şev û roj bigihîje 08000 116 016. Pispor li vir
dixebitin da ku ji we re şîret bikin û ji we re bibin alîkar ,eger we tûndî dîtibe an hîn jî şîdet
hebe.şîret nenas e û ti pere nake.
Bi riya online vîdyoyê bi 17 zimanên cihê û bi zimanê îşaretan şîret tê kirin. îretmend dê her
weha bi vebijarkên arîkariya rast ên li cîhê we re têkilî daynin.
Li ser riya jiyaneke bê şîdet, em li vê derê li navçeya Gütersloh li kêleka we ne û dikarin
piştgiriyê bidin we. Mafê we heye!
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