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توندوتژیيی مااڵنە چيیە؟
توندوتژیيی مااڵنە واتە:
توندوتژیي ەل ماڵدا این ەل خێزاندا ڕووبدا.
هەندێک جار ئەوەی ئەوە دەاک هاوسەرە پیاوەکە نییە،
بەڵکو کەسسێکی دیکەیە.
بۆ منوونە:
◄ دایکوابوک
◄ خوشکوبرا
◄ یەکێک کە ەل ماڵەکەدا ەلگەڵدا بژي
◄ دایەن این سەرپەرشتیارێک
◄ کوڕ
◄ این کچ
◄ هاوسەرە ژنەکە

گەلێک ەل ژانن ەلالیەن پیاوەاکنیانەوە
سوواکیەيتاین پ�ێ دەکرێ.
گەلێک ەل ژانن ەلالیەن پیاوەاکنیانەوە
هەڕەشەاین لێ دەکرێ.
زۆر جار پیاوەکە تەاننەت ئازار بە ژنەکە دەگەیەێن.
این پیاوەکە انهێڵێ ژنەکە ئەوە باک ،کە خۆی دەهیەوێ.
ئەوانە هەموو توندوتژیيی مااڵنەن.
ئەمەش هەر توندوتژیيی مااڵنەیە:
◄
◄
◄

پیاوەکە بەزۆر سسێکس بەسەر ژنەکەدا بسەپێێن.
پیاوەکە بەسەر ژنەکەدا بشڕییێن.
پیاوەکە بەدوای ژنەکەوە ێب و وازیلێنەهێێن

ئەوەش هەر توندوتژیيی مااڵنەیە.
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قسەکردن ەلگەڵ یەکێکدا

زووهەسستکردن بە نیشانەاکن

ئەگەر توندوتژیيت بەسەرداهات:
ەلگەڵ یەکێکدا ەلو ابرەیەوە قسەبکە!
بۆ منوونە:
◄ ەلگەڵ هاوڕێیەکدا
◄ ەلگەڵ سەرپەرشتیارێکدا
◄ ەلگەڵ ئەجنوومەین خانەدا
◄ ەلگەڵ ئەجنوومەین اکرگەدا
ئەوە زۆر گرنگە.

ژانن دەایهنەوێ خۆشەویسسيت ەل
هاوسەرەاکنیان وەربگرن.
ەل خێزاندا دەێب هەمووان هەست بە
ئاسوودەيی بکەن.
هەندێک جار دەنگەدەنگ دروسستدەبن.
ئەوە ئاسايییە.

ئەگەر ەل خۆت ڕانەبیين,
این کەس نەیتواين ایرمەتیت بدا ،ئەوا :
ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن دەتوانن ایرمەتیت بدەن.
ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن واجیب نەدراکندناین ەل ئەسستۆیە.
ئەمە ئەوە دەگەیەێن:
تۆ دەتوانیت هەموو شتێک الی ئێمە
ابسسبکەیت ،کە خەمی بۆ دروسستکردوویت.
ئێمە بۆ کەیس دیکەی ابسسناکەین.
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بەاڵم:
ئەگەر زۆر زووزوو
این زۆر خراپ دەنگەدەنگ دروستبوون ،ئەوا:
ئەوە نیشانە ئاگادارکەرەوەکەیە.
نیشانەی ئاگادارکەرەوە نیشانەی مەتريسیە .ئەگەر
نیشانەی ەلو جۆرە هەبوون ،ئەوا دەێب مرۆڤ زۆر
ابش ئاگای ەل خۆی ێب ،بۆ ئەوەی ابرەکە خراپرت
نەێب.
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ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن ایرمەيت دەدەن

ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن

ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن ەل گەلێک پرس و کێشەدا ایرمەتیدەدەن:
◄ چي بکەم ابشە؟
◄ هاوسەرەکەم لێماندا ،ئاای ئەوەش هێشستا هەر توندوتژیيیە؟
◄ بۆ کوێ چبم ،ئەگەر ەل هاوسەرەکەم جودابوومەوە؟
◄ چي بەسەر منداڵەاکمندا دێ؟
◄ دەتوامن ەل ئەڵەمانیا مبێمنەوە ،ئەگەر ەل واڵتێکی
بیاينیەوە هاتمب؟
◄ انمەوێ ەل هاوسەرەکەم جودابمبەوە .
◄ چۆن دەتوامن بە شسێوەیەیک دیکە خۆم ەل توندوتژیي بپارێزم؟
◄ من ەل هاوسەرەکەم ئیدي جودابوومەتەوە ،بەاڵم هێشستا هەر دەترمس .

ایرمەيتی ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن پارەی تێناچێ.

زۆرێک ەل ژانن انزانن:
دەێب چي بکەم؟
اکتێک هاوسەر خراپ هەڵسوکەوتدەاک ەلگەڵ ژندا ،گەلێک ەل ژانن
ترس داایندەگرێ.
ئەو اکتە ژن بڕایری پ�ێ اندرێ ،چي باک ابشە.
چونکە:
◄ ژنەکە زۆر جار هێشستا هەر هاوسەرەکەی خۆشدەوێ .
◄ بەاڵم ژنەکە ەل مێردەکەی دەشرتسێ .
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ڕۆیشنت بۆ خانەی ژانن

ایرمەيت ەل اکیت تەنگانەدا

ەل خانەی ژانندا
خۆت و منداڵەاکنت ەل ئەماندان.
انونیشانەکە بە هنێين دەمێنێتەوە.
ئەگەر دەهتەوێ چبیتە خانەی ژاننەوە،
ئەوا تەەلفۆمنان بۆ بکە.
تەەلفۆن ٠٢٣٥٤٩٨٧٥
ەل تەەلفۆنەکەدا پێت دەڵێنی ،چۆن دەتوانیت چبیت بۆ خانەی ژانن .

ئەگەر ەل مەتريسدایت و دەمودەست
پێویستت بە پارێزران هەیە:
تەەلفۆن بۆ پۆلیس بکە!
ژمارەی تەەلفۆنەکە١١٠ :
پۆلیس دەتواێن بتخاتە ئەمن و ئەمانەوە.
پۆلیس دەتواێن هاوسەرەکەت دوورخباتەوە ،بۆئەوەی تۆ ەل ماڵەکەدا
ەل ئەماندا مبێنیتەوە .ئەوە بە ایسا ڕیکخراوە.
ایسا واتە پاراسنت ەل توندوتژیي.
دەشستوانیت چبیت بۆ خانەی ژانن .

دەشستوانیت ەل ئینتەرنێتدا زانیاري ەلسەر خانەاکین ژانن
بدۆزیتەوە:

www.frauen-info-netz.de
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ایرمەتیداین ئەو ژاننەی
ەل واڵاتین دیکەوە هاتوون
ئەم انمیلکەیە بە توريک و ئینگلزیيیش هەیە.
ئەم انمیلاکنە بە زمانێکی سادە ننی

زۆرێک ەل ژانن پاسسپۆریت ئەڵەمايناین نییە.
ئەم ژاننە انوێرن هاوسەرەاکنیان بەجێهبێڵن.
چونکە:
ژنەاکن دەترسن انچاربن ئەڵەمانیا بەجێهبێڵن،
ئەگەر بێت و ەل هاوسەرەاکنیان جوداببنەوە.

ئەگەر ەل مەتريسدا بوویت و پێویستت بە پاراسنت هەبوو:
خانەاکین ژانن دەتوانن دەسسیت ایرمەيت درێژبکەن!
پێکەوە شوێنێکی ئارام دەدۆزینەوە.
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بەاڵم ئەگەر تۆ خەڵکی ئەڵەمانیاش نەبیت
و ئەڵەماينیش زۆر ابش نەزانیت:
◄ دەتوانیت چبیتە خانەیێکی ژاننەوە!
◄ دەتوانیت پۆلیس ابنگبکەیت!
◄ دەتوانیت ڕاوێژ وەربگریت:
وەرگێڕێکیش دەتواێن ەلاکیت ڕاوێژکردنەکەدا ئامادە ێب.
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زانیاري ەلسەر ئەم انمیلکەیە

ڕاوێژخانەاکن بۆ ژانن
لێرە ایرمەيت و پشستگریي وەردەگریت

گەلێک ەل دەقەاکین ئەم انمیلکەیە ەل انمیلکەی "ایرمەيت ەلاکیت
توندوتژیيی مااڵنەدا"ی ڕاوێژخانەی  ENەوە
وەگریاون.
سوپاس ،کە بۆمان هەبوو ئەم دەقانە بەاکرهبێننی.
دەقەکە بە زمانێکی سادە ەلالیەن ئانکە ئۆسستەرهۆف و ئانیاک
نیتسسیۆ ەوە ەل نووسینگەی ڤۆملارشستاین بۆ داڕشنت بە زماین
سادە داڕێژراوەتەوە .

Brigitte Martin hat das Heft gestaltet.
www.brigitte-martin-online.de

مریایم ابرتل ,ئووال هاکنبێرگ ,ساسکیا سینگ  ,ئاسرتید ترێمبالو
و بێتینا فۆن ڤارەتنبێرگ سەر بە خانەی ژانین ڤێنگەرن بە
دەقەاکندا چوونەتەوە.
وێنەاکن ەل (رایهنیدل اکسینگ © ،اکسل) ەوە وەرگریاون

خانەی ژانن ەل هێرنە
دەتوانیت شەو و ڕۆژ تەەلفۆن بۆ ئێرە بکەیت.
تەەلفۆن ٠٢٣٢٥٤٩٨٧٥
شاتنلیشت
خانەی ڕاوێژ و پەیوەندي بۆ ژانن و کچان ،هێرنە
تەەلفۆن ٠٢٣٢٣٩٨١١٩٨
ڕاوێژخانە بۆ قورابينایین
ابزرگاين بە مرۆڤەوە،
تەەلفۆن ٠٢٣٢٣٩٩٤٩٧١٩

ایرمەيتی تەەلفۆاننە بۆ توندوتژیي دژ بە ژانن
تەەلفۆن٠٨٠٠٠١١٦٠١٦
ئەم شوێنە دەتوانیت شەو و ڕۆژ تەەلفۆین بۆ بکەیت.
تەەلفۆنکردنەاکنت پارەاین تێناچێ .تەاننەت ەل مۆابیلیشەوە بە
خۆڕايییە .ژنە ڕاوێژاکرەاکن بە چەندان زماانن قسەدەکەن .
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خانەی یەکساين و مێزگرد دژ بە توندوتژیيی مااڵنە ەل هێرنە ئەم انمیلکەیەاین
دروسستکردووە.
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