
potsdam@opferhilfe-brandenburg.de
Jägerstraße 36
14467 Potsdam

 

تیمی کاری پاراستنی قوربانیان

 

ڕ�گاکانی دەرچوون لە توندوتیژی
یارمەتی لە کاتی توندوتیژی دا  

 

م ا د س � ت ۆ پ

 چ کەس� دەتوان�ت یارمەتی  
بدات

پۆلیس - پەیوەندی     
فریاگوزاری۱۱۰

  پشتیوانی لە قوربانیان - ژمارەی کەس 55081090  0331
 

ناوەندی ڕاو�ژکاری ژنان 974695 0331 

  ڕاو�ژکاری و یارمەتی
 

frauenberatung@frauenzentrum-potsdam.de
Garnstr. 33, 14482 Potsdam

 ڕاو�ژکاری قوربانیان/ نۆرینگە ت�ومای پۆت�سدام
 0331 2802725 
 

  سەبارەت بە توندوتیژی خ�زانی و توندوتیژی
 

حەشارگەی ژنان پۆت�سدام 964516 0331

 س�کسی و پشتگیری لە دادگا
 

frauenhaus@frauenzentrum-potsdam.de
Postfach 60 01 32

14401 Potsdam
 

  دەزگای پاراستنی پۆتسدام بۆ
 ژنان و مندا�انیان لە کاتی توندوتیژی خ�زانیدا. 

 
Weisser Ring e. V.

 بریکاری پۆت�سدام (شار 55164716  0151  
 

Nansenstraße 12, 14471 Potsdam
ڕاو�ژکاری قوربانیانی پۆتسدام لە تاوانی 

ه�رشکردندا

  پۆلیسی بەرپرسی دەرفەتی بەرامبەر پ�تەختی 
  و�اتی پۆت�سدام 1084 289 0331  
 Gleichstellung@rathaus.potsdam.de

Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam 

 

 
ئامۆژگاری پۆتسدام و 

 ئاماژەکردن
 

پایتەخت.

 

ئیمەیل:

 gleichstellung@rathaus.potsdam.de

پالت

 

ئۆفیس بۆ دەرفەتی کار و هەمەجۆری  – سۆزان 

 

سەرنوسەر:

گروپی کاری پاراستنی قوربانییەکانی پۆتسدامی  

 

Kurdisch/
Sorany

pdm@mail.weisser-ring.de

mailto:potsdam@opferhilfe-brandenburg.de
mailto:frauenhaus@frauenzentrum-potsdam.de


 توندوتیژی خ�زانی  بە توندوتیژییەك دە��ن کە لە
 

توندوتیژی خ�زانی

توندوتیژی جەستەیی

توندوتیژی ڕەگەزی

توندوتیژی دەروونی

توندوتیژی کۆمە�ایەتی

توندوتیژی سەبارەت بە مندا�ان

توندوتیژی ئابووری

 
 توندووتیژی ما�ی - قسە کردن یارمەتی ئەدات! 

هاوسەرگیری، هاوبەشی یان خ�زان�ك – یان لە 

  ن�وان ئەو کەسانەدا ڕوودەدات کە چی تر لە ژ�ر
یەك سەقفدا ناژین لە دوای جیابوونەوە. . 

  توندوتیژی ما�ی لە هەموو گرۆپەکانی کۆمە�گای
 

  ئ�مە چاوپۆشی لە داهات، خو�ندەواری و تەمەن بۆ
 نموونە ڕوودەدا 

 
 لەم ش�وازە توندوتیژیە ما�یانەی خوارەوە هەیە :

 

بریتیە لە ل�دان بە کەل و پەڵ و ب� شت، پاڵ 

پ�وەناندن، لەراندن، قەپ گرتن، خنکاندن، دەست 

 بەسەر کردن، ف�ەدانی کەل و پەل، ه�رشە 
جەستەییەکان هەتاکوو کوشتن.

بریتیە لە بە زۆری س�کس کردن و دەستدر�ژی 

ڕەگەزی.

 بریتیە لە سنووردارکردن لە ژیانی کومە�ایەتی تاقە 

 کەس وەکوو باوکساالری یا کونت�ۆ�ی جیددی  

 بنەما�ەیی و پەیوەندیەکانی دەرەوەیی  یان 

زیندانیکردن.

 بریتیە لە هەڕەشەی جیددیی، زۆرداریکردن، 

 گرتنەوەی ئازادی و خۆداگرتن و شو�ن کەوتن لە 

 دوای جیابوونەوە.

 و هەروەها سەرنج پ� ندان و ئیهانەت، ب� 

حورمەتی، پ�که�نانی هەست بە تاوانباری و 

تۆقاندن و کە�کاوەژوو کە توندوتیژی دەروونی بە 

 حس�ب د�ت.

بریتیە لە بەرگری لە چوونە سەر ئیش یان بەزۆر 

 ئیش پ�کردن، نەدانی مووچە و هەروەها کونت�ۆ�ی 

پاوانی سەرچاوەی ما�ی لە الیەن یەک� لە 

هاوسەران.

 زۆرینەی پسپۆڕەکان وشەی توندوتیژی نااو 

 خ�زان  تەنیا بۆ ئەو کەسانە  بەکار ئەه�نن کە 

 گەورەسا�ن.

سەبارەت بە توندوتیژی بەرامبەر مندا�ان و الوان 

لە ن�وان توندوتیژی جەستەیی و ڕەگەزی و 

 سۆزدار جیاوازی دادەن�ن.

 تەنانەت ئەگەر منداڵ یان الو بن

 توندوتیژی ما�ی ببینن کاریگەری نەر�نی لە سەر

ئاسایشی منداڵ هەیە.

ئایا توندوتیژی ناو خ�زانتان چەشتووە؟
ئایا دەربارەی کەس�ک لە نزیک یان دەوروبەری 

خۆتانن؟ 

کەواتە ئ�وەش یارمەتی بدەن و دەنگی خۆتان 

دەرب�ن!

پ�شنیاری ناوەندەکانی ڕاو�ژکاری پۆت�سدام بۆ 

هەموو ئەو کەسانەن کە توندوتیژییان چەشتووە. 

بەب� لەبەرچاوگرتنی  تەمەن، ئاستی خو�ندەواری، 

مەیلی ڕەگەزی و ئاستی کۆمە�ایەتی یان 

سەرچاوەی کەلتووری و بەب� لەبەرچاوگرتنی  

کات و شیوازی ئەو توندوتیژیەی کە ڕووبەڕووی 

بوونەتەوە.

ئامانجی تیمی پشتیوانی لە قوربانیان

چاکبوونەوەی پ�کهاتی پشتیوانی بۆ قوربانیانی 

توندوتیژیەکانە.


