Büroya xortan li Bremenê - Agahdarîyên girîng di demekî qurt da
Büroya xortan li Bremenê, cîkî ji bo rawej kirina xortane. Xort û zilamen qenc kû zordestî
dibînen anjî zordestî dîne. Rawej kirin bê pereye.

Zordarî wekî mînak.....
» Mobbing (zordarîya pîsîkolojîk), awartin an ji şantaja xortan
»> Zordarîyen kû li derva li ser beden û ruhîda ten kirin
»> Di nav malbateda zordarîyen di vare beden û ruhîda
» Tecevuza sexî / Zordarîyen di ware sexueleda
» Şîddet ji şeklîkî zordarîye ye

Em dikarin çi dîyarkin ?
» Tu dikarî di dema telefone, ji mera telefon bikî û xwa xwa agahdar bikî, gora xasteka te,

wa got û bej anonîm ji bimîne.
» Tu dikarî bi mera termin jî çekî, û seran ser bi mera biaxifî. Agahdarî bi zimane almanî

tê kirin.
» Tu dikarî bi reya ondine xwa qeyît kî û ji mera binivîsî.
» Tev xorten din kurs tên çekirin, keremke bipirse

Tu dikarî qerar bidî ...
» Çi dixwazî bêjî
» Çen cara dixwazî bi mera biaxîfî, an jî verî ba me
» Çawa bimeşe
» Davîye da çi çebe
» Kesîkî heye kû tu pê bawerbî û wî bixwara bînî, an ne
» Dixwazî nave xwa bêjî an ne

Dema got û bêjê û agahdarî bi reya telefone
Telefon: 0421 – 59865160
Duşem- saet 10.00 – 12.00 û Pencşem – saet 14.00 – 16.00
Di ve navbereda tu dikarî xwa bigîhîne me, eger îmkan nebu keremke li ser tele sekretere
biaxife û nimro ya telefona xwa bêjê kû em paşe telefone te bikin.

Agahdarîya online
Di bin www.Jungenberatung-bremen.de tu dikarî agahîyen balkeş bibinî. Lê tu dikarî xwa li
ser agahdarîya online qeyît bikî. Em jî duşemî heta pencşemî 24 saet bersive didin.

Pêwendî (Kontakt)
0421-59 86 51 60
Büroya xortan li Bremene, Schüsselkorb 17/18, 28195 Bremen
www.bremen-jungenbuero.de u www.jungenberatung-bremen.de

