[ ئاوؤذطازي و زِيَهىايي بؤ دايك وباوكاى ضةبازةت بةخويَهدى لةوالَةوة ]
*كاتي ديازي كساو بؤ لةخةو يةلَطاى:
شةنطي كاترويَس بؤ لةخةو يةلَطاى دابهيَوةإ وةكو يةووو زِؤذيَكي ئاضايي لةخةو يةلَطة,وةك ضؤى دةضيت بؤ ضةزكاز ياى
قوتاخبانة,وهالَةكانيض وةكو يةووو زؤذيَكي ئاضايي لةخةو يةلَبطتيَهة.
*ثازيَصطازي بكةى لةزؤذةكاني ذيانتاى يةزوةكو زؤذاني ضونة ضةزكازو قوتاخبانة(خؤشوشنت و جن وبةزط لةبةزكسدى و
ناى خوازدى.
*يةولَبدة شويَهيَكي طوجناو ديازبكة بؤ خويَهدى بؤ وهدالَةكانتاى بؤ كاتيَكي دزيَر ,باشرت واية جياواش بيَت لةطةهَ جيَطاي
يازيكسدى و جيَطاي تةواشا كسدني تةلةفصيؤى,بؤ منوونة:كوزضي و ويَصيَكي تايبةت ياى ويَصي ناى خوازدى بؤ خويَهدني
ديازي بكسيَت.
*داناني ثالنيَك بؤ كاتةكاى بؤ منوونة:ليطتيَك بؤ جيَ بةجيَكسدني ئةزكةكاى بةوةزجيَك ثالنةكاى لةطةهَ وهدالَةكاى
ديازي بكسيَت.
*يةولَداى بؤ بةزيَكسدني ذياني زِؤذانة بةئاضايي لةطةهَ وهدالَةكاى
*يةولَبدةى لةكاتي داناني ثالى بؤ كاتةكاى بؤ وهدالَةكانتاى وةكو ثالني قوتاخبانة بيَت,ثصوداى بةزِيَك و ثيَكي
لةكاتي خويَهدندا وةكو قوتاخبانة ,بؤ منوونة:لةقوتاخبانة يةز وانة وتهةوةيةك ثةجنا خولةكة,لةكؤتاييدا ثيَهج يةتا
دة خولةك ثصوودانة.ثصووداى شؤز طسنطة بؤ وهدالَةكاى ثيَويطتة وهدالَةكاى ئاطاداز بكسيَهةوة كةي كاتى يازي دةضت ثيَدةكات

*بؤ وهدالَةكاى ئةو زِةوشتة نويَ ية ليَ ي زِانةياتووى,كةواتة ثيَويطتة لةضةز دايك و باوكاى خؤ زِاطسبو لةطةه وهدالَةكانياى
نابيَ خبسيَهة ذيَس فصاز ,خويَهدى دةبيَت بةئازةشوو بيَت يةزوةكو يازي بيَت.
*يانداني وهدالةكاى لةكاتي جيَ بةجيَ كسدني كازةكانياى ,لةكاتي يةلةكسدنياى دةبيَت بؤياى زِاضت بكسيَتةوة بةشيَوةيةكي
نةزم ونياى .
*لةكاتي دزوضت بوني بيَصازي ياى قمقي ثيَويطتة دايك وباوكاى بةزِيَك و ثيَكي ثصوو بدةى .

بؤ منوونة:طويَطستو لةوؤضيقا ياى ضا خوازدنةوة ياخود ثةيوةندي كسدى بةكةس و كاز و ياوزِيَياى.
.
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[ مامةلَةكسدى و خؤثازاضنت لةطةلَ مهدالَ و يةزشةكازاى ]

* خؤ جياكسدنةوة توشيَ قوزضة ,ئاماجني ضةزةكي خؤثازاضنت و خؤ بةدوزخطنت,
لةم كاتةدا كةم كسدنةوةو نةييَشتين بيَصازي,
خؤجياكسدنةوة ليَسة بؤ ئةوة نية ,كةوا خيَصانةكاى باشرت بيكةى .
ثةزوةزدةو فيَسكسدني مهدالَةكاى و طريو طسفتة خيَصانيةكاى ,دةبيَت لةم كاتةدا بةالوة بهدزيَت بؤكاتيَكي تس.
* ثابةندبووى بة جيَ بةجيَكسدني كازي زؤذانة .
*ثالنداناى و ثالنيَكي زووى لة كاتي بةتالَي دا .
*ديازي كسدني ضةند كاترميَسيَك بؤ يةز يةكيَك كةخؤي ثيَ خةزيك بكات .
*ضاالَكي وةزششي ثيَكةوة ئةجنام بدةى.
*تا بكسيَت نةييَشنت و كةم كسدنةوةي كيَشةو طريوطسفتةكاى.
*ئاضانكازي بؤ مهداالَى بكسيَت لةم كاتةدا كازو ضاالَكيةك ئةجنام بدةى.
*ثيَكةوة زِيَكازةكاى دابهيَو بؤ ئةوةى كاتةكاى بةفريؤنةدةيو بةباشي ضوودي ليَوةزبطسيت.
*لةطةلَ مهدالَةكاى كاتيَكي ديازيكساو بؤ ئاميَسةكاني تةلةفصيوى و مؤبايل و كؤمجيوتةز.
*بةطويَسةي تةمةنياى مهدالَةكاى لةم بازودؤخةدا زِيَهنايياى بكةى.
*زِةضاوكسدني يةضيت مهدالَةكاى بؤ فةزايةم كسدني ثيَويطتيةكانياى و دلَهيايي و ئاضايش و ئازامي بؤياى لةم كاتةدا.
*قةدةغةكسدنياى لةو زِيَكازة ضةزةكيانةي كةتوند دانساوة ,يةولَبدة بةشيَوةيةكي ثؤشةتيظ ثالَهةز بيت
بؤ ئةوةى مهدالَةكاى ئازةشووي بكةى .
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[ ئامؤذطازي و شانيازي ]
*ذمازة تةلةفؤنةطسنطةكان :
ئةطةز ثيَويطتان بةهاوكازي بوو بةم ذمازانة ثةيوةندميان ثيَوة بكةن !بؤئامؤذطازي ثةزوةزدةي دةزووني بؤ كازي ثيَويطت
بةم ليطيت تةلةفؤنانةي خوازةوة ثةيوةندي بةبهكةكانةوة بكةن :
 Rat atf Dratلةماوةي  24كاترميَسدا بؤ ذمازة  147بؤ مهداالَن
Frauen Helpline gegen Gewalt
هيَلَي طةزمي يازمةتي توندوتيري دذي ئافسةتان بؤ ذمازة ( ) 0800222555
Information und Beratungsangebote
ئامؤذطازي لةاليةن كؤمةلةي تايبةمتةندي ثيشةيي دةزونصاني نةمطاوي
Information der Bundesjugend Vertretung

ئامؤذطازي ثيشةيي بؤ مهداالَن و هةزشةكازةكان
Informationen des osterreichischen Jugendrotkrezzes
شانيازي هةية لةهيَلي ضووزي بؤ طةجنان بؤ مامةلَةكسدن لةطةلَ قةيسانةكان
Osterreich.gv.at
شانيازي دذي توندوتيري بةزامبةز مهداالن
Hauslicher Gewalt
ثازيَصطازي مهداالَن لةدذي توندوتيري لةمالَةوة
Thema Suizidalitat
شانيازي بؤ مهاالَن لةضةز خؤ كوشنت
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