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HEQÊ MIN HEYE
KU EZ BI DILÊ XWE
BIZEWICIM

Kurmandji
2011-10-04 10:08:28

TU Jİ DI VÊ REWŞÊ DA Yİ?
TU DITIRSİ KU TU ...
... dê nıkarıbi bı dılê xwe bızewıci?
... dê nıkarıbi jı yekê/yeka ku hevcınsê te ye hez bıki?
... eger zewıcandiy, nıkarıbi jı jına xwe/mêrê xwe
veqe ?
Dı vê broşurê da tu dıbini ku, eger tu bıxwazi bı
kesek ra bıpeyıvi, tu dê jı ku alikari bıxwazi.
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”... Mın xwe du ali pêjn dıkır.
Aliyeki mın Meryema zewıcandi bû ku dê
lı gora daxwazên malbatê mal daniya,
aliyeki mın ê di ji keçeka cıwan a şagırda lisê bû
ku, heta bêji bêriya hevalên xwe yên dıbıstanê
û hevalê xwe yê lawin ê lı welêt, lı Swêdê, dıkır.”
(Keçeka cıwan)
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TIŞTÊN KU LI SWÊDÊ DERBAS DIBIN ÇI NE?
• Mafê te heye ku tu bıryar bıdi ku tu dê bı ki ra
bızewıci.
• Kesên ku dê bı hev ra bızewıcın dıvê dı dawetê da bın
û bı daxwaza xwe jı hev ra bêjın ”belê”.
• Dıvê tu bı kemasi 18 sali bi jıbo ku tu karıbi bızewıci.
• Bı destûreka taybe ya jı ber hın sebebên taybe , tu
jı 18 salan bıçûk r bi ji tu dıkari bızewıci.
• Bê qanûni ye ku kesek, bı riya şiddetê yan ji bı tehdita
şiddetê, bı zorê, bê dılê xwe bê zewıcandın.
• Eger tu zewıcandi yi mafê te heye ku tu veqe .
(Gora qanûna Swedê)

”… Dê û bavê mın jı nuha ve bıryar dane
ku ez dê bı ki ra bızewıcım...
Gelo mafê mın tune ku ez bı xwe bıryar
bıdım ku ez dê bı ki ra bızewıcım???
Jı kerema xwe ra alikariya mın bıkın ...”
(Keçeka cıwan, 15 sali)
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LI VÊ DERÊ ALİKARİ HEYE
Dı despêkê da tu dıkari bı mezınek ra bıpeyıvi
Yekê / yeka ku tu nas dıki û pê bawer i.
Dıbıstan
Lı dıbıstanê, bı kesên wek mamosta, şêwırdar (kurator) yan ji
hemşire ra pêwendi dayne.
Muayenexana jıbo cıwanan
(Ungdomsmo agningen)
Dı muayenexaneyeka jıbo
cıwanan da cıwanên navber 13
û 25 sali lı ser gelek pırsên jı hev
cuda alikari dıbinın. Dı siteya
”umo.se” da tu dıkari, bê ku bêji
tu ki yi, pırsek bıpırsi û bersiveka
şexsi bıs ni. Tu dıkari adresa
muayenexaneyeka cıwanan a ku
jı te ra nêzik e ji peyda bıki.
www.umo.se
Xeta telefonê ya jıbo huzûra
jınan (Kvinnofridslinjen)
Her kes dıkare telefonê ”Kvinnofridslinjen” bıke û alikari û
tewsiye bıgıre. Tercumanên wan
ên ku bı zımanên di ji û bı swêdi
ji zanın hene. Peyıvina bı wan ra
belaş e û dı fatura telefonê da
xuya nake. Her m kesek bersiva
telefonê dıde.
www.kvinnofridslinjen.se
n: 020-50 50 50

Acılxaneya jıbo keçan
(Tjejjouren)
Dı acılxaneyeka jıbo keçan da
hın keç dı wextê xwe yê vala
da kar dıkın, alikariya keçên
cıwan dıkın û wan serwext dıkın.
Eger dıvê tu heri sosyalê yan ji
heri polês, keçên ku lı acılxanê
kar dıkın dıkarın bı te ra bên.
Dı siteya ”tjejjouren.se” da tu
dıkari meyl bışeyni, bı kesên di
ra bı riya ”cha ”ê bıpeyıvi yan ji
acılxaneyeka ku jı te ra nêzik e
bıbini.
www.tjejjouren.se
Siteya jıbo pırsên derheq
mêran da (killfrågor.se)
Dı vê siteyê da tu dıkari meyl
bışeyni û bı kesên ku dı vê
babetê da xwenda ne ra bı riya
”cha ”ê bıpeyıvi.
www.killfrågor.se
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Siteya jıbo pırsên namûsê
(heder.nu)
Eger tu homoseksuel i, biseksuel
i yan ji transkes ”transperson”
i tu dıkari alikari, destek û enformasyon jı siteya ”heder.nu”
bıgıri. Du dıkari meyl bışeyni yan
ji belaş telefon bıki.
www.heder.nu
n: 0200-160 160
Siteya jıbo pırsên mafên te
(Dina rä gheter)
Dı vê siteyê da tu dıkari bıxwini
ku mafên te çı ne, tu dıkari meyl
bışeyni û bı riya ”cha ”ê bı kesên
di ra bıpeyıvi.
www.dinara gheter.se

Xızmetên sosyal (Socialtjänsten)
Xızmetên sosyal jı aliyê belediyê
ve tên dayın û hemi kesên ku
lı Swêdê dıjin wextê pêwist be
dıkarın alikari bıgırın. Adres û
numra telefonê dı siteya belediya
te da heye. Dı wê siteyê da numra acıla sosyalê ji heye û tu dıkari
êvaran, bı şev yan ji dı teh lan da
jı wê numrê telefon bıki.
www.skl.se/web/kommuner

PIRRTIR ENFORMASYON
Dı vê siteyê da tu dıkari pırr r şt
bıxwini, mesela tu kari çı alikari jı
sosyalê bıs ni.
www.umo.se

Polês
Eger tu bêy tehdit kırın, tu gır
bêy hiş n yan ji tu bêy lêdan, jı
numra 112 telefon bıke.
www.polisen.se/kom lloss.se
n: 112
n jı derê welêt:
+46 771 14 14 00
Lı vır tu ne mecbûr i bêji tu ki yi, eger tu naxwazi bêji, mebêje
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TU DÊ HERİ DERÊ WELÊT?
– bı kıre ku!
Hın keç û kur wextê bı malbatên xwe ra dıçın derê welêt, bı zorê
tên zewıcandın. Eger tu dı rsi ku tu dê bêy zewıcandın, dı ber
xwe da bıde ku tu lı malê bısekıni.
Beri rêwi yê tu dıkari bı mezınek ra, ku tu pê bawer i, yan ji bı yek
jı xebatkarên sosyalê ra yan ji bı polês ra bıpeyıvi. Ew dıkarın hewl
bıdın ku alikariya te bıkın jıbo ku tu neçi.
Lê eger tu illa mecbûr bi bıçi û lı wır jı te ra problem derkevın, tu
dıkari lı wi welatê ku tu tê da yi, bı sefaretxana Swêdê ra pêwendi
dayni. Dı pıraniya welatan da sefaretxaneyeka yan ji konsolosxaneyeka Swêdê heye ku alikariya Swêdiyên lı derê welêt dıke.
Lê wextê tu ne lı Swêdê bi, dıbe ku jı polês ra, jı sosyalê ra û jı
sefaretxana Swêdê ra zehmet be ku alikariya te bıkın jı ber ku lı
welatên di qanûnên di derbas dıbın.

PIRRTIR ENFORMASYON
Dı vê siteyê da tu dıkari adresên sefaretxaneyên Swêdê bıbini
û alikariyên ku tu dê karıbi bıgıri bıxwini. www.regeringen.se
(Sefaretxane ”Ambassader”, konsolosxane ”konsulat” û
tewsiyên rêwi yê ”reseråd” bı kine)
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LISTEYA QONTROLÊ
Telefona destan (mobil) û qerta ”sim” a telefona destan
(simkort) zêde bı xwe ra bıbe!
Pêwendi dayne/Kontakt dayne
□ kesek ku ez pê bawer ım
□ xebatkarên sosyalê
□ polês.
Tıştên ku jı wi/wê ra bêjım
□ ez dê kengi vegerım (tarix)
□ eger ez dı wê tarixê da venegeriyabım, ew kes bıla bı belediyê ra
pêwendi dayne
□ eger ez dı wê tarixê da venegeriyabım, ew kes bıla bı sefaretxana Swêdê ya lı welatê ku ez tê da me ra pêwendi dayne.
Tıştên ku bıdım wi/wê
□ kopyayeka pasaporta xwe
□ numra telefona xwe
□ adresa meyla xwe.
Numrên telefonên û meylên ku dıvê ez jı bir nekım
□ kesê / kesa ku ez pê ra peyıvim
□ ehl û hevalên ku dıkarın alikariya mın bıkın
□ sefaretxana Swêdê.
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Ungdomsstyrelsen
Karbıdes ya jıbo pırsên cıwanan meqamek e ku lı
ser şertên jiyanê yên cıwanan xwediyê zaninê ye.
Em destek dıdın xebata komeleyan û belediyan û
hevkariya navberneteweyi.
Ev broşur jı siteya
www.ungdomsstyrelsen.se/olikasprak tê gır n
yan tê xwes n
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