
Hûn dixwazin 
komek Alîkariya xweyî 

damezekın?

Hûn li Agahiyan 
lı ser komên Alîkariya 

xweyî dıgerin?

Hûn dixwazin tevlî 
yekê  komên Alîkariya 

xweyî bıbın?

Hûn bı karê 
xwe bı Alîkariya xweyî 

dışxulın?

Gurubaalikariyexweyn lı Niedersachsen 

Hevdîtiniya dı  navbera Komên Alîkariya xweyî herdem u bırêk û pêkin. Le 
her Komel bı xwe Bıryar dıde serba gelo ewê çı xêbata dıke.  Halweha lı 
hınek grubada serba Mijaren Hevpeyvîn ê geştîne hev, hınek komên dında 
hevdîtin jıbo Çalekiya yeheven, anji serba tışten gelemperi u Taybetî ne.

Ev cihe nizıke Komele Alikariye Xweyn hün lıvır 
dıkarin bıbinen

www.selbsthilfe-buero.de

Dêst Deranin

Ofisa-Alikariyenxweyn Niedersachsen 
selbsthilfe-buero-nds@gmx.de
www.selbsthilfe-buero.de

Em serba alikariyen wana jı Wezarête mıntıqa 
Niedersachsen’ra serba Sosyali, Siyati u Determinati-
ye Peşvavuyin gelek sıpas dıkın.

Komên Alîkariya xweyî’da  aliye Pezîşkan 
yan Pezîşkên Psîkolojî nayen Rêverber 
kırine, halweha, lê tevlî welio ew dêftik 
gıringen jıber jı hindamin xwere Ezmunên 
nû bı Dêst bıxînen. Le xemu azayen ev 
Grubaalikariyen serba ev meselen we 
Rehen Nü jı wera bıbinen. 

Komên Alîkariya xweyî

Dema ez Nu tevlî komên Alîkariya xweyî 
bıbım, wi deme ezê bınerem ko ez têde 
rehet dıkım an rehetnakım. Halweha ez 
bixwe bıryarbıdim serba tıştê ko ezê lıser 
bıpeyevinim anji lı ser tıştê ezê tevlî bıbım, 
anji tevle nebım. 

Le serba tıştê herî gıring dı derbarê komên 
Alîkariya xweyî dı Bawerî bırembêrî heve, 
çênabe Mijarê kêsayetî ê ki dı nava koman 
dê babet dıbin, jıbo wi eger le dervî koman 
gotgot le disa axaftın bıbe.

Komên Alîkariya xweyî cihê alîkarya 
Tendûrstî anji Alîkaryen Rêxstinên Civakî 
nagırin, lê ew karê wan Rêxstına bı hêz 
dıken u dıkarin hevdesti bıdin.

w
w

w
.b

la
tt

w
er

ke
r.d

e,
 S

ür
êt

: f
ot

ol
ia

.c
om

 ©
 S

us
an

ne
 G

üt
tl

er
, ©

 G
YN

EX
, ©

 t
be

l, 
©

 W
. Z

ik
as

, ©
 G

re
at

ba
ss

.c
om

Xêrekêt u lıvandın 
me bıhevra gıredıde



Gelek Mirov tevlî komên Alîkariya xweyî dıbın. Ev lıser Mijaren 
jêre gırınge dadekven, xemu alîkariya dıdınhev le bı rasti aliki 
hin dıbın u aliye dınji u hêzê dıdın hev, halweha jı wan aktîv 
dıbın u dışxulin.

• jıbo ev dıxwazin dan û standinê bı Mirovin dın nasbıkın

• jıbo ev dıxwazin Mirovin dın nasbıkın, ewe waziyeta wana weki even

• jıbo ev Agahyian dıgêrin

• jıbo ev dıxwazin Ezmûnê xwe pêşkêşî Mirovin dın bıkın

• jıbo ev dıxwazin Miroven dın serba Kêşyen u Mesele xwe 
 agehdari bıkın

• jıbo ev dıxwazin halweha bı Miroven dın rehen gohrtina bıkın

• jıbo ki gava Kêşya Mizin perçê u pavra bıbê pıçûk dıbe

• jıbo ki hün dixwazin bı Mirovin dînre, jı dervî Malbata 
 xwe, kar bıkın

• jıbo hün dıxwazin bı Kêsen dınra bıaxaftın le disa 
 hevdîtini dı Komaneda lı nava wade hebê, 
 le disa alîkariyan xemu bıhevra çêkın. Lıvır mın Mirovan naskır, 

waziyeta wanaji weki mıne

Ez nızanım serba 
tırsa xwêre çı bıkım

Em xemu 
alîkarya hev dıkın

Mın Agahiyen Praktîkî wek 
vana xeta nuha bı Dêst mın 

nekêtınê

Ez nıkarım 
vexwarna Alkohol 
dıbın kontrolê xım

MS (hışkiya gelek alî) 
û ez nüha çı bıkım?

Xemu kês jıbo gelek sedema tevlî 
Komên Alîkariya xweyî dıbın:

Lıser Navnişana www.selbsthilfe-buero.de hün dıkarin xemu xemu Edresen 
Komelen Alikariyen Xweyn le disa xêmu Komelen Alikariyen lı Mıntıqa Nie-
dersachsen dıdin merva derxin hole u bıbinen,

www.selbsthilfe-buero.de

Komên Alîkariya xweyî

Cihê Têkliyan jıbo Alîkariya xweyî 
• Pêşkêşya Agahiyan û Şêoran lıser Alîkariya xweyî

• Têklyan dı navbera Miroven serba Komên Alîkariya xweyî yen  
 dıgerin, le disa ev Guruben alikari u meronara têkili çêdıkin

• Damezrandına û pıştgerya û alîkarya komên Alîkariya xweyî

• Avakırina têkliyen giştî jıbo komên Alîkariya xweyî bıdin   
 xwyakırin u naskırin

• Alîkarîyê dı navbera komên alîkarya bixwe û Rêxistinên Cevakî 
 û Pizîşkî çêdıkin

Hûn lı komek Alîkariya xweyî dıgêrın, halweha  hûn dıkarin pêwen-
diyê bı cihkî rê çêkin. Bı rasti  Cihen yan Navend jı were alîkarye 
û şêwermendiye pêşkêş dıke jıbo Alîkariya xweyî, le disa xemi 
infomasiyona dıde we. Le wê Agahî li ser Alîkaran dı çarçova Kar û 
Rêxistin ê Civakî û Pızişkî û pêwindî navbera Torên cihê Alîkariya 
xweyî ya navxwey û xezmet u alikariyen pezîşkí û cevakî dıdın wê.

Alîkariya xweyî lı vır

Gurubaalikariyexweyn lı Niedersachsen 

Xêrekêt u lıvandın 
me bıhevra gıredıde


