
تەماشای سکاالکانتان دەکەین و لەگەلتان کار 
دەکەین بۆ دۆزینەوەی چارەسەر!

UBIF - خزمەتگوزاری سەربەخۆی سکا�ڵ و 
زانیاری بۆ

پەنابەران 
زانکۆی پرۆتێستانت بۆ زانستە جێبەجێکراوەکان لە بۆشوم

ناونیشانی پۆستە
شەقامی ئیمانوێل کانت. ١٨-٢٠، ٤٤٨٠٣ بۆشوم

ناونیشانی سەردانیکار: 
شەقامی ویتنەر ٢٤٤،٤٤٨٠٣ بۆشوم، ر.١.٠٢٠ 

ئەوکەسانەی پەیوەندیان پێوەبکرێت:

راهوا لیۆب
/ کارمەندی پسپۆری پشتیوان�ی  یە�ت کارمەندی پسپۆری کۆمە�ڵ

پەروەردە�ی
دمندال چارەسەرکاری دەروو�ن مندال و م��ی

ijob@evh-bochum.de ئیمەیڵ
تێل: ٣٦٩٠١/٤٩٠٢٣٤-٤٥٢+

ژ. مۆبایل: ٨١٢٣٤٤٧/٠١٧٨

مۆنیک کاولەرتز
یە�ت  دەرووننایس کۆمە�ڵ

kaulertz@evh-bochum.de ئیمەیل
تێل: ٣٦٩٠١/٤٩٠٢٣٤-٤٥٥
ژ. مۆبایل: ٤٧٥٨٠٥٧/٠١٧٢

نەریمان ئۆرمان
یە�ت  /دەرووننایس کۆمە�ڵ راوێژکاری پەروەردە�ی

orman@evh-bochum.de  :ئیمەیل
تێل: ٣٦٩٠١/٤٩٠٢٣٤-٤٦٠+
ژ. مۆبایل: ٠٦٨٢٥٧٢/٠١٥٧٥

Sprache: Sorani

UBIF ist ein Pilotprojekt des 
Transfernetzwerks Soziale 

Innovation - s_inn.  
www.s-inn.net

s_inn ist ein Verbundprojekt der

چۆن پەیوەندیمان پێوەبکرێت 

رۆژانی چوارشەممە ١ ی دوانیوەڕۆ - ٣ ی دوانیوەڕۆ 
رۆژانی پێنج شەممە،  بە وەرگرتنی مەوعید 

بە تێلی ٨١٢٣٤٤٧/٤٩٠١٧٨+

بە ئیمەیل
beschwerdestelle@evh-bochum.de

ماڵپەڕ

 www.ubif-bochum.de

فەیسبووک 
www.facebook.com/profile.
php?id=100037543789084

Instagram:    ubif.bochum 
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 UBIF - خزمەتگوزار�ی سەربەخۆی سکا�ڵ

یە بۆ پەنابەران و   UBIF خزمەتگوزار�ی سەربەخۆی سکا�ڵ
 پیشەگەران و خۆبەخشان لە بۆشوم کە کار لەگەڵ پەنابەران 

 دەکەن. ئێمە تەماشای کێشەکەت دەکەیت و گوێت بۆ ڕادەگرین 
 و کارت لەگەڵ دەکەین بۆ دۆزینەوەی چارەسەری کێشەکان! 

 دەشتوانیت بە نەنارساوی پەیوەندیمان پێوە بکەیت لەکا�ت 
ڕکارا�ن نوسینەیک/زارەک�ی  ی

 پێویستدا ئێمە کار دەکەین لەگەڵ وەرگ��
. پسپۆر و ئاسانکاران�ی هەمەکەلتور�ی

  یک� دەتوانێت داوای یارمەتیمان لێبکات؟

تۆ وەکو پەنابەر هاتویت بۆ بۆشوم و ...

ە؟	  تویسش کێشە بویت ل��ی

هەست دەکەیت نایەکسانیت لەگەڵ کراوە یان ڕێزت 	 
اوە؟ لێنەگ�ی

هەستەکەیت مافەکانت پێشێلکراون؟	 

؟	  �ی ش  تەنها بایس کێشەکانت بکە بۆمان!تویسش جیاکاری بوویت یان بویتە قوربان�ی توندوت�ی
 

ئایا کارەکەت پەیوەندی هەیە بە دابینکرد�ن هاریکاری بۆ پەنابەران 
، ئایا ئەو پەنابەرانە دەناسیت کە  لەسەر بنەمای پیشە�ی یان خۆبەخش�ی
ئەو کێشانەی الی سەرەوەیان هەبێت؟ دەتەوێت سکا�ڵ بکەیت لەسەر 
کێشەیەک؟ ناچاریت مامەڵە لەگەڵ كێشەیەیک بەردەوامدا بکەیت کە 

کاریگەری دەکاتە سەر پەنابەران؟ ئایا لەالیەن ئەم کەسانەوە داوات 
، دەتوانیت  � لێکراوە لەبری ئەوان ڕێوشوێن بگریتە بەر؟ ئەگەر بە�ڵ

پەیوەندیمان پێوە بکەیت.

خوازیارین هەلومەر�ج ژیا�ن 
پەنابەران و یەکخستنەوەی 

ن بە  یەتییان و دەستگەش�ت کۆمە�ڵ
مافەکانیان باش�ت بکەین لە بۆشوم   

  UBIF �چ دەکات؟

 هەروەها زانیار�ی ئەکادییم 
ن دەکەین دەربارەی   داب�ی

هەلومەر�ج ژیان و ئەزموو�ن 
پەنابەران لە بۆشوم

بۆ ئەم مەبەستە ئێمە کاردەکەین 
وەکو خایل رەوانەکردن بۆ سکاال 

دیاریکراوەکان و بەراوێژ لەگەڵ 
کەسا�ن پەیوەندیدار کاریان لەسەر 
یە�ت و  دەکەین ئێمە کێشە کۆمە�ڵ
 ئابوریەکان دەستنیشان دەکەین و 

شیدەکەینەوە کە زۆرجار تویسش 
پەنابەران دەبن لە بۆشوم، ئێمە لە 

 دۆزینەوەی چارەسەری 
ن  هەمیشەییدا یارمەتیدەریان دەب�ی

یان...

تداران یان دامەزراوە و کەسەکاندا تویسش 	  ئایا لەگەڵ دەسە�ڵ
کێشە بوویت، بۆ نمونە پەیوەنیدار بە خانوبەرە و تەندروس�ت و 

یە�ت و پەروەردە و کارەوە؟ یەکخستنەوەی کۆمە�ڵ

کان دەکرێت پەیوەندیدار بن بە هەر الیەنێیک ژیا�ن   سکا�ڵ
� گوێدانە پلەی نیشتەجێبوونت. ڕۆژانەوە- �ج


