UBIF – Servîsa Serbixwe ya Gazinde û
Zanyariyan ya ji bo Penaberan
Zanîngeha Zanistên Pratîkî ya Protestan li Boxumê
(Bochum)
Navnîşana posteyê:
Kolana Immanuel-Kant. 18 - 20, 44803 Bochum
Navnîşana ji bo serdanan:
Kolana Wittenerê. 244, 44803 Bochum, R.1.020

Çawa ligel me têkilî deynin:
Bi telefonê:

jên Çarşemê, 1ê nava rojê – 3yê nava rojê.
Rojên Pêncşemê, bi randevûyê
li ser telefona +49 (0)178/8123447

Bi e-mailê:

beschwerdestelle@evh-bochum.de

Malper:
Berpirsên têkiliyê:

www.ubif-bochum.de

Rahua Ijob
Xebatkarê civakî/Xebatkarê Piştgiriya Perwerdehiyê
Psîkoterapîstê zarok û ciwanan
E-mail: ijob@evh-bochum.de
Telefon: +49 (0)234/36901-452
Telefona mobîl: 0178/81223447

Facebook:

Monique Kaulertz
Psîkologa civakî
E-mail: kaulertz@evh-bochum.de
Telefon: +49 (0)234/36901-455
Telefona mobîl: 0172/4758057

Instagram:

Neriman Orman
Şêwirmenda Perwerdehiyê / Psîkologa Civakî
E-mail: orman@evh-bochum.de
Telefon: +49 (0)234/36901-460
Telefona mobîl: 01575/0682572

Em ê li gazindeyên we binêrin û ji
bo çareserkirina wan bi we re
hevkariyê bikin!

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

UBIF ist ein Pilotprojekt des
Transfernetzwerks Soziale
Innovation - s_inn.
www.s-inn.net

ubif.bochum

s_inn ist ein Verbundprojekt der

Sprache: Kurmanci

UBIF – Servîsa Gazindeyan a Serbixwe

UNIF Çi Dike?
Em dixwazin rewşa jiyana
penaberan li Boxumê, ligel
entegrasyona wan a civakî
û gihîştina mafên wan
baştir bikin.

UBIF servîseke serbixwe ya gazindeyan ji bo penaberan
û herwiha pispor û kesên xwebexş e ku li Boxumê digel
penaberan dixebitin. Em ê gazindeyên te lêkolin, guh
bidin gotinên te û ji bo çareserkirina wan hevkariya te
bikin! Dikarî bi awayê anonîm jî bi me re têkilî deynî.
Eger pêwîst be, em ê tevî wergêrên devkî û hêsankerên
miyançandî yên xwedanmerc jî hevkariyê bikin.

Çi kes divê ji me daxwaza alîkariyê bikin?
Tu wek penaxwazek hatiyî Boxumê û...
•

gelo tu li vir tûşî tecrubeyên neçê û xerab bûyî?

•

gelo tu hest dikî ku tevgeriyana digel te bi ne bi
dadmendî an bêyî rêzgirtina seretayî bûye?

•

gelo tu hest dikî ku mafên te hatine binpêxistin?

•

gelo tu ketiyî ber cihêkariyê an tundî û şidet dijî te
pêk hatiye?

An...
•

gelo pirsgirêkên we ligel rayedaran an jî sazî û
kesan heye di derbarê mal, tendurustî,
entegrasyona civakî, perwerdehî û karî de?

Gazinde dikarin têkildarê her cûre mijarek derbarê
jiyana rojane bin bêyî lênihêrîna rewşa te ya mayînê.

Bes dilgiranî an pirsgirêkên xwe bibêjin ji
me re!
Gelo karê te têkildarê alîkarîgihandina bo penaberan bi
awayê pêşeyî û xwebexş bûye û gelo tu hin penaberan
nas dikî ku tûşî van pirsgirêkên li jor hatine? Gelo tu
dixwazî ku doz û gazindeyekê li ser esasa vê pirsgirêkê
raber bikî? Tu dixwazî li hember pirsgirêkên têkildarê
penaberan tiştek bikî? Gelo kesên têkildar ji te
xwestine ku dewsa wan jî tevbigerî? Heke wisa be, tu
dikarî bi me re têkilî deynî.

Ji bo vê armancê, em
lêvegerek ji bo gazindeyên
taybet in û bi riya
rawêjkariya ligel kesên
têkildar, wan lêdikolînin. Em
pirsgirêkên civakî û aborî yên
penaberên li Boxumê
lêdikolin û alîkariya van
kesan dikin ku çareseriyên
domdar bibînin.

Herwiha, têkildarî rewşa
jiyanê û tecrube û
serpêhatiyên penaberên li
Boxumê (Bochum), em hin
zanyariyan li gorî esas û
bingeha akademîk raber
dikin.

