
                                                            
                 

                         
                                                                    
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئـَيشــكطري ذنان              

 
  فـريــدا        
 بؤ تؤية             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناني نَيودةوَلةتيي تَيررافَيمئَيشكطري ذ  
Internationell kvinnojour Terrafem  020-52 10 10 
info@terrafem.org 
43 språk.  43    زمان  
 هيضي تَيناضَيت آة تةلةفؤن بكةيت و ثةيوةنديكردنةآةش
 لة ناو ليستةي حسابي تةلةفؤندا نابينرَيت
 
Kvinnoforum   ؤرومآظيننؤف   www.kvinnoforum.se 

  و آاري ثَيشطريوانةوتنةوةطةشةثَيداني آارمةندةآان، هانينةوة سةر باري ثَيشوو، 
 
Kvinnofrid   آظيننؤفريد    www.kvinnofrid.se 

اتةوة دةربارةي لَيداني ذنآآؤمةَلةيةآي ئيدياَليية آة زانياري بَلاو دة  
Kvinnofridslinjen  50 50 50-020 خةتي آظيننؤفريد 

تيية شةو و ٍرؤذ آراوةتةوةئةم خةتي ثاَلثش                                   www.kvinnofridslinjen.se                 
 هيضي تَيناضَيت آة تةلةفؤن بكةيت و ثةيوةنديكردنةآةش
 لة ناو ليستةي حسابي تةلةفؤندا نابينرَيت

)بةشي ظَيستةرؤس(ئَيشكطيري قورباني تاوان   
Brottsofferjouren Västerås (Fagersta filial) 0223-711 70 
 44 00 642-08                                              ثشتطيري بة زمانة جياوازةآان

 www.boj.se  تاوانياني قورباندةزطاي
Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se 
 هَيز بةآارهَينان و ضةوسانةوة لةبةر شةرةف
Hedersrelaterat förtryck och våld www.hedersfortryck.se 
BRIS Barnens hjälptelefon    تةلةفؤني يارمةتي منداَل/بريس  116 111 
-هةيني مةدووشةم  15.00-21.00  
 18.00-15.00 شةممة-يةك شةممة
 هيضي تَيناضَيت آة تةلةفؤن بكةيت و ثةيوةنديكردنةآةش
 لة ناو ليستةي حسابي تةلةفؤندا نابينرَيت
 هاومرؤظي ئَيشكطر
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 
Kl. 21.00-06.00 varje natt 
Polisen  ثؤليس                                                             114 14   
Polisen akut 112 ثؤليسي آاتي تةنطاو 
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 نيشانةي هؤشداريكردنةوة فَيربة

 
وةَلام دايةوة ماناي ئةوةية آة تؤ " بةَلَي"ئةطةر وةَلامي زوربةي ئةم ثرسيارانةي خوارةوةت بة 

 . لة ناو ثةيوةندييةآدا دةذيت آة بؤ تؤ باش نية
 ة؟هةست دةآةيت آة لة ذياني ثةيوةندييةآةتادا شتَيك هةَلةي 

 وا هةست دةآةيت آة بترسيت و لةذّير هةٍرةشةدا بيت؟ 

 بؤ هةموو شتَيكي هةَلة آة دةقةومَي خةتاي تؤ دةطيرَيت؟ 

  لة طؤشة دةخرَييت؟يي دةهَيَلرَييتةوة وتةنهابة آؤنترؤَل دةآرَييت و  

  سةطيت؟دةَلة ئةو آةسةي لةطةلت دةذي ثَيت دةلَيت بؤ وَينة تؤ طةوجي، قةحبةي و يان 

 ةسةي لةطةلت دةذي بةوة تاوانبارت دةآات آة تؤ خيانةتي لَيدةآةيت؟ئةو آ 

 ئةو آةسةي لةطةلت دةذي آؤنترؤَلي تةواوي بةسةر ثارةآان و شتةآاني تؤدا هةية؟ 

  ئةو آةسةي لةطةلت دةذي بةوة توٍرة دةبَيت ئةطةر تةلةفؤنت آرد بؤ هاوٍرَييةآت يان

 آةسوآارت؟
 

 ذمارةي تةلةفؤن
 

28 19 275 - 070 
50 128 - 0223 

 
 ناونيشاني ئةلةآترؤني

 
frida.1@live.se 

 
 
 
 
 
 

 
 ئَيشكطري ذنان فـريـدا 

 
 . ي و سياسييةوة بَياليةنةي ئيدياليية آة لة باري ئايني آؤمةَلةيةآفـريـدائَيشكطري ذنان 

 ئَيمة آار دةآةين دذي هةموو شَيوةآاني ضةوسانةوة و بةآارهَيناني هَيز دذي ذنان و 
 .، نوربَيري و شينسكاتتةبَيريمنداَلان لة فاطةرشتا

 
 .نطليزي، عةرةبي، رؤماني و بَؤسنيسويدي، ئي: ئَيمة بةم زمانانة قسة دةآةين

 
 

 :ئَيمة دةتوانين ئةم يارمةتييانةت بدةين
 
  . لة آرداردا لة ٍرَيطاي تةلةفؤن و يان سةردان بؤ المان  ئامؤذآاري°

 .سةردان بؤ ماَلةوة  °

 .طوَي لة تؤ دةطرين  °

 .باسي مافةآاني تؤت بؤ بكةين  °

 ي بطريت بة بةشي ياسايي خَيزانةوة يان يارمةتيت بدةين ئةطةر تؤ ويستت ثةيوةند  °

 .    بة دةزطاآاني  ترةوة

 .يارمةتيت بدةين ئةطةر ويستت نامةيةك بؤ يةآَيك لة دةزطاآان بنووسيت  °

 .يارمةتيت بدةين آة بٍريارة جياوازةآاني دةزطاآانت بؤ ٍروون بكةينةوة  °

 .وةبةرايةتي آاروباري آؤمةَلايةتي هتدلةطةَلت بَيين بؤ الي ثزيشك، ثؤليس، ثارَيزةر، بةٍرَي  °

  .ت بدةينَي و لة بٍريارةآانتا ثشتت بطرين  ئامؤذآاري°

 .ناوي ثارَيزةر يان راوَيذآاري باشت ثَي بَلَيين  °

 .ئةطةر دادطاييكردن هاتة ثَيشةوة ثشتطيريت بكةين  °

 .نداَلةآانت بدةينلة آاتي تةنطاويدا شوَيني لَيذياني ثارَيزراو و شاراوة بة خؤت و م  °

 ئَيشكطري يارمةتيت بدةين آة بطوَيزيتةوة شارَيكي تر بةوةي آة ئَيمة ثةيوةنديمان لةطةَل   °

  .هةية لة شارةآاني ترذنان     

 بوَيرة ثةيوةندي بطرة                 
 با ناوت بة شاراوةيي بمَينَيتةوة                       

  ئةرآي ثاراستني نهَينييةآانمان لةسةر شانةشئَيمة           


