ناوەندی سەرچاوەی مۆنیکا

کوردی
SORANI

ئەگەر دووچاری توندوتیژی بوویت یان ترست لە توندوتیژی هەیە یان هەڕەشەی توندوتیژییت لەسەرە ،دەتوانیت
پەیوەندى بە  MONIKAبکەیت بۆ یارمەتی .دەتوانیت بە شێوەی نەناسراو پەیوەندیمان پێوە بکەیت بێ دیاری
کردنی وادە بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی حاڵەتەکەت.
ئەم شتانە پێشکەش دەکەین:
• یارمەتی قەیران و پشتیوانی سایکلۆجی
• پشتیوانی هاوتا لە گروپێک
• ڕێنوێنی و ئامۆژگاری دەربارەی خزمەتگوزاریە بەردەستەکان
• نیشتەجێکردنی پشتیوانیکراو ،بۆ نموونە ،دواى ماوەیەک لە پەنابەری
تکایە دوو دڵ مەبە لە پەیوەندى کردن بە ئێمە!

 ٦۱تا  ۹کاژێر ههینی تا دووشهممه خۆرایی به یارمهتیدهری تهلهفۆنی
0800 05058

شەڵتەری مۆنا
دەتوانیت پەنا ببەیتە بەر شەڵتەری ئێمە ئەگەر هەست دەکەیت سەالمەت نیت لە ژیان لە ماڵەوە یان لە
کۆمەڵگەکەت بەهۆی توندوتیژی.شەڵتەری مۆنا
دەکەوێتە ناونیشانێکی نهێنی ،و شەڵتەر بە ئافرەتانی کۆچبەر و منداڵەکانیان دەبەخشێت.
دەتوانیت لە سەرتاسەری واڵت دەستت بە شەڵتەرەکەی ئێمە بگات.

KRIISIKESKUS MONIKA
&
TURVAKOTI MONA
مۆنیکا ڕێکخراوێکی خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی فرە کهلتوریه که خزمهتگوزاری تایبهت پهرە
پێدەدات و باکگراوندی کۆچبهریان ههیه .وەک پسپۆرێک و پشتیوانیکهرێک کار دەکات له کێشه
تایبهتهکان به یهکسانی بهرزکردنهوەی ئاشناکردنی کۆچبهران لهڕێگهی پشتیوانی کر/نی چاالکیه
مهدەنیهکان لهنێوان کۆمهڵگه کۆچبهرەکان.ئهتنیکی و توندوتیژی له ههمان کاتدا لهگهڵ پێشکهش به
ئافرەت و مندااڵن دەکات که

www.monikanaiset.fi

ئەم شتانە پێشکەش دەکەین:
• شوێنی مانەوەی سەالمەت لە کاتی قەیران
• پشتیوانی و هاوەڵی لە ژیانی ڕۆژ بە ڕۆژ
• پشتیوانی سایکۆلۆجی و کۆمەاڵیەتی
• پشتیوانی هاوتا لە گروپێک
• ئامۆژگاری دەربارەی خزمەتگوزاریە بەردەستەکان
تکایە دوو دڵ مەبە لە پەیوەندى کردن بە ئێمە!

شهڵتهری مۆنا  24کاتژمێر کراوەیهدەتوان
تهلهفۆن 0456396274

توندوتیژی ناوخۆیی شتی زیاتر لە توندوتیژی جەستەیی دەگرێتەوە ،وەک لێدان کە شوێنێکی بەرچاو لەسەر جەستەی
قوربانیەکە جیدەهێڵێت .هەروەها ڕێژەیەکی زۆری هەڵس و کەوت دەگرێتەوە وەک پاڵپێوەنان و قژ ڕاکێشان و
هاوێشتن و شکاندنی شتەکان .هەروەها ناچارکردنی هاوەڵێک بۆ ئەوەی بێ ویستی خۆی سێکس بکات جۆرێکە لە
جۆرەکانی توند و تیژی خێزانی .توندو تیژی خێزانی هەڕەشە کردن ،سووکایەتی پێکردن یان کۆنترۆڵکردنی
هەڵسوکەوتیش دەگرێتەوە لەگەڵ سووکایەتی زارەکی وەک سووکایەتی کردن بە ناو و ناتۆرە و تەشهیر پێکردن.
هەست بەم هەڵسوکەوتانە لە پەیوەندی تاکە کەسیت دەکەیت:
.1

توندوتیژی چەندین جۆری هەیە
• توندوتیژی عاتیفی و دەروونی هەڕەشەکردن ،لۆمەکردن ،ناو و ناتۆرە ،خۆ توڕەکردن ،بە کەم سەیرکردن ،و
هەڵسوکەوتی نابەجێ دەگرێتەوە .ڕێگری کردن لە تۆ لە نووستن ئاگادار بوون لە منداڵەکانت یان بەکارهێنانی
تەلەفۆنیش لە جۆرەکانی توندوتیژین.
• توندوتیژی دارایی واتە ئیستغاللکردنی دارایی ،کۆنترۆڵکردنی داراییەکان ،درۆکردن دەربارەی بەکارهێنانی پارە،
دەست بەسەرداگرتنی پارە و ڕێگری کردن کەسێک لە بەکارهێنانی.
• توندوتیژی جەستەیی هەریەک لەمانە دەگرێتەوە :لێدان ،پاڵ پێوەنان ،گەروو گرتن ،نووشتاندنەوەی قۆڵ یان شت
گرتنە کەسێک .کەسی توندوتیژکار مەبەستی ئازار گەیاندنە بە قوربانیەکە تاوەکو هیچ نیشانەیەکی بینراوی جەستەیی
جێ نەهێڵێت.
• توندوتیژی سێکسی ناچارکردنی کەسێک بۆ سێکس کردن ،دەستدرێژی سێکسی یان دەستلێدانی نەویستراو
دەگرێتەوە.
• توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف توندوتیژی جەستەیی یان عاتیفی دەگرێتەوە کە تیایدا کەسێک گومانلێکراوە بە
پێشێلکردنی ڕێسا گشتیەکانی کۆمەڵگە.
• هاوسەرگیری زۆرەملێ جۆرێکە لە هاوسەرگیری کە بێ ڕەزامەندی یەکێک یان هەردووک هاوسەرەکە ئەنجام
دەدرێت .ناچارکردنی کەسێک بۆ هاوسەرگیری لە ڕێگەى هەڕەشە یان بەکارهێنانی توندوتیژی تاوانە.
• خەتەنەکردنی مێینە کارێکە لە سەر بنەمای کەلتوری و نا-پزیشکی ئەنجام دەدرێت و زۆر جار دەبێتە هۆی
گۆڕانکاری هەمیشەیی ،مەترسی تەندروستی و کێشەی پزیشکی لەگەڵ ترۆمای درێژخایەن.
• بازرگانی کردن بە مرۆڤ ئیستیغالل کردنی کەسێکە بۆ دەسکەوتی دارایی ،بۆ نموونە ،لەشفرۆشی ،کاری سێکس
و کاری زۆرەملێ.
• سەرەڕای ئەمانەش ،ئافرەتی کۆچبەر دەشێت دووچاری جیاکاری و توندوتیژی ڕەگەز پەرستی بێت.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.ئایا هاوبەشەکەت هەوڵدەدات کۆنترۆڵی چۆنیەتی بەسەر بردنی کاتی بەتاڵت بکات؟ ئایا ڕێگریت لێکراوە لە
چاوکەتن بە برادەرەکان یان خزمەکانت ،یان تەنانەت لە پەیوەندی کردن پێێان؟ ئایا پێویستیت بە وەرگرتنی
مۆڵەتە بۆ چوونە دەرەوە لە ماڵەکەت ،بۆ نموونە ،بۆ بازاڕكردن ،سەردانکردنی نووسینگەی پۆستە ،ئامادە
بوون لە کۆرسێک ،بینینی پزیشک یان شتی تر؟
 .ئایا هاوبەشەکەت ئیرەیی هەیە؟ ئایا تاوانتبارت دەکاات بە بێ وەفا؟
ئایا بە شێوەی زارەکی سووکایەتیت پێدەکات یان دەتشکێنتەوە ،بە بوونی کەسانی تر؟
ئایا ترست هەیە لە هەڵسوکەوتی توندوتیژی هاوبەشەکەت یان ئەندامانی تری خێزان یان هاوبەشەکەت
هەڕەشەی توندوتیژی جەستەییت لێدەکات؟
ئایا هاوبەشەکەت هەڕەشەی خۆکوشتن دەکات؟
ئایا هەڵسوکەوتی هاوبەشەکەت چاوەڕوان نەکراو یان دووژمنکارانەیە؟
ئایا هاوبەشەکەت ئەو شتانە دەشکێنێت کە بەالی تۆوە گرنگن؟
ئایا هاوبەشەکەت ناچارت دەکات بە هەڕەشەکردن سێکس بکەیت ،بە بەکارهێنانی هێزی جەستەیی یان بەوەی
وا بکات هەست بە تاوان بکەیت؟
ئایا هاوبەشەکەت ڕەخنە لە ڕووخسارت دەگرێت ،یان لەگەڵ ڕووخساری کەسێکی تر بەراوردی دەکات؟ ئایا
دەڵێت کە هیچ کەسی تر تۆی ناوێت؟

ئەگەر بە بەڵێ وەاڵمی هەر یەكێک لە پرسیارەكانی سەرەوەت دایەوە ،دەشێت کە گرفتێک لە پەیوەندیەکەت هەبێت.
هەڵەی تۆ نیە .هەموو کەسێک دەتوانن خۆیان لەم دۆخە بدۆزنەوە .لە فینالندە توندوتیژی تاوانە و پێشێلکاریەکی
مافەکانی مرۆڤی تۆیە.

مافی ئەوەت هەیە كە یارمەتی وەربگریت.
دوو دڵ مەبە لە پەیوەندى کردن بە ئێمە

