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Êsin- a Alîkariya Birînên Derûnî
Ĵi bo Zaroyên penaberan û Malbatên wan
Dêbavên hêĵa
Hûn ĵi Şer û Revê xelasbûn û saxman, we
Rêya xwe li Welatek nû de dît, hûn
xweşmêrin.
Hûn Dêbavên pêsoĵin û çavdêry Zaroyên
xwe di kin, hûn baldarin.
Lêbelê: gelek Zaro û Malbat yê ku Rev,
Mişextbûn, Zor û Zîyan dîtine,gelek Caran ĵi
Tirs Jan û Nexweşîyan di nalînin.
Em Alîkarîyên hekîmane û Çareserkirinê li
gor Birînên Derûnî ĵi Malbatên penaber re,
yên ku Íqama wan heye, pêşkêşdikin.
Gelek caran, tenê yek Ronkirin li ser
Derencamên Nexweşîyên Derûnî kafîye, ĵi
boy ku Famkirin di Malbatê de peyda bibe û
Dûrhêl jî têbigehîje.
Em Palpiştîya Malbatan di kin, qeweta xwe
nûde bi bînin, piştre Daybav Kanîyek
giranbuane ĵi Zaroyên xwere.
Wêrek be, bi mere paxive, Rûniştinê me wê
bi nihęnî û bawerî werin meșandin.

Zaro û Dêbav di karin baştir
serederîyê di gel Bargiranîyan bi kin,
dema ku Alîkarya wan tê kirin.

An Eltern Kurdisch-Kurmanci

ETH - Entwicklungs- und TraumaHilfe
für geflüchtete Kinder und ihre Familien

Hûn di karin bi rêya têlefonê bi mere bi axivin.
Em di karin pêşruniştinek di gel Malbata we
çêkin.
Ĵi kerema xwe Karta xwe a sihî bi xwere
bînin.
Ew kesê bi were tê bila cihê bawerî yê be.
Em di Pêşruniştinê de di pirsîn, hûn çi Alîkarî
û Çareserîyê ji Zaro û Malbata xwere di
xwazin.
Ji bo teşxiskirin û naskirina nexweşîyê em
hinek Rûniştinên din li gel Malbata we
li dar dixin.eger Tercuman lazim be em dė
dabîn kin.
Em Alîkarîyên xwe yên Nefsî li Baĵarê Êssin
pêşkêşdikin û herweha li cem Hekîm û
Mualicên xwe li devera Rûher.
Hûn me li ser vî Navnîşanî bi bînin:

ETH - Entwicklungs- und TraumaHilfe
Ahestraße 3
45276 Essen-Steele
Telefon 0201- 51 47 776
Dil xweşin bi Hatina we
Ihr ETH Team

www.ETH-traumahilfe.de
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