
Birînên piştî şîdeta nav malbatî

Gelo hûn ji aliyê hevalbendek an kesek nêzê xwe ve 
rastî êrîş an zirar hatine? 

Ji kerema xwe serdana bijîşkî bikin. 
Tedawî û derman bibin.  
Saxlemiya we girîng e! 

Birînên xwe bi destê pizîşkî belge bikin. Wê hingê 
we şahidî ji bo şîdeta hatî kirin heye. Ev hem niha û 
hem jî di pêşerojê de girîng e. Ji bo nimûne, Eger hûn 
bixwazin raporekê eger ji hev veqetin, pêvek bikin.

✓ Bilez serdana bijîşk an xizmetên bijîşkî bikin. Paşê  
 hinek birîn nayên dîtin û qeyd kirin.

✓ Her tişta ku qewimiye ji me re bêjin. Hemî birînên  
 xwe nîşan bidin. Eger hûn xendiqandibin yan stûya  
 we birîn kiribe, bêguman vê ragihînin. Her êşekî  
 destnîşan bikin.

✓ Hinek birîn tenê paşê têne xuyakirin. Ji serdana  
 dubre ji nivîsgeha bijîşkî yan klînîka derveyî ya  
 parastina ji şîdetê li Charité şerm nekin.

✓ Divê ji bo belgekirinê formek taybetî were bikar anîn.  
 Her birîndariyek li ser wêneyek ji laşî tê diyar û  
 şirove kirin. Wênekêşa ji birînê jî baş e. 

Bijîşkên jin û mêr mecbûrin ku rêzê ji Qanûna 
Parastina Nehêniya bigirin. Hemî agahdarî tê di 
dosyeya weya nexweşiyê de bimîne. Bêyî razîbûna 
we kes nayê agahdar kirin.

Kurmancî

Ev agahdarî ji aliyê kesên din tên piştgirî kirin:

Kurdisch



Nivsîngeha Bijîşk 
Navnîşanên  nivîsgehên bijîşkên ku hatine perwerdekirin 
û belgeyên bijîşkî di formê de radest dikin dikarin ji xeta 
telefona BIG bistînin:  611 03 00. 

Klînîka Derveyî ya Parastina ji Şîdeta Charité:
Li klînîkên derveyî, birînên ji aliyê bijîşkên qanûnî yên jinê 
bi rengek derbasdar li dadgehê têne qeyd kirin.  
Destnîşankirina dema hevdîtinê mecbûrî ye:  

 45 05 70 270. Ev pêşniyar belaş e. 
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/

Hûn dikarin li vir arîkariyê bistînin 
xizmetên bijîşkiyê (24 saetên rojê) 
Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte   
Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz   
Charité Campus Mitte   45 05 31 000 
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte   
Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000 
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding   
DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg   
Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau   
Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf 

Belgekirina bi formê  
Ev pêşniyar belaş e. Wextê li bendê mayinê berçav bigirin.
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Agahdarî û piştgiriyên zêdetir
Xeta telefona BIG: 611 03 00 ( rojane ji 8 heta 23)
Xeta telefona BIG we ji bernameyên şêwirmendiyê 

agahdar dike û cihên belaş ên sazgehên ewlehiyê bo 
navbeynkarî dike. Eger pêwîst be, tê şêwir bi wergêrekî jin 

re pêk were.  
Tevahiya bername belaş û bênav tên pêşkêş kirin.

Agahdariyên serhêl:  www.big-hotline.de  
 www.signal-intervention.de

Intervention im  
Gesundheitsbereich
gegen Gewalt
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