Şîretên li ser cudakariyê
ji cudakariyên li ser bingeha etnîkî bandor dibinJêderk /
nîjatperestî , zayend , temen , seqetî , Îtibara olî/cîhannasî an
nasnameya cinsî? Em li navenda şîreta li dijî cudakariyê ya diversu
ya ket nav komeleyê ji bo Tu li wir î û li kêleka xwe bisekine!
Em li te guhdarî dikin
Em we bi hêz dikin ku li dijî cudakariyê xwe biparêzin
Em li ser mafên we ji we re radigehin
Em bi we re stratejîyên çalakiya hevpar (nameya gilî,
hevpeyvîna navbeynkar, doz, ...) pêşve dibin.
• Em sohbetê bi nepenî derman dikin
• Hûn her tim biryarê didin ku hûn dixwazin kîjan gavan
bavêjin

•
•
•
•

Şêwir ji bo we serbixwe û belaş e.
Şêwir li ku û çawa pêk tê?
Li qada ku li Lûnebûrgê tê parastin an jî bi we re li navçeyê, bi telefonê jî
yan jî bi nivîskî Bi rêya e-mail, pevaxaftin û vîdeoyê şêwirmendiyeke li
ser înternetê jî pêkan e. Em bi Elmanî û Îngilîzî diaxivin. Şêwirên bi
zimanên din, bi alîkariya navbeynkarên ziman ji tîma me gengaz e.

Têkilî:
1: 0152-08258428
2: 0151-28194627
: antidiskriminierung@diversu.org

Institut für Diversity, Natur,
Gender und Nachhaltigkeit

Navenda Li dijî Cudakariyê ya
Bakur-Rojhilatê Niedersachsen

Em bi hev re li dijî cudakarî û ji derveyî jiyana bi hev re ya wekhev di
pirrengiyê de mezin dibin! Li gel navçeya Lûnebûrgûrgê û gelek hevkarên
din, ji Îlona 2018 'an û vir ve di avakirina tora şêwirmendiyê ya li dijî
cihêkariyê ya şaredariyê (ADN) de gelek saziyên cuda yên qeydkirî cih
girtin. Di rûpelê de www.diversu.org tu yê lîsteya hevkarên çalak di torê
de bibînî.
Lûnebûrg ADN ji bo herêmên din ên li bakurrojhilat weke modelekê kar
dike Saksonya jêrîn Lîstikvanên li navçeyên Harburg, LûchowDannenberg , Celle , Uelzen û Heidekreis ku bi riyên çalak li dijî cihêkariyê
ne Ji hêla diversu ve wekî komeleyek tomarkirî di pêşxistina tora AD de
têne tomar kirin piştevanî.

Tu dixazî ku sazûmana we bibe beşek ji tora AD ya Lûneburgê yan jî
piştgiriya wê bike? Tu dixwî tora AD li herêma xwe bide dest pê kirin?
Piştre e-mailekê ji me re bişînin an jî bangekê li me bikin:

: 0152-08258428
: 0151-28194627
: antidiskriminierung@diversu.org

