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Ma difikirin ku hûn qurbanê bazirganî bi 
mirovan? 

 
Ma bi zorê tiştên naxwazin hûn dikin? Ma kes li ser we kontrol dike? 
Ma ew kes tundûtijî bikar tîne an te tehdîd dike? Ma hûn ne azad in ku biçin? 
  
Tu kes nikare li dijî vîna we bi zorê bike an bisekine 
 

Hin nîşanên ku hûn dikarin bêne naskirin 

 Hûn kar dikin hema bê pere 
 Hûn rojên dirêj kardikin û hema tu bênvedan tune 
 Karê we xetere û parastina we tune 
 We maf nîne ku belgeyên nasnameya xwe bigirin 
 Hûn têne tehdîd an têne ibtîzaz kirin 
 Divê hûn pere bidin xwediyê kar 
 Hûn her gav ditirsin 
 Hûn li cîhê karê xwe razên 

Heke hûn di vê rewşê de xwe nas dikin, bi me re bipeyivin. Em ê guh 
bidin we. Hûn dikarin bi me re bipeyivin bênav, belaş û bê xwegirêdanî.. 

Heke hûn nerehet in an hûn nikarin rasterast bi me re kontak bikin, bêje 
hevalekî, kesek ku hûn jê bawer in, doktor an mamosteyek. Bêje wî kesî 
ku kontaka me an ya polîs bike. 

Contaka me bikin 
 
PAG-ASA 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
Duşem-Fridayn ji 9:00 heya 17:00 
(bê randevû) 
 
Tel : 02 511 64 64  
E-name : info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Di rewşa xetera tavilê de, 
Kontaka polîs bikin: 112  

 

 

Ma hûn ditirsin? 
 

Bênav bi me re kontak bikin? 
 

Bangê xwe veşartî bigirin? 

Erê, hûn dikarin her gav bênav bi me re kontak 
bikin . Em ê tiştê ku hûn ji me re dibêjin binivîsin, 
lê bê nav û agahdariya we. Wekî din, em jî di bin 
rêzgirtina profesynel û em agahdariya we belav 
nakin bê razîbuna we . 

 
Erê, hûn dikarin jimara me ji navnîşana bangê 
derxînin an têlefona kesek din bikar bînin. Her weha 
hûn dikarin ji me re peyamek bişînin (SMS an 
WhatsApp) û ji me bixwazin  ku bi we re bi 
hejmarek veşartî têlefon bikin. 

 

   

Bê belgeyên rûniştinê? 
 

Hûn ji polîs ditirsin? 
. 

Xem tune. Heke hûn bi rewşa mayîna neqanûnî, 
hûn dikarin bi azadî bi me re bipeyivin. Em bê 
razîbûna we tu gavan nakin. 

 Xem tune. Polîs li wir in ji bo alîkariya we bikin û we 
biparêzin, lê em kontaka wan nakin bê razîbûna we. 
Ji ber vê yekê hûn dikarin bi me re biaxifin bê tirs. 

 

 

tel:112

