
Mînî-Klûb  
Bernameyek ji bo dayîkên ku zarokên 1 sal û mezintir hene 
Navenda Malbata Glûkştat 
Janssenweg 33, 25348 Glückstadt 
Tomar kirin/Zanyarî: � 04124/930324 
 
Koma lîstikên tevlîhev 
Koma lîstikên dayîk û zarok  
Navenda Malbata Glûkştat 
Janssenweg 33, 25348 Glückstadt 
Tomar kirin: � 0151/74107519 
 

Bernameyên taybet bi dêbavan/malbatan 
 

Kafeya Pirr Çandî – Kafeya Dêbavan 
Kafeya Dêbavan ji bo dêbavên ku zarokê nûhatî hene 
Duşem 9 – 11 pêşnîvro. û Çarşem 9.30 – 11.30 pêş nîvro. 
Navenda Malbata St. Ansgar /Karîtas  
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
 
Bixêr bên – Herêma Steînbûrg  
Piştgirîya malbatê bênavber paş dinya hatina zarok 
Diakonisches Werk (Rêxistina Xêrxwazîya Protestant) Rantzau-
Münsterdorf 
� 04821/4030251 
 
Rahênerên malbatê  
Xatûnên rahêner yê xêrxwaz û perwerdehkirî ji malbat û zarokê 
we heta 3 salîyê piştîvanîyê dikin. Ev piştîvanîye ji sê mehên 
dawî ya ducanîyê destpê dike.  
Deutscher Kinderschutzbund - Itzehoe e.V. Beşa herêmî 
� 0152/54967055 or � 04821/3731 
 
 
 
 
 

Navenda Rabêja Gi ştî 
 

Arbeiterwohlfahrt (awo) 
Stiftstraße 5, 25524 Itzehoe  
Duşem 1 – 4 paşnîvro., Sêşem9 pêşnîvro. – 12 paşnîvro./1 – 4 
paşnîvro. 
Pêncşem 2 – 5 paşnîvro., Înê 10 pêşnîvro. – 12 paşnîvro.  
� 04821/7796010 
Glückstadt: 
Am Kirchplatz 6, 25348 Glückstadt 
Pêncşem 1 – 4 paşnîvro., Înê 9 pêşnîvro. – 12 paşnîvro. 
� 04124/608676 
 

Caritas Migrationsdienst 
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
Sêşem2 – 5 paşnîvro., Înê 9 pêşnîvro. – 12 paşnîvro. 
� 04821/407846 or � 04821/405843 
Xizmetên rabêjê di navendê perwerdehîya mezinsalan a Îtzehoe 
(Itzehoe) tê pêşkêş kirin  
Duşem and Pêncşem 10 pêşnîvro. – 12 paşnîvro. 
Kelînghûsen (Mehrgenerationenhaus): 
Schulstraße 4, 25548 Kellinghusen 
Çarşem 10 pêşnîvro. – 12 paşnîvro. 
 

Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) 
(Xizmetên Halxweşbûna Jinên Katholîk)  
Xizmetên rabêjê ji bo jinan û malbatan 
Coriansberg 18-20, 25524 Itzehoe 
Pêncşem 2 – 4 paşnîvro. 
� 04121/24881 
 

Herêma Dîyra Ev.-Luth, Papayê alîkarê penaberan Rantzau-
Münsterdorf 
Minister Birgit Dušková 
� birgit.duskova@kkrm.de 
� 0151/42483222 
 

Navenda rabêjê ji bo bersivdana pirsên xwedîkirina zarokan,  
zewac, malbat û jîyan 
Langer Peter 27b, 25524 Itzehoe 
� 04821/91066 



Alîkarî di dosyeyên bikaranîna xerab û  
Destdirêjîya seksî 

  

Gelek jinan tecrûbeyan destdirêjîyan di têkilîyan yan ji alîyê 
kesên din hene. Di navendek rabêjê, bi nehînî û nenasî ji were 
piştgirî tê kirin û rabêjkarên me ji were alîkarî dikin daku ji bo 
lihev kirina gel ev rewşê û peyda kirina alîkarîyê ji bo xwe û 
zarokên xwe, pilanê dayinên.  
 
Pro familia Fachstelle Gewalt und Frauenberatung  
Rabêjin liser destdirêjîya nav malê û seksî/  
Rabêja ji bo jinan di rewşên dijwar da  
Berliner Platz 1 
25524 Itzehoe  
� 04821/8899432 
 
Navenda kirîzê ya jinan a Îtzehoe yê 
Di rewşên tengav da dikarin di navendeka kirîza jinan da cih 
bigirin. Navnîşana ev navendê ji hemû kesan re nehatîye eşkere 
kirin. Navenda kirîzê şevroj vekirîye. Eger navenda kirîzê pirr 
be, emê alîkarîya we bikin daku cihek dî ji were bo manê peyda 
bikin. 
� 04821/61712 
 
Telefona gehandina alîkarîyan ya „Şîdeta dijî jinan“  
Hûn dikarin ji bo vergirtina alîkarîyan di demên acil de bi 
telefona gehandina alîkarîyan pêwendîyê bigirin. Wergêrrên ku 
bi zimanên cûda şarezane, ji bo alîkarîya we beşdarin.  
� 0800/116016 
Herwisa dikarin di navnîşana: da rabêja serxet bistînin 

Civîn û komên jinan 
 

Komên Pirr Çandî yê jinan 
Sêşem 10 pêşnîvro. – 12 paşnîvro.  
Navenda Malbata Protestant  
Schauenburgerstr. 33, 25524 Itzehoe 
 
Kafeya jinan:  
Bihêz kirina jinên penaber 
Duşem û Çarşeman (ligel xizmetên parastina zarokan)  
� 04124/930511, 25348 Glûkştat 
 
Aşpêjê Navneteweyî 
Di mehê de carek, Sêşem 6 – 9 paşnîvro. 
Auguste-Viktoria-Schule, Itzehoe 
� karin.lewandowski@itzehoe.de 
� 04821/603362 
 

Bernameyên ji bo dayikan 
 

SuSa – bernameyên lîstik û ziman 
Hînbûna zimanê Elmanî ji bo dayîk û zarokan 
Sêşem û Pêncşem 9 – 11 pêşnîvro. 
Kinderhaus Blauer Elefant  
Markt 16, 25524 Itzehoe 
 
Kursa Yekalî kirian Çandî I û II 
Bernameya ziman ji bo jinên ducanî û dayikên xwedîyê zarokên 
bin 3 ê salan 
Çarşem 10 – 11.30 pêşnîvro. (koma I) 
Çarşem 11.45 pêşnîvro. – 1.15 paşnîvro. (koma II) 
Kita Elbbande/Navenda Malbatê  
Janssenweg 33, 25348 Glûkştat 
� 0151/74107519  
 



“Hemû kes li pêşberî qanûnê wekhevin. Mêr û jinan mafê 
wekhev hene. Divê dewlet cîbecî bûna rastî ya wekhevbûna 
mafê jin û mêran geş bike û ji bo têkbirina kêmasîyên heyî 
tevbîrekê bike.” 
Makezagona Elmanî madeya 3 (1) û (2) 

 
Ev mafe di Elmanîya yê de hertim asayî nebûye. Heta dehika 70 
ê ya zayînî, jinikan tenê bi izina mêrê xwe, mafê şolkirinê 
hebûn. Destdirêjî di çarçoveya ziwacê de ji sala 1997 ê tawan 
hate naskirin. Tevgera Mafê Jinan ji bo standina mafê ku îro 
jinan heye, xebat kirîye. Ji jinikan re ev rê hatîye dayîn ku ji 
rolên xwe yê kevin wekî canejinî û zarokanînê, derkevin û rolên 
din jî liser milê xwe bigirin. 

 
Îro di Elmanîya de mêr û jinan di tevahîya babetan de mafê 
wekhev hene! 
Jiber ku hûn bixwe biryarrê digirin ku çi ji ber bikin, çi şolek we 
hebe, we zarok hebe an an, an bi çi kesekê re bizewicin! Ev 
rastîye ku mêr di maldarî û mezin kirina zarokan da alîkarîyê 
dikin, nîşangera wekhevîya regezî ye. 
 

Niha hûn biryarrê digirin! 
 
 
 
 

                                  
 

Cihê ku saxlemîya zarok bin metirsîyê da ye, dikari n alîkarî 
yê bikin 

 

Navenda Rênasîya Kirîza Xizmetên Halxweşbûna Ciwanan 
Navenda Xizmetên Halxweşbûna Ciwanan hertim ku saxlemîya 
zarok bin metirsîyê da ye, dikarin alîkarî yê bikin.  
� 04821/69588 an 69553 
� 04121/4759940 (paş demjimêrên îdarî) 
 
Kinderschutzbund (Ajansa Parastina Zarokan) 
Markt 16 – 22, 25524 Itzehoe 
� dksb.itzehoe@t-online.de 
� 04821/3731 
Telefona gehandina alîkarîyan ji bo dêbavên nigeran: 
� 0800/1110550 
 

Bernameyên ziman 
 

Kursên tekmîlî:  
 
Wirtschaftsakademie SH  
Langer Peter 27a, 25524 Itzehoe 
� 04821/7702513 
 
Volkshochschule Itzehoe e.V. (herwisa kursên STAFF.SH 
courses) 
Georg-Löck-Straße 1, 25524 Itzehoe 
� 04821/8040830 
 
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Stiftstraße 5, 25524 Itzehoe 
� 04821/7796010 
 
Axavtina Elmanî:  
Pirtûkxaneya Elmanî Glückstadt </191 
Çarşem 2 – 3 paşnîvro. 
Große Nübelstraße 21 
 
 



Karbidestên Derfetên Wekhev 
 

Kreis Steinburg  
Tinka Juliane Frahm 
Viktoriastraße 16-18, 25524 Itzehoe 
� frahm@Steînbûrg .de 
� 04821/69373 
 
Stadt Itzehoe 
Karin Lewandowski 
Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe 
� karin.lewandowski@itzehoe.de 
 � 04821/603362 
 
Amt Kellinghusen  
Wiebke Tischler 
Am Markt 7, 25548 Kellinghusen 
� wiebke.tischler@amt-kellinghusen.de 
� 04822/3948 
 
  

Xizmetên derûn bijî şkî yê civakî yê Herêma Steînbûrg  
 

Rabêj, piştîvanî û tevlîbûna nava kirîzê ji bo tûşîbûyîyê zextên 
derûnî, nexweşîyên derûnî, girêdana narkotîkan an bikaranîa 
xerab- beşdarîya nêzîkan jî tê pêşwazî kirin. 
Viktoriastraße 17a, 25524 Itzehoe 
� 04821/69276 
Demjimêrên rabêjê: Duşem – Pêncşem 9.30 – 11.30 pêşnîvro.; 
Sêşem2.30 – 4 paşnîvro.  
û pê terxan bûna dema pêşîn  
Tomarkirin di Odeya 28 
Xizmetên kirîzê şevroj berdestin û dikarin bi rêya navenda 
hevahengîya herêmî vê bidest bînin: � 04821/19222 
 
 
V.i.S.d.P.: Koordinierungsstelle Integration Kreis Steinburg ; Viktoriastraße 
16-18, 25524 Itzehoe 

Jinên ku nû koçberî herêma of Steînbûrg ê 
bûne : 

Xalên pêwndîyê, alîkarî û tor 
 
 

Mafê min wekî jinek di Elmanîya yê, çawanîya standina 
alîkaîyan li dema hebûna pirsek an kêşeyek, komên jinan, 

bername û toran 
 
 
 

 
 
 

 
Efirandinek ji Nivsîngeha Hevanheng kirina Koçberîya 
Herêma Steînbûrg û Karbidestên Derfetên Wekhev yê 

herem û bajarê Itzehoe  
 
 

Pêwendî:  
Sandra Stadniczuk � 04821/69538 

� stadniczuk@Steinburg .de 
Karin Lewandowski � 04821/603362 

� karin.lewandowski@itzehoe.de 


