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«Ma hûn dixwazin ku nêrînên xwe li ser 

pirsgirêkên tenduristî û perwerdeyî bi 

zimanê xwe bi jinên din re danustan bikin?» 

Li Femmes-Tische hûn bi zimanê xwe, yan jî bi Almanî li ser mijarên giringên 

jiyana rojane bi jinên din re diaxivin. Di komên biçûk de hûn nêrîna xwe li ser 

tenduristî, dibistan an mezinkirina zarokan parve dikin. 

Komên gotûbêjê Femmes-Tische jinan dînin gel hev, têkiliyên civakî pêşve 

dibin, kenalên girîng ên agahî ne û gelek tiştên xweş pêşkêş dikin! 

Femmes-Tische … 

… civînên nehênî yên jinan in 

… ji aliye jinek bi zimanê we tên birêvebirin 

… derfetê didin hun ku dayikên din/jinên din nas bikin. 

… ji bo jiyana rojane piştgirî û alîkarî ji we re pêşkêş dikin 

… di devera we an di cihê jiyana we tên birêvebirin 

… belaş in 

K
u

m
an

ji 

 
Caritas St. Gallen-Appenzell 

Tel. 071 577 50 10 
www.femmestische.ch 

www.caritas-stgallen.ch 



www.femmestische.ch 
 

 

 

 

 

 

 
Caritas St. Gallen-Appenzell 

Tel. 071 577 50 10 
www.femmestische.ch 

www.caritas-stgallen.ch 

K
u

m
an

ji 

 
Caritas St. Gallen-Appenzell 

Tel. 071 577 50 10 
www.femmestische.ch 

www.caritas-stgallen.ch 

Femmes-Tische … 

… civînên nehênî yên jinan in 
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