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PALAVER - Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen e.V. 

Ein gemeinsames Netzwerk der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Waldrach und der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrang 

                                                                                                in der Verbandsgemeinde Ruwer 

 
 

 
  

PALAVER e.V. 

Peşwazîbûn û behtir 

 

Cihek ji bona penaber û niştecihan 

li Ruwertal û auf den Höhenê 

 

 
 

  PALAVER e.V. alîkariyê ji bona van mijaran dikê: 

• hatina penaberên li cihên şaredariya Ruwer e 

• entegrasyona penaber û koçberan di civakê de 

• tekîlî û alikariya cîranatiyê 

• tegihiştina hemwelatiyên nû û kevin 

• avakirina peşdestiya civakê 

• karê çandî e li derdorê 

 

Em mirovên dildayî ji Şaredariya Ruwer e, ji Civaka Kilisa Katolîk ya Waldrache û ji Mintiqa 
duyemîn ya Civaka Kilîsa Evangelîk ya Ehrang e ne. 
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PALAVER: 

• Têkilî: Werin cem me, heger we serî penaberiye dabê û hûn li cihên Saredariya Ruwer 
e nû bin û hûn alikariya bixwazin. Em we disewirînin, bexsa digihînin we (mobîlya, cil 
û berk), alikariyên li cem saziyan û her tim guhê me ji wer e vekirî ye. Saete ku em 
dixebitin li ser rojnama sarederiyê û li deriyê PALAVERê, Hermeskeilerstraße 26 li 
Waldrachê hûn dikarin fêr bibin. 

• Almaniya rojane: Ku mirov bixwazi li Almanya bêzehmet karê xwe bibê serî, mirov 
pewîstê zimanê Almanî zanibe. Mamosten xêrxwas li we re pratîka zimanê rojane ya 
Almanî dikin. 

• Şewirmendiya psîkolojîk: Di PALAVERê de hûn dikarin şewirîneka bêpere û pisporî ya 
psîkolojîk bisitînin. Ev peşniyaz ji mirovên penaber re ye, yên ku di rêya penaberiyê de 
zehmetî kişandibin û dixwazin vî barî ser pişta xwe danin û ji mirovên alîkariye didin 
penabera re ye. Rojên duşema werin şewirîna psikolojîk an ji bi rêya telefonê bakin: 
06500/2282341. 

• Café PALAVER: Café, her heyv bi awayekî vekirî ji penaberan û niştecihan re cihêkî 
hevdîtin û kombûyinê ye. Hemu mirovên ku dilê wan ser heyê alîkariyê bikin; bi dil û 
can xêr hatina. Rojên Café pêk te, di rojnama şarederiye ya fermî de, li ser Facebookê 
û li ser rûpela me ya înternetê de hûn dikarin bibînin. (http://www.netzwerk-
willkommen.de) 

• Karûbarên çandî: PALAVER xwediye malê û calakdarê calakdariyên candî ye. Bi 
hevaltiya mirovên ku li ve dere dijîn, em cihekî ji bona peşkeşiya mijarên mûzîk, wêje, 
civakî û ekolojiyê ye. Prensîpa me ew e ku: Hemu çalakiyên me bêpere ne. 

• Dildariya civakî: PALAVER ji civakeka vekirî û demokratîk re ye. Em piştgiriya çalakiyên 
di ve reyê de dikin. Komela PALAVERê endamê cihê koordînasyona mihelî ya 
„Demokratie leben!“ ê ye. 

 
Hûn dixwazin alikariye bidin? Dixwazin bexşê bikin? 
Xwe bigihînin me! 
PALAVER: 06500/ 2282341 
Jutta Raab: 0157/ 59449737 
E-Mail: info@netzwerk-willkommen.de 
an jî: begegnungpalaver@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/begegnungpalaver 
Instagram: begegnungpalaver 
 
Agahiyên Bankê yên ji bona bexşê: 
IBAN: DE84 5855 0130 0001 0852 65 
(Sparkasse Trier) 
 
Rêveberî PALAVER – Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen e.V. 
Jutta Raab, Hermeskeilerstr. 26 54320 Waldrach 
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