
திருைண வாழ்க்றக, 
திருைணத்தின் 
பந்தமின்றி லெர்ந்து 
வாழ்தல் ைை்றுை் 
குடுை்பத்தில்
வன்முறை நடக்குை் லபாது உதவி ைை்றுை் 
ஆதரவு

உங்கள் உைவில் அல்லது குடுை்பத்தில் நீங்கள் 
பாதுகாப்பாக உணரவில்றலயா?
உங்களுக்கு வன்முடற செய்யப்படுவைாக 
உணரக்ிறீரக்ளா?
நீங்கள் அெச்ுறுை்ைப்படுகிறீரக்ளா?
டைரியோக இருந்து உைவிடய நாடுங்கள்.
எவ்வளவு சீக்கிரமோ அவ்வளவு ந�்�து.
நீங்கள் ைனியாக இ�்ட�.
வீடட்ி�் நடக்குே் வன்முடற என்பது ஒரு 
ைனிப்படட் விஷயே் அ�்�.

நீங்கள் வன்முறையால் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளர்ீகளா?
அவெர நிட� ஏற்படுடகயி�், மபாலீஸுக்கு 
சைரியப் படுை்ைவுே் (117).
வீடட்ி�் நடக்குே் வன்முடற 
ைடடசெய்யப்படட்ுள்ளது.
நீங்கள் எந்ை காவ�் நிட�யை்திலுே் புகார ்
அளிக்க�ாே்
(இருப்பிடங்கள் www.kapo.gr.ch இ�் காணவுே்).
காவ�்துடற உடனடியாக பாதுகாப்பு ேற்றுே் 
உைவிடய வழங்குகிறது. இது வன்முடறயி�் 
செய�்படுே் ஒரு நபடர வீடட்ிலிருந்து 14 
நாடக்ளுக்குள் சவளிமயற்ற முடியுே்.

TAKE 
COURAGE!

காவல்துறை 117 (24 ேணி 
மநரே்) www.kapo.gr.ch

ைருத்துவ அவெரநிறலகள் 
144 (24 ேணி மநரே்)

கிரவுபுண்டன் 
ாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான 
உதவியறைப்பு 0812573150 
www.soa.gr.ch

கிராபண்டன் சபண்கள் 
தங்குை் 081252 38 02  
(24 ேணி மநரே்)  
www.frauenhaus- 
graubuenden.ch



உதவி ைை்றுை் 
ஆதரறவ நான் 
எங்லக சபைலாை்?
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி:

பாதிக்கப்படட்வரக்ளுக்கான உைவியடேப்பானது 
வன்முடறயா�் பாதிக்கப்படட் சபண்கள், 
ஆண்கள், குழந்டைகள் ேற்றுே் இடளஞரக்டள 
ைனிப்படட் ேற்றுே் ெடட் சிக்க�்களி�் 
ஆைரிக்கிறது. ஆம�ாெடன இ�வெே் ேற்றுே் 
ரகசியோனது.

சபண்கள் தங்குை் விடுதி:

நீங்கள் வீடட்ி�் பாதுகாப்பாக இ�்�ாவிடட்ா�், 
வன்முடறயா�் பாதிக்கப்படட் சபண்கள் ேற்றுே் 
அவரக்ளின் குழந்டைகளுக்கு அண்டிவசிக்குமிடே், 
உைவி ேற்றுே் இ�வெ ேற்றுே் அநாேமைய 
ஆம�ாெடனகடள சபண்கள் ைங்குே் 
விடுதியானது வழங்குகிறது.

டாக்டர்கள் / ைருத்துவைறன:

உட�் ரீதியாக அ�்�து பாலிய�் வன்முடற 
உங்களுக்கு செய்யப் படட்ிருந்ைா�், நீங்கள் 
ைருத்துவ பரிலொதறன செய்து காயங்கடள 
ஆவணங்கள் மூ�ே் நிரூபிக்க�ாே். உங்கள் 
குடுே்ப ேருை்துவடரை் சைாடரப்ு சகாள்ளுங்கள், 
ேருை்துவேடன அவெரநிட� டேயை்திற்குெ ்
செ�்லுங்கள் அ�்�து ேருை்துவ 
அவெரநிட�களுக்கு ைருத்துவ அவெர  
எண்றண (144) அடழக்கவுே்.

சநருக்கடி சூழ்நிறலகளில் - விரக்தியறடவதை்கு 
பதிலாக சதாறலலபசியில் அறழக்கவுை்! 
கடினைான வாழ்க்றக சூழ்நிறலகளில் உள்ளவர்களுக்கு 
ஆலலாெறன 
143 (24 ேணி மநரே்) www.143.ch

குழந்றதகள் ைை்றுை் இறளஞர்களுக்கான ஆலலாெறன 
147 (24 ேணி மநரே்) www.147.ch

சபை்லைார் அவெர அறழப்பு – சபை்லைார், குடுை்பங்கள் 
ைை்றுை் பராைரிப்பாளர்களுக்கு உதவி ைை்றுை் 
ஆலலாெறன 0848354555 (24 ேணி மநரே்) elternnotruf.ch

வன்முறை இல்லாத வயது - துஷ்பிரலயாகத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட வயதானவர்களுக்கு ஆலலாெறன 
0848001313 www.alterohnegewalt.ch



வீட்டில் நடக்குை் 
வன்முறை என்ைால் 
என்ன?
குடுே்பை்தி�் அ�்�து வீடட்ிற்குள் அ�்�து 
முன்னாள் அ�்�து ைற்மபாடைய  
வாழ்க்டகை் துடண கணவன்-ேடனவி அ�்�து 
திருேணை்தின் பந்ைமின்றி மெரந்்து வாழுே் 
துடணவரக்ள் ஆகிமயாருக்கிடடமய நிகழுே் உட�் 
ரீதியான, பாலிய�் ெே்பை்ைப்படட்,  
ேன உடளெெ்�் ெே்பை்ைப்படட் அ�்�து 
சபாருளாைார வன்முடறகளின் அடனை்து 
செய�்களுே் உடப்டுை்ைப் படுகின்றன; 
குற்றவாளியுே் பாதிக்கப்படட்வருே் ஒமர இடை்தி�் 
வசிக்கிறாரக்ளா இ�்ட�யா என்பது 
சபாருடப்டுை்ை படுவதி�்ட�. 

உடல் ரதீியாக: உைாரணோக அடிப்பது, ைள்ளுை�், 
குலுக்குை�், கடிை்ை�், மூெச்ு திணருே் வண்ணோக கழுை்டை 
சநறிை்ை�், வி�ங்கிடுை�், சபாருடக்டள எறிை�், 
ெரீரப்பிரகாரோன ைாக்குை�்கள் ேற்றுே் சகாட� 
ெே்பந்ைப்படட் குற்றங்கள் வடர செய்ை�்

பாலியல் ெை்பந்தைானது: மைடவயற்ற எந்ை பாலிய�் 
நடடமுடறயுே் 

ைன உறளெெ்ல் ெை்பந்தைானது: உைாரணோக 
அெச்ுறுை்ை�்கள், வற்புறுை்ை�், சுைந்திரை்டை பறிை்ை�், 
பின்சைாடரவ்து, இடணயை்தி�் சகாடுடேப்படுை்துை�், 
சபற்மறாருடடய வீடட்ி�் வன்முடறக்கு ொடச்ியாக இருை்ை�் 

ெமூக அநீதிகள்: சிறுபிள்டளை்ைனோன ேனநிட�யி�் 
டவை்திருை்ை�், குடுே்பே் ேற்றுே் சவளி சைாடரப்ுகளின் 
ைடட அ�்�து கடுடேயான கடட்ுப்பாடு, சிடறவாெே், 
நாடட்ி�் மபெப்படுே் சோழிடயக் கற்க ைடட மபான்ற ெமூக 
வாழ்க்டக கடட்ுப்பாடுகள்

சபாருளாதாரை் ெை்பந்தைானது: உைாரணோக, 
மவட�செய்வைற்கு ைடட, மவட� செய்ய நிரப்ந்திை்ை�், 
ஊதியங்கள் பறிமுை�் செய்யப்படுை�்

கட்டாய திருைணை்

குழந்றத ைை்றுை் வயது வந்லதார் பாதுகாப்பிை்காக 
சபாறுப்பான அரொங்க அலுவலகை் (KESB) 
உங்கள் பிராந்திய சபாறுப்புள்ள KESB ஐ www.kesb.gr.ch இ�் 
காண�ாே். அலுவ�க மநரங்களுக்கு புறே்மப, மக.எஸ்.பி. 
(KESB) டய அவெர கா�ங்களி�் கண்மடான�் சபாலிஸ் 
ைட�டேயகே் (117) மூ�ோக அணுக�ாே்.

கன்லடானல் ெமூக லெறவகள்  
கடினோன வாழ்க்டக சூழ்நிட�களி�் ைனிப்படட் 
ஆம�ாெடன (உைாரணோக, உறவு, குடுே்பே், நிதி, மபாடை 
சபாருடக்ளுக்கு அடிடேயாக இருை்ை�், இடே்சபயரவ்ு, 
சநருக்கடிகள்). உங்கள் பிராந்திய ெமூக மெடவடய  
www.soa.gr.ch இ�் காண�ாே்.



Koordinationsstelle Häusliche Gewalt 
Post da coordinaziun violenza a chasa
Servizio di coordinamento violenza domestica

கிராபுண்டனில் வன்முறை செய்பவர்களுக்கான 
ஆலலாெறன றையை்  
0795443863 www.gewaltberatungsstelle.gr.ch

வீட்டில் நடக்குை் வன்முறை 
ைை்றுை் கிராபுண்டனில் 
கிறடக்கக்கூடிய உதவி ைை்றுை் 
ஆதரவின் ெலுறககள் பை்றிய 
கூடுதலான தகவல்கள்

இதிலிருந்து கிறடக்கக்கூடிய ைாதிரி 
துண்டுகறள கீழ்கண்ட இடத்திலிருந்து 
சபை்றுக்சகாள்ளுங்கள்:
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TAKE 
COURAGE!

வன்முறைறய 
நீங்கலள 
செய்கிறீர்களா
அல்லது நீங்கள் அறத றவத்துக்சகாண்டு 
ைை்ைவறர அெச்ுறுத்துகிறீர்களா?

வன்முறை செய்பவர்களுக்கான லலாெறன 
றையை்: கடட்ுப்பாடட்ட இழக்க நீங்கள் 
பயப்படுகிறீரக்ளா? டைரியோக இருந்து, 
ேைோகிவிடுே் முன்அடைப் பற்றி ஏைாவது 
செய்யுங்கள். வன்முடற செய்பவரக்ள் 
வன்முடறயாளரக்ளுக்கான ஆம�ாெடன 
டேயை்டை இ�வெோகவுே் ரகசியோகவுே் 
சைாடரப்ு சகாள்ள�ாே்.


