
வ� ெகா���� வ��ைற :  உட� �த�யாக ,  உண��ச�

�த�யாக ,  ந�த� �த�யாக
������� ேநா�க��டனான வ��ைற
வ��ைறைய ேம�ெகா�பவ�க� ச�ல சமய�களி� தா�க�

'வ��ைற' எ�றா� எ�ன?

த�ேபாைதய ெகாேரானா ெந��க�யா�  பல ���ப�க� ெப�� சவா�கைள எத��ெகா�க��றன .   ெவளிய�� ேபாக ��யாம�
������ேளேய �ட�க�ய���க ேவ��ய ந�ைலய�� இட�ப�றா��ைற�� ,   �ைற�த நடமா�ட�� பத�ட�த��� வழிவ��க��றன .
�டேவ எத��கால�ைத� ப�ற�ய பய�� ,   ந�த� ந�ைலைமக� ப�ற�ய ேயாசைன�� ,  வழைம�� மாறான வா��ைக �ைறைம��ம
னஅ��த�ைத அத�கரி�க��றன .  இைவ ���ப அ�க�தவரிைடேய வ��ைற �த�யான ச�ைடக� ,  வாத�க� ,  ஆ�க�ரமி��க� ,
�வ�ரமான அ�ப��க� உ�வாக ஏ�வாக உ�ளன .  ஒ�ெவா�வ�� தா�கேள இத�கான ��ைவ� க��ப���க ேவ��ெம�ற க�டாய�
இ�ைல .  எ�க� எ�ேலா���� எ�கள� வா��ைகைய நா� வ���ப�யப� �த�த�ரமாக�� ,   க�ணியமாக�� ,  பா�கா��ட�� வாழ
உரிைம உ�ள� .  ெப�ேறா�க�    எ�ற �த�ய�� நா� இ�த வ�டய�க��� மத��பளி�� இைவகைள எம� ���ப�த�� கைட�ப���க
�ைணயாக ந��க ேவ��� .ம�ைறய �ழ�ைதக� ,  அய�� வா��� ழ�ைதக� ,  அயலவ�க� ,   ந�ப�க� ��� ஒ� க� ைவ�த���க
ேவ��� .     கா� ெகா���� ேக�க ேவ��� .  அவ�க� �����த� ப�க�றா�களா ,   அவ�க��� உதவ� ேதைவ�ப�க�றதா எ�பைத
அவதானி�க ேவ��� .

��கேளா ,  உ�க� �ழ�ைதகேளா வ��ைற�� உ�ப��த� ப�����களா?
ேபசாம� ெமௗனமாக இ��� வ�டா��க�! ந�பகமான மனித�க�ட� அ� ப�ற�� ேப��க� .  உதாரணமாக :  உ�க�
ம���வ� (Doctor), ம��தக�(pharmacy), ந�ப�க� ,  ஆேலாசைன ைமய�க� (உதாரணமாக :  Diakonie, Caritas
அ�ல� ,  AWO). ம��� இலவச� ெதாைலேபச� இல�க �ல� "Gewalt gegen Frauen" (ெப�க��� எத�ரான வ��ைற)
(08000 116 016) எ�த ேநர�த��� (24  மணி ேநர��) உ�க� ெபயைர� �ற��ப�டாமேல ,   அநாமேதயமாக

ஆேலாசைனகைள� ெப��� ெகா�ளலா� .  ெமாழி ெதரியா� எ�� பய�பட ேவ��ய அவச�யமி�ைல. அ�� பல
ெமாழிக��கான  ெமாழிெபய��பாள�க� உ�ளா�க�.

யா��  100%  சரியானவ�க� அ�ல.  தவ�க� ஆனா� நைடெப�க��றன .  அ�த� தவ�க� நட�க� �டா� .  ��கேள
வ��ைறய�� ஈ�ப���க� எ�ற பய� உ�க��� ஏ�ப�டா� உ�க� ம���வைர� ெதாட�� ெகா���க� .  அ�ல�
ஆேலாசைன ைமய�க�ட�  (உதாரணமாக :   Diakonie, Caritasஅ�ல�  AWO) ெதாட�� ெகா���க� .  அ�ல� அநாமேதய
ஆேலாசைனைய� ெப���ெகா�ள இ�த இலவச� ெதாைலேபச� இல�க��ட�  –  Hotline: 0800 70 222 40  ெதாட��
ெகா���க� .

<Gewalt zu Hause_TAM>  
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ெச�வ� சரிெய�ேற ந��க�றா�க� .
பாத��க�ப�பவ�வ ��ைறெய�றா�எ �ன
எ�பைத� சரியாக உண��� ெகா�வத��ைல .

மி��த அவசரமான ,  க�ைமயான ந�ைல வ�� ப�ச�த��உ டன�யாக�
ெபா�ைச அைழ��க�. ெபா�ச�� இல�க� - 110
உ�க� ெபயைர�� �கவரிைய�� ெசா���க�. �டேவ உ�க���

உடன�யாக உதவ� ேதைவ (sofort Hilfe) எ�பைத அவ�க����ெசா

���க� .
ெபா�� வ�� வ ைர உ�க���� உ�க� �ழ�ைத��மான
பா�கா�ைப ஏ�ப��த�� ெகா���க�. உதாரணமாக :  ப�க��
����ேகா ,  கைடகளி� உ�ேளா அ�ல� உ�க� ���ேலேய பா�கா�பான
அைறய���ேளா �ழ�ைதைய�� ���� ெகா�� ெச�� வ���க� .

உ�கைள ��க� அ�த� �ழ�ைதய�� ந�ைலய����� பா��த� .  அ�ல� ��க� அ�த� �ழ�ைதயாக இ��தா� எ��
க�பைன ப�ணி�பா ��த� .  க�கைள� பா���� கைத�பைத அ�மத��த� ,  இர�க�த�ைமைய அ�மத��த�

ெவளிேய ெச��த� :  �த��� ,  ப�கணி�� ,  அ�ல� ேவ� அைற��� ெச��த�
அைமத�யாக� �வாச��த� :   5 ெச�க�க� ��ைச உ�ளி��� 5 ெச�க�க� ��ைச ெவளிவ�ட� .  இைத�
ேதைவயானவைர ���� ���மாக� ெச�த�இய�க�/அைச� :  ப�களி� ேமேல ஏ�த� ,  �ேழ இற�க�
ஓ�த� ,  பா���த�த� ,  நடன�
ந�ப�கைள� ெதாைலேபச�ய�� அைழ�� உ�கள� அ�ேபாைதய ப�ர�சைனையேயா ,  பத�ட���கான காரண�ைதேயா

ெசா��த�

�ளி�த�

 Café KIBIT  

��க� ேகாபமாக இ���� ேபா� மனைத� சா�த�ப��த� அைமத�ைய உ�வா�க  இ�
உ�க��� உத��:

���� வ��ைற

Kontakt: Karin Kücük | ✉ karin.kuecuek@awo-sha.de


