Vista
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller
und häuslicher Gewalt

Vista
பாலியல், வீட்டு வன்முறைகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
நிலையம்

தகவல்,
ஆேலாசைன
மற்றும் ஆதரவு
tamilisch

பாதிக்கப்பட்டவரா?

நாங்கள்
ஆலேலாசனையுடன்
ஆதரவனிக்கிறேலாம்

நீங்கள் இவற்றில் எந்த வடிவிலாவது
பாலியல் வன்முறையால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா
» குடும்ப வன்முன
» அச்சுறுத்தல்கள்
» பின்ததாடர்தல்
» குழந்னதப்பருவ பாலியல்
துஷ்பிரலயாகம்
» பாலியல் துஷ்பிரலயாகம் கு ித்த
சந்லதகம்
» கற்பழிப்பு
» சார்பு உ வுகளில் பாலியல்
துஷ்பிரலயாகம்
» பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல்
வன்தகாடுனை, அவதூறு
» லவன யில் துன்புறுத்தல்

» வன்முன எப்லபாது நிகழ்ந்தது
என்பனதப் தபாருட்படுத்தாைல்
தபண்கள், குழந்னதகள், பாலியல் /
வீட்டு வன்முன னய அனுபவித்த
இனளஞர்கள்
» சுற் ியுள்ள பகுதியில் உள்ள
நபர்கள் ஆண் ைற்றும் தபண்
துனைவர்கள் உ வுகள் நண்பர்கள்
பி பராைாிப்பாளர்கள்
» பாலியல் ைற்றும் குடும்ப வன்முன
என் தன ப்னப எதிர்தகாள்ளும் பி
நிறுவைங்களின் நிபுைர்கள்

எங்களால் வழங்கப்படுகிறது
உங்கள் தனிப்பட்ட சூழ்நிலை குறித்து நாங்கள் உங்களுக்கு
அறிவுறுத்தல்களை வழங்குகிற�ோம், உங்களுக்கு எந்தவிதமான ஆதரவு
தேவை, நீங்கள் எந்தவிதமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என்பதை
நாங்கள் உங்களுக்குத் தெளிவுபடுத்துகிற�ோம்.
நாங்கள்
» உங்களுக்கு உளவியல்
ஆல�ோசனை வழங்குகிற�ோம்.
» பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
உதவிச் சட்டத்தின்படி உரிமைகள்
மற்றும் சாத்தியங்கள் குறித்து
உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிற�ோம்.
» சந்தேகத்திற்கிடமான
சூழ்நிலைகளில் உங்களுக்கு
ஆல�ோசனைகளை
வழங்குகிற�ோம்.
» சமூக, சட்டரீதியான மற்றும் நிதி
குறித்த விஷயங்களில் உதவி
வழங்குகிற�ோம்.
» தேவையான இடங்களில் அவசர
நிதி உதவி வழங்குகிற�ோம்.
» குற்றவியல் நடைமுறை மற்றும் ஒரு
அறிக்கையின் நன்மைகள் மற்றும்
தீமைகளைப் பற்றி உங்களுக்குத்
தெரிவிக்கிற�ோம்.

» சட்ட நடவடிக்கைகளில் உங்களுக்கு
ஆதரவு அளிக்கிற�ோம், நீங்கள்
விரும்பினால் நேர்காணல்கள் மற்றும்
பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு உங்களுடன்
வருகிற�ோம்.
» வக்கீல்கள், சிகிச்சையாளர்கள்,
மருத்துவர்கள் என பிற நிபுணர்களை
நியமிக்கிற�ோம்.
» அதிகாரிகள் அல்லது பிற
அமைப்புககளைக் கையாள்வதில்
உங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிற�ோம்.
» குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை
மதிக்கிற�ோம்.
» அவசர விருப்ப இருப்பிடத்தை தேட
உதவுகிற�ோம்.
» குழுக்களின் வழங்குதல்கள் மற்றும்
தற்காப்புக் கலைகளுக்கான பயிற்சி
வகுப்புகளைப் பற்றி தகவல் தெரிவிக்கிற�ோம்.

புகார் அளிக்கப்பதிருந்தாலும் இல்ன தயன் ாலும், குற் ம் எவ்வளவு கா
த்திற்கு முன்பு நிகழ்ந்தது என்பனதப் தபாருட்படுத்தாைல் எங்கள்
உதவினயக் லகார ாம்.
தயவு தசய்து கவைிக்கவும்: இழப்பீடு ைற்றும் திருப்திக்காை உாினை
இழப்புக் கா ம்ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும். தவளிநாட்டில் தசய்யப்படும் குற்
ங்களுக்கு இழப்பீடு ைற்றும் திருப்தி வழங்கப்பட ைாட்டாது. 16
வயதிற்குட்பட்ட குழந்னதகள் ைற்றும் 25 வயது வனர உள்ள சிறுவயது
சார்புனடயவர்களுக்கு சி ப்புக் கட்டுப்பாடு.

விஸ்டா

விஸ்டா ஒரு
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவி
மையமாகும், இது
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உதவிச்
சட்டத்தின் (OHG) கீழ் பேர்ன்
மண்டலத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலியல், வீட்டு வன்முறைகளில்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
நிலையம்
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern

விஸ்டா ஆல�ோசனை மையம் பெண்கள்
மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான
வன்முறைகளுக்கு எதிரான
அறக்கட்டளைக்குச் ச�ொந்தமானது.

T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01
info@lantana-bern.ch
www.lantana-bern.ch

தனிப்பட்ட ஆல�ோசனைக்கு
த�ொலைபேசி பதிவு செய்யவேண்டியது
அவசியமாகும். ஆன்லைனிலும்,
த�ொலைபேசி மூலமாகவும்,
அநாமதேயமாகவும் நாங்கள்
உங்களுக்கு ஆல�ோசனை
வழங்குகிற�ோம்.

www.vista-thun.ch

இங்குள்ள ஊழியர்கள் த�ொழில்முறை
இரகசியக்காப்பிற்கு உட்பட்டவர்கள்.
ஆல�ோசனைகள் இலவசம்.

எங்கள் அமைவிடம்
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