
யார் சட்்டத்்தால் பாதுகாக்கப் படுகிறார்?
ஜோ�ோடியில் குற்்றவோளிக்கும் போதிக்்கப்பட்்டவருக்கும் 
இட்டயிலோன (மடனவி, பதிவு செய்யப்பட்்ட ஜோ�ோடி, கூடிவோழ்வு 
ஜோபோன்்ற) உ்றடவ சபோருட் படுத்தோமல் வன்முட்றயோல் 
போதிக்்கப் பட்்டவடை ெட்்டம் போது்கோக்்கி்றது.

பா்திக்கப் பட்்டவருக்கு என்்ன உ்தவி கிட்டக்கும்?
போதிக்்கப்பட்்டவர் தனது விவைங்்கள் ப்கிைப் படுவடத 
ஏற்றுக்ச்கோண்்டோல், அவர் லோவி (LAVI) டமயத்தோல் சதோ்டர்பு 
ச்கோள்ளப்படுவோர் (அவெை த்கவல் அட்ட்டடயப் போர்க்்கவும்). 
போதிக்்கப்பட்்டவர் தனது செோந்த முயற்ெியிலும் லோவி 
டமயத்டத சதோ்டர்பு ச்கோள்ளலோம். இலவெ ஆஜோலோெடன 
வழங்்கப்படும்.

வன்முட்றயோளர் சவளிஜோயற்்றப்பட்்ட பின்னர் போதிக்்கப்பட்்டவர் 
வடீ்டிஜோலஜோய இருக்்கவிரும்பினோல், போதிக்்கப்பட்்டவர் அவெை 
உதவிக்கு EMUS ஐ அடழக்்க ஜோவண்டும் (அவெை த்கவல் 
அட்ட்டடயப் போர்க்்கவும்).

போதிக்்கப்பட்்டவர் மல்ஜோலபிஜோைரி (MalleyPrairie) ்கோப்பு 
டமயத்டதயும் சதோ்டர்புச்கோள்ளலோம். அல்லது தோனோ்கஜோவ 
ப்கல் அல்லது இைவு போைோமல் அங்ஜோ்க செல்லலோம். (அவெை 
த்கவல் அட்ட்டடயப் போர்க்்கவும்). வன்முட்றயோளர் 
சவளிஜோயற்்றப் பட்்ட பி்றகு, மல்ஜோலபிஜோைரி டமயம், ஜோ்கன்்டனின் 
அடனத்து பகுதி்களிலும், வடீ்டிஜோலஜோய கூ்ட, ஆஜோலோெடன்கடள 
வழங்கு்கி்றது.

வன்முடறயாளர் என்்ன உ்தவிடயப் பபற முடியும்?
்கோவல்துட்றயினைோல் சவளிஜோயற்்றப் பட்்டோல், சவளிஜோயற்்றப் 
பட்்ட நபடை அஜோல தடுப்பு டமயம் (CPAle) (அவெை த்கவல் 
அட்ட்டடயப் போர்க்்கவும்) குட்றந்தபட்ெம் ஒரு இலவெ ்கட்்டோய 
ெமூ்க-்கல்வி ஆஜோலோெடன வழங்குவதற்்கோ்க சதோ்டர்பு ச்கோண்டு 
அவர் அவரின் நிடலடமடயயும் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்்ட 
அடனவரின் மீதோன வன்முட்றயின் பின்விடளவு்கடளயும் 
ெீர்தூக்்கிப் போர்க்்க உதவு்கி்றது.

சவளிஜோயற்்றப்பட்்ட நபர் EMUS இலிருந்து கு்றிப்போ்க அவெை 
தங்குமி்டத்டதக் ்கண்்ட்றிய உதவிடயப் சப்றலோம்.

அவசரம்
பபாலிஸ் - எந்்த அவசரநிடலக்கும், 24 மணி நநரமும்
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24 மணிநநர மருத்துவ அவசரநிடல
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Equipe mobile d’urgences sociales (EMUS) 
(சமோடபல் அவெை ெமூ்க குழு) | 24/24
0848 133 133

பாதிக்்கப்பட்்டவருக்்கான ஆதரவு
Centre d’accueil MalleyPrairie (மல்ஜோலபிஜோைரி ்கோப்பு டமயம்)
24 மணிஜோநைமும் அட்டக்்கலம்
Chemin de la Prairie 34 – 1007 Lausanne
021 620 76 76 – info@malleyprairie.ch

Centre LAVI | போதிக்்கப்பட்்டவருக்்கோன ஆதைவு
Rue du Grand-Pont 2 bis – 1003 Lausanne – 021 631 03 00
–
Rue de la Plaine 2 – 1400 Yverdon-les-Bains – 021 631 03 08
–
Rue du Molage 36 – 1860 Aigle – 021 631 03 04

வன்முறையாளருக்்கான ஆலோ�ாசறன்கள்
Centre Prévention de l’Ale - CPAle (அஜோல தட்ட டமயம்) 
Rue de l’Ale 30 – 1003 Lausanne
021 321 24 00 – info@prevention-ale.ch

தங்குமி்ட அனுமதி
La Fraternité du CSP (ெி.எஸ்.பி ெஜோ்கோதைத்துவம்)
Place M.-L. Arlaud 2 – 1003 Lausanne
021 560 60 98 – frat@csp-vd.ch

அவசர

த்கவல் அட்ற்ட

வன்முட்றயோளர் இலவெ ஆஜோலோெடன மற்றும் வழி்கோட்டுதல் 
சபறுவதற்்கோ்க தங்்கள் செோந்த முயற்ெியில் CPAle 
ஐ சதோ்டர்புச்கோள்ளலோம். உணர்்செி்கடள ்கட்டுப்படுத்தி 
வன்முட்றடயக் குட்றப்பதற்்கோன வழிமுட்ற்கடள CPAle 
வழங்கு்கி்றது.

யாடர பவளிநயற்றமுடியும்?
்கோவல்துட்றயினர் வன்முட்றயோளடை உ்டனடியோ்க 
வடீ்டிலிருந்து சவளிஜோயற்்ற முடியும்.

பவளிநயற்றத்ட்த யார் ்தரீ்மா்னிக்கிறார்கள்?
்கோவல்துட்றயினர் ஜோமலும் வன்முட்றடயத் தடுக்்க 
வன்முட்றயோளடை சவளிஜோயற்று்கி்றோர்்கள். போதிக்்கப்பட்்டவர் 
இந்த ந்டவடிக்ட்கடய எதிர்க்்க முடியோது. இந்த ந்டவடிக்ட்க 
முட்றயோ்க நீதிமன்்றத்தில் ெமர்ப்பிக்்கப் படு்கி்றது. அது 
ஒரு உத்தைடவ பி்றப்பித்து பதினோன்கு நோட்்களுக்குள் ஒரு 
அதி்கோைப்பூர்வ விெோைடணடய ஏற்போடு செய்்கி்றது.

வடீ்டின் உரிடமயோளர் அல்லது குத்தட்கதோைர் என்்ற உண்டம 
சவளிஜோயற்்றத்டத போதிக்்கி்றதோ?

இல்டல. இது எந்தப் போத்திைத்டதயும் வ்கிக்்கோது. 
வன்முட்றயோளர் எவடையும், அவர்்கள் வடீ்டின் உரிடமயோளைோ்க 
இருந்தோலும், ஒஜோை குத்தட்கதோைோ்க  இருந்தோலும் 
்கோவல்துட்றயினர் சவளிஜோயற்்ற முடியும்.

பவளிநயற்றப் பட்்ட நபர் என்்ன எடுத்துச் பசல்லமுடியும்?
அவருக்கு அவெியமோன தனிப்பட்்ட உ்டடம்கடள அவர் 
எடுத்து்ச செல்லலோம் (எ.்கோ. அவருட்டய தனிப்பட்்ட 
ஆவணங்்கள், உட்ட்கள், மருந்து்கள், அவருட்டய செோந்த 
மடிக்்கணினி ஜோபோன்்றடவ).

பவளிநயற்ற காலம் என்்ன?
சவளிஜோயற்்றம் அதி்கபட்ெமோ்க முப்பது நோட்்களுக்கு செல்லும். 
ஜோ்கோரிக்ட்கயின் ஜோபரில், நீதிமன்்றம் ஜோவறு போது்கோப்பு அல்லது 
பிரித்துடவத்தல் ஏற்போடு்கடள எடுக்கும். ஒரு புதிய ்கோல 
சவளிஜோயற்்றமும் இதில் அ்டங்கும்.

பவளிநயற்றப் பட்்ட நபர் அடம்தியா்ன பிறகு ்திரும்ப 
முடியுமா?
இல்டல, ்கோல அவ்கோெம் முடியும் வடை முடியோது. 
சவளிஜோயற்்றம் இருதைப்பினருக்கும் நிடலடமடயப் பற்்றி 
ெிந்திக்்கவும், ஜோதடவப்பட்்டோல் ஜோதடவயோன ந்டவடிக்ட்க்கடள 
எடுக்்கவும் அனுமதிக்்கி்றது.

பவளிநயற்றப் பட்்ட நபர் ்தட்டகடள ம்திக்கவில்டல 
என்றால் என்்ன பசய்வது?
போதிக்்கப்பட்்ட நபர் சவளிஜோயற்்றப் பட்்டவருக்கு ்கதடவத் 
தி்றக்்கக்கூ்டோது. அவர் உ்டனடியோ்க சபோலிடை அடழத்து

…

்தம்ப்திகளிட்டநய வன்முடறடய

பபாறுத்துக் பகாள்ள

முடியாது!
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சவளிஜோயற்்றம் ஏற்்கனஜோவ ந்டந்திருப்படதக் கூ்ற ஜோவண்டும். 
ஜோதடவப்பட்்டோல், போதிக்்கப்பட்்டவர் நீதிமன்்றத்தோல் அளிக்்கப் 
பட்்ட சவளிஜோயற்்ற உத்தைடவ சபோலிசுக்கு ்கோட்்டலோம்.

ஜோதடவப்பட்்டோல், ்கோவல்துட்ற பலோத்்கோைத்டத பயன்படுத்தி 
சவளிஜோயற்்றப் பட்்டவடை அ்கற்றும். ெில ெந்தர்ப்பங்்களில், 
தட்டடய மீ்றினோல் குற்்றவியல் தண்்டடன்கள் சுமத்தப் படும்.

சவளிஜோயற்்றப் பட்்ட நபர் தனக்கு (ஆட்ட, ஆவணங்்கள் ஜோபோன்்ற) 
ஜோதடவ்கள் இருந்தோல், ்கோவல்துட்றயினடை அடழத்துக் 
ச்கோண்டு வடீ்டிற்கு்ச செல்ல ஜோவண்டும்.

சதோடலசதோ்டர்பு மூலம் துன்புறுத்தப் பட்்டோல், போதிக்்கப்பட்்டவர் 
பதிலளிக்்கக் கூ்டோது. வன்முட்றயோளர் சதோ்டர்பு ச்கோள்வடதத் 
தட்டசெய்யவும், சதோடலசதோ்டர்பு வெதிடய தவ்றோ்கப் 
பயன்படுத்தியதற்்கோ்க குற்்றவியல் பு்கோர் அளிக்்கவும் 
போதிக்்கப்பட்்டவர் நீதிமன்்றத்டத நோ்டலோம்.

காவல்துடற ்த்னது கூட்்டாளடர பவளிநயற்றி்னால் 
ஒரு பவளிநாட்்டவர் ்த்னது குடியிருப்பு அனும்திடய 
இழக்கிறாரா?
இல்டல. சவளிஜோயற்்றம் ஆபத்டதத் தடுப்பதற்்கோன குறு்கிய 
்கோலவழி முட்றஜோய. போதிக்்கப்பட்்டவரின் குடியிருப்பு அனுமதி 
சவளிஜோயற்்றப்பட்்ட நபரு்டன் இடணக்்கப் பட்டிருந்தோல், 
பிரிவு நீண்்ட ்கோலமோ்க இருக்கும் பட்ெத்தில், ெி.எஸ்.பி. (CSP) 
ெஜோ்கோதைத்டத (அவெை த்கவல் அட்ட்டடயப் போர்க்்கவும்) 
்கலந்தோஜோலோெிக்்கவும்.

வன்முட்றயோளடை சவளிஜோயற்றுவது போதிக்்கப்பட்்டவடை 
வடீ்டில் தங்்க அனுமதிக்்கி்றது. இருப்பினும்,  இது கூடுதல் 
வன்முட்றக்கு எதிைோ்க முழுடமயோன போது்கோப்டப வழங்்கோது.

வன்முட்ற இருக்கும் ஒரு உ்றவிலிருந்து விடுபடுவது ்கடினம், 
அதற்கு ்கோலம் ஆகும். அத்தட்கய ்கட்்டத்தில், ்கிட்டக்்கக்கூடிய 
எந்த உதவிடயயும் பயன்படுத்துவது அவெியம்.

ஆபத்்தா்ன சூழ்நிடலயில்

அவசர நபாலீஸ் அடழப்பு எண்கள்
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தங்குமி்ட அனுமதி
Service de la population (மக்்கள் துட்ற)
தங்குமி்ட அனுமதிக்்கோன அதி்கோரி
Av. de Beaulieu 19 – 1014 Lausanne

மருத்துவ அைிக்ற்க – CONSTAT MÉDICAL
Unité de médecine des violences  
(வன்முட்ற நி்கழ்வு்களுக்்கோன மருத்துவ அணி)

CHUV 
Rue du Bugnon 44 – 1011 Lausanne – 021 314 00 60

Hôpital d’Yverdon-les-Bains
Rue d’Entremonts 11 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 424 42 20

Hôpital Riviera-Chablais – Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6A – 1847 Rennaz – 058 773 64 77

Hôpital de Nyon
Chemin Monastier 10 – 1260 Nyon – 021 314 08 51

வட்்டார நீதிமன்ைங்்கள்:
Tribunal d’arrondissement de Lausanne
Palais de justice de Montbenon
Allée E.-Ansermet 2 – 1014 Lausanne

Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Rue des Moulins 8 – Case postale – 1401 Yverdon-les-Bains

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
Cour-au-Chantre – Rue du Simplon 22 – 1800 Vevey

Tribunal d’arrondissement de La Côte
Route de Saint-Cergue 38 – 1260 Nyon

www.violencequefaire.ch
உங்்கள் ஜோ்கள்வி்கடள அநோமஜோதயமோ்கக் ஜோ்கட்்க முடியும் 
வடலத்தளம்.

Bureau de l’égalité (ெமத்துவ அலுவல்கம்)
021 316 61 24 - info.befh@vd.ch
www.vd.ch/violence-domestique
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உங்கள் பாதுகாப்பில்

கவ்னமாக இருங்கள்.

…

அடிப்ப
வர்,

்தம்ப்த
ியி்னரில் வ

ன்முடறயில் ஈடுபடு
நவ

ாரு
க்கும்  

மற்றும் பா
்திக்கப் ப

ட்்ட வ
ருக்குமா்ன

 ்தகவல்  

மற்றும் ஆ
நல

ாசட
்ன

பவளிநய
ற்றம்!

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes


