
வன்முறைக்கு உள்்ளளானோ�ளாருக்்களா� 
சிைப்பு றையம்
ர்கசியைளா�து. இலவசம். அற�வருக்குைளா�து. 052 625 25 00 





நீங்்கனோ்ளளா உங்்களுக்கு நநருக்்கைளா� 
நபனோரளா உடல்ரீதியளா்கனோவளா ை�ரீதியளா்கனோவளா 
பளாலியல்ரீதியளா்கனோவளா வன்முறைறய 
அனுபவித்தது உண்டளா? நீங்்கள் 
உடல்ரீதியளா்கத் தளாக்்கப்பட்டிருக்்கிைரீ்்க்ளளா 
அல்லது அச்சுறுத்தல்்கற்ளப் 
நபற்ைிருக்்கிைரீ்்க்ளளா? நீங்்கனோ்ள 
வன்முறைறய அனுபவித்திருந்தளாலும் 
சரி அல்லது அறத நீங்்கள் னோநரில் 
பளார்த்திருந்தளாலும் சரி, அது நபளாதுவளா்க 
எதிர்பளாரளாத ஒன்னோை. யளாரும் உதவிக்கு 
இல்றல என்ை எண்்ணம், னோ்களாபம், பயம் 

னோபளான்ை உ்ணர்ச்சி்கற்ள அது தூண்டி, 
உங்்கள் வளாழ்க்ற்கறய முற்ைிலும் 
தறல்ீகழளாக்்கிடும். வன்முறைக்கு 
உள்்ளளானோ�ளாருக்்களா� சிைப்பு றையத்தில் 
ப்ணிபுரியும் நளாங்்கள், வன்முறை 
அனுபவத்றத உ்ளவியல்ரீதியளா்கக் 
ற்கயளாள்வது முதல், சட்டச் 
சிக்்கல்்கற்ளத் நத்ளிவுபடுத்துவது, 
அவசர்களாலத் தங்குைிடங்்கற்ள ஏற்பளாடு 
நசய்வது வறர உங்்களுக்கு உதவிநசய்து, 
இந்தச் சூழ்நிறல்க்ளில் உங்்களுக்கு 
ஆனோலளாசற� வழங்கு்கினோைளாம். 

எ�க்கு இப்படி ஒன்று நடக்கும் என்று 
நளான் ஒருனோபளாதும் நிற�த்ததில்றல.

எங்்க்ளறத் தொடர்பு்கொ்்ள்ளுங்்க்்ள: 

052 625 25 00
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For everyone. 

Confidentiel. Gratuit.  
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நீங்்கள் வன்முறைறய 
எதிர்ந்களாண்டளால் 
நளாங்்கள் 
உங்்களுக்்களா்க 
இருக்்கினோைளாம்
அற�த்துத் த்கவல்நதளாடர்பு்களும் முற்ைிலும் 
ர்கசியைளா�றவ ைற்றும் சட்டப்பூர்வ 
ர்கசியத்தன்றைக்கு உட்பட்டறவ.

குடும்ப வன்முறை
 உங்்கள் துற்ணவர் உங்்கற்ளத் 

தளாக்்கி�ளாரளா?
 உங்்கள் பிள்ற்ளயளால் நீங்்கள் 

அச்சுறுத்தப்படு்கிைரீ்்க்ளளா?
 குடும்ப உறுப்பி�ர் ஒருவர் 

உங்்கற்ளத் த்களாத வளார்த்றத்க்ளளால் 
திட்டு்கிைளாரளா, துன்புறுத்து்கிைளாரளா, 
்களாயப்படுத்து்கிைளாரளா  அல்லது 
எதற்னோ்கனும் வற்புறுத்து்கிைளாரளா?

உங்்களுக்கு நநருக்்கைளா� 
ஒருவர் குடும்ப வன்முறையளால் 
பளாதிக்்கப்பட்டவரளா?



பளாலியல் வன்முறை
 உடலுைவு றவத்துக்ந்களாள்ளும்படி 

நீங்்கள் ்கட்டளாயப்படுத்தப்பட்டீர்்க்ளளா?
நீங்்கள் ஓய்வளா்க இருக்கும்னோபளானோதளா 

ப்ணியிடத்தினோலளா பள்்ளியினோலளா 
பளாலியல் துன்புறுத்தறல (எ.்களா. 
வளார்த்றத்கள், றசற்க்கள், நதளாடுதல், 
குறுஞ்நசய்தி னோபளான்ைவற்ைின் மூலம்) 
எதிர்ந்களாண்டீர்்க்ளளா?

 நீங்்கள் பலளாத்்களாரம் 
நசய்யப்பட்டீர்்க்ளளா அல்லது பளாலியல் 
வன்ந்களாடுறைக்கு ஆ்ளளா�ரீ்்க்ளளா?

 உங்்களுக்கு நநருக்்கைளா� 
ஒருவர் பளாலியல் பலளாத்்களாரம் 
நசய்யப்பட்டவரளா?

நபளாதுவளா� வன்முறை

 நீங்்கள் ைற்நைளாரு 
நபரளால் தளாக்்கப்பட்டு 
்களாயப்படுத்தப்பட்டுள்்ளரீ்்க்ளளா?

 நீங்்கள் சளாறல விபத்தில் சிக்்கி, 
்களாயைறடந்திருக்்கிைரீ்்க்ளளா?

 ஆன்றல�ினோலளா நிஜ வளாழ்க்ற்கயினோலளா 
யளானோரனும் உங்்கற்ளப் 
பின்நதளாடர்்கிைளார்்க்ளளா அல்லது 
துன்புறுத்து்கிைளார்்க்ளளா?

 ்கட்டளாய நலன்புரி நடவடிக்ற்க்க்ளளால் 
(எ.்களா. வ்ளர்ப்பு இல்லங்்க்ளில் 
தள்்ளப்படுதல் னோபளான்ைறவ) நீங்்கள் 
பளாதிக்்கப்பட்டவரளா?

 ்கட்டளாயத் திருை்ணம் அல்லது 
ஆள் ்கடத்தல் மூலம் நீங்்கள் 
பளாதிக்்கப்பட்டுள்்ளரீ்்க்ளளா?

 உங்்களுக்கு நநருக்்கைளா� ஒருவர் 
வன்முறையளால் பளாதிக்்கப்பட்டவரளா?

 உங்்கள் நபற்னோைளானோரளா உைவி�ர்்கனோ்ளளா 
ைற்ைவர்்கனோ்ளளா உங்்கற்ளத் 
தளாக்கு்கின்ை�ரளா அல்லது 
உறதக்்கின்ை�ரளா?

 ஆன்றல�ினோலளா பள்்ளியினோலளா 
நீங்்கள் ஓய்வளா்க இருக்கும்னோபளானோதளா 
வடீ்டில் இருக்கும்னோபளானோதளா யளாரளாவது 
உங்்கற்ள அச்சுறுத்தனோவளா த்களாத 
வளார்த்றத்க்ளளால் திட்டனோவளா ைிரட்டனோவளா 
நசய்திருக்்கிைளார்்க்ளளா?  

 பளாலியல் நசயல்பளாடு்க்ளில் 
ஈடுபடும்படி யளாரளாவது உங்்கற்ளக் 
்கட்டளாயப்படுத்தியுள்்ள�ரளா?

 வன்முறையளால் பளாதிக்்கப்பட்ட 
ஒருவறர உங்்களுக்குத் நதரியுைளா?

குழந்றத்கள் ைற்றும் 
இற்ளஞர்்களுக்கு 
எதிரளா� வன்முறை



எங்்கள் 
னோசறவ்கள்

ஆனோலளாசற� வழங்கு்கினோைளாம்:
 எதிர்ந்களாண்ட வன்முறை நதளாடர்பளா்க.
 சளாத்தியைளா� அடுத்த படி்கற்ள திட்டைிட.
 பளாதிக்்கப்பட்டவர் என்ை முறையில் உங்்கள் உரிறை்களுக்்களா்க.
 குற்ைவியல் பு்களாறரப் பதிவுநசய்ய.

உதவி வழங்கு்கினோைளாம்:
 வன்முறை அனுபவம் ைற்றும் அதன் உ்ளவியல் விற்ளவு்கள் நதளாடர்பளா்க 

நடவடிக்ற்க்கற்ள எடுத்தல். 
 வன்முறையளால் பளாதிக்்கப்பட்டவருக்கு நிதிரீதியளா்க உதவுதல்.
 நிபு்ணறரக் ்கண்டைியவும், உ்ளவியல்ரீதியளா� ைற்றும் சட்டரீதியளா� 

ஆதரறவக் ்கண்டைியவும் உதவுதல்.
 அவசர்களாலத் தங்குைிடங்்கற்ளக் ்கண்டைிந்து தருதல்.

நத்ளிவுபடுத்தறல வழங்கு்கினோைளாம்:
 அடுத்த நடவடிக்ற்க்கற்ள எவ்வளாறு எடுக்்கலளாம்.
 எந்த நிதிரீதியளா� உரிறைனோ்களாரல்்கற்ள எவ்வளாறு நசய்யலளாம்.
 கூடுதல் ஆதரறவயும் உதவிறயயும் எங்னோ்க நபைலளாம்.



நிபு்ணர்்களுக்்களா� ஆனோலளாசற�
யளாநரல்லளாம் எங்்கற்ளத் 
நதளாடர்புந்களாள்்ளலளாம்?
சமூ்க னோசவ்கர்்கள், ஆசிரியர்்கள், 
ைருத்துவர்்கள், ப்ணி வழங்குநர்்கள், 
தங்்க்ளின் தி�சரிப் ப்ணியில் 
வன்முறையளால் பளாதிக்்கப்பட்டவர்்கள் 
ைற்றும் எதிர்ந்களாண்டவர்்கள் 
அற�வருக்கும் நளாங்்கள் 
ஆதரவ்ளிக்்கினோைளாம்.  

எங்்கள் னோசறவயில் அடங்குபறவ 
என்ந�ன்�?
வன்முறையளால் 
பளாதிக்்கப்பட்டவர்்கற்ளப் பற்ைிய 
விரிவளா� அைிவுடன் கூடிய ஒரு 
சிைப்புச் னோசறவ றையைளா்க, வன்முறை 
குைித்த நிபு்ணத்துவம் வளாய்ந்த 
சிந்தற� ைற்றும் நதளாழில்முறை 
ஆனோலளாசற�க்்களா� இடத்றத நளாங்்கள் 
வழங்கு்கினோைளாம். வன்முறை குைித்து 

உங்்களுறடய சந்னோத்கத்றத நீங்்கள் 
எவ்வளாறு நிவர்த்தி நசய்யலளாம் 
என்று ்களாட்டு்கினோைளாம் ைற்றும் 
சளாத்தியைளா� நடவடிக்ற்க்கள் குைித்து 
அைிவுறுத்து்கினோைளாம்,  வன்முறையளால் 
பளாதிக்்கப்பட்டவர்்கற்ளக் ற்கயளாள்வது 
எப்படி என்று ஆனோலளாசற� 
வழங்கு்கினோைளாம். அத்துடன் அடுத்த 
படி்கற்ளத் திட்டைிடவும் ப்ணிபுரியும் 
இடங்்க்ளில் விழிப்பு்ணர்றவ 
ஏற்படுத்தவும் நளாங்்கள் உங்்களுக்கு 
உதவு்கினோைளாம்.

இந்தச் னோசறவயின் மூலம் நளான் 
எவ்வளாறு பல�றடனோவன்?
முதலளாவதளா்க, உங்்க்ளளால் என்� 
நசய்ய முடியும், வன்முறையளால் 
பளாதிக்்கப்பட்டவர்்களுக்கு நீங்்கள் 
சிைந்த முறையில் ஆதரவ்ளிப்பது 
எப்படி, எந்தச் நசயல்்கள் தறடயளா்கக் 

இருக்்கக்கூடும் னோபளான்ைவற்றை 
அைிந்துந்களாள்வரீ்்கள். வன்முறை 
குைித்த கூடுதல் விழிப்பு்ணர்றவ நீங்்கள் 
நபறுவதுடன், வன்முறை எத�ளால் 
ஏற்படு்கிைது என்பறதப் பற்ைிய சிைந்த 
புரிதறலப் நபறுவரீ்்கள்.

நளான் எப்னோபளாது உங்்கற்ளத் 
நதளாடர்புந்களாள்்ள னோவண்டும்?
யளார் னோவண்டுைளா�ளாலும் எங்்கற்ளத் 
நதளாடர்புந்களாள்்ளலளாம், முடிந்த்ளவு 
விறரவளா்கத் நதளாடர்புந்களாள்வது 
நல்லது. பள்்ளி்கள், கூட்டறைப்பு்கள், 
நிறுவ�ங்்கள் னோபளான்ைவற்றுக்கு 
நளாங்்கள் வன்முறைத் தடுப்புத் 
திட்டங்்கற்ளயும் வழங்கு்கினோைளாம் 
– இதுகுைித்து உங்்களுடன் 
்கலந்துறரயளாடத் தயளாரளா்க 
இருக்்கினோைளாம்.  



நதளாறலனோபசி னோநரங்்கள்:
திங்்கள் முதல் நவள்்ளி வறர: 08:00 - 12:00 ைற்றும் 13:30 - 17:00

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch


