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நீஙகள் இவற்றில் எந்த வடிவிைாவது 
பாலியல் வன்முறையால் 
பாதிககபபடடுள்ளீரகளா
 » குழநற்தபபருவ பாலியல் 

துஷ்பிரயயாகம்
 » பாலியல் துஷ்பிரயயாகம் குறித்த 

சநய்தகம்
 » கற்பழிபபு
 » சாரபு உைவுகளில் பாலியல் 

துஷ்பிரயயாகம்
 » பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல் 

வன்்காடுறை, அவதூறு
 » யவறையில் பாலியல் துன்புறுத்தல்

 » வன்முறை எபயபாது நிகழந்தது 
என்பற்தப ்பாருடபடுத்தாைல், 
பாலியல் வன்முறைறய 
அனுபவித்த ்பணகள், 
குழநற்தகள் ைற்றும் இறளஞரகள்

 » சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள 
நபரகள் ஆண ைற்றும் ்பண 
துறைவரகள் உைவுகள் 
நணபரகள் பிை பராைரிபபாளரகள்

 » பாலியல் வன்முறை பிரச்சிறனயில் 
ைற்ை நிறுவனஙகறளச் யசரந்த 
வல்லுநரகளுககும் ஆ்தரவளித்தல்

பாதிக்கப்பட் டவரா? நாங்கள் 
ஆலேலாசனையுடன் 
ஆதரவனிக்கிறேலாம்



நாஙகள்
 » உஙகளுககு உளவியல் 

ஆயைாசறன வழஙகுகியைாம்.
 » பாதிககபபட்டவரகளுககான 

உ்தவிச் சட்டததின்படி உரிறைகள் 
ைற்றும் சாததியஙகள் குறிதது 
உஙகளுககுத ்்தரிவிககியைாம்.

 » சநய்தகததிற்கி்டைான 
சூழநிறைகளில் உஙகளுககு 
ஆயைாசறனகறள 
வழஙகுகியைாம்.

 » சமூக, சட்டரீதியான ைற்றும் நிதி 
குறித்த விஷயஙகளில் உ்தவி 
வழஙகுகியைாம்.

 » ய்தறவயான இ்டஙகளில் அவசர 
நிதி உ்தவி வழஙகுகியைாம்.

 » குற்ைவியல் நற்டமுறை ைற்றும் ஒரு 
அறிகறகயின் நன்றைகள் ைற்றும் 
தீறைகறளப பற்றி உஙகளுககுத 
்்தரிவிககியைாம்.

 » சட்ட ந்டவடிகறககளில் உஙகளுககு 
ஆ்தரவு அளிககியைாம், நீஙகள் 
விரும்பினால் யநரகாைல்கள் ைற்றும் 
யபச்சுவாரதற்தகளுககு உஙகளு்டன் 
வருகியைாம்.

 » வககீல்கள், சிகிச்றசயாளரகள், 
ைருததுவரகள் என பிை நிபுைரகறள 
நியமிககியைாம்.

 » அதிகாரிகள் அல்ைது பிை 
அறைபபுககறளக றகயாள்வதில் 
உஙகளுககு ஆ்தரவு அளிககியைாம்.

 » குழநற்தகளின் பாதுகாபறப 
ைதிககியைாம்.

 » அவசர விருபப இருபபி்டதற்த ய்த்ட 
உ்தவுகியைாம்.

 » குழுககளின் வழஙகு்தல்கள் ைற்றும் 
்தற்காபபுக கறைகளுககான பயிற்சி 
வகுபபுகறளப பற்றி ்தகவல் - 
்்தரிவிககியைாம்.

எங்களால் வழங்கப்படுகிறது

உஙகள் ்தனிபபட்ட சூழநிறை குறிதது நாஙகள் உஙகளுககு 
அறிவுறுத்தல்கறள வழஙகுகியைாம், உஙகளுககு எந்தவி்தைான ஆ்தரவு 
ய்தறவ, நீஙகள் எந்தவி்தைான ந்டவடிகறககறள எடுககைாம் என்பற்த 
நாஙகள் உஙகளுககுத ்்தளிவுபடுததுகியைாம்.

புகார அளிககபபடிருந்தாலும் இல்றை்யன்ைாலும், குற்ைம் எவவளவு 
காைததிற்கு முன்பு நிகழந்தது என்பற்தப ்பாருடபடுத்தாைல் எஙகள் 
உ்தவிறயக யகாரைாம்.

்தயவு ்சய்து கவனிககவும்:
இழபபீடு ைற்றும் திருபதிககான உரிறை இழபபுக காைம் ஐநது ஆணடுகள் 
ஆகும். ்வளிநாடடில் ்சய்யபபடும் குற்ைஙகளுககு இழபபீடு ைற்றும் திருபதி 
வழஙகபப்ட ைாட்டாது. 16 வயதிற்குடபட்ட குழநற்தகள் ைற்றும் 25 வயது வறர 
உள்ள சிறுவயது சாரபுற்டயவரகளுககு சிைபபுக கடடுபபாடு.
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பாதிககபபட்டவரகளுககான உ்தவிச் 
சட்டம் (OHG) யின்¬ படி யபரன் 
ைண்டைத்தால் அஙகீகரிககபபட்ட 
ஒரு பாதிககபபட்டவரகளுககான 
உ்தவி றையம் ைான்்டானா.

்பணகள் ைற்றும் குழநற்தகளுககு 
எதிரான வன்முறைகளுககு எதிரான 
அைககட்டறளயின் ஒரு பகுதியாக 
ைான்்டானா ஆயைாசறன றையம் 
உள்ளது.

்தனிபபட்ட ஆயைாசறனககு 
்்தாறையபசி பதிவு 
்சய்யயவணடியது அவசியைாகும். 
ஆன்றைனிலும், ்்தாறையபசி 
மூைைாகவும், அநாைய்தயைாகவும் 
நாஙகள் உஙகளுககு ஆயைாசறன 
வழஙகுகியைாம்.

இஙகுள்ள ஊழியரகள் ் ்தாழில்முறை 
இரகசியககாபபிற்கு உடபட்டவரகள்.

ஆயைாசறனகள் இைவசம்.

லானடானா
பாலியல் வனமுைறகளில் 
பாதிககபபடடவரகளுககான 
நிைலயம்
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern 

T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01  

info@lantana-bern.ch 

www.lantana-bern.ch

Schützenmatte

Aarbergergasse

Neuengasse

Spitalgasse

Bollwerk

Waisenhausplatz

Metro Zeughausgasse

Kornhausplatz

Bärenplatz Marktgasse Zytglogge

Bahnhof

Aare

எங்கள் அமைவிடம்

www.lantana-bern.ch


