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நீஙகள் இவற்றில் எந்த வடிவிைாவது 
பாலியல் வன்முறையால் 
பாதிககபபட்டுள்ளீரகளா
 » குடும்ப வன்முன
 » அச்சுறுத்தல்கள்
 » பின்்த்தா்டர்தல்
 » குழநன்தபபருவ பாலியல் 

துஷ்பிரையாகம்
 » பாலியல் துஷ்பிரையாகம் கு ித்த 

சநை்தகம்
 » கற்பழிபபு
 » சாரபு உ வுகளில் பாலியல் 

துஷ்பிரையாகம்
 » பாலியல் துன்புறுத்தல், பாலியல் 

வன்்தகாடுறன, அவதூறு
 » ைவன யில் துன்புறுத்தல்

 » வன்முன எபைபாது நிகழந்தது 
என்பன்தப ்தபாருட்படுத்தாறல் 
்தபணகள், குழநன்தகள், பாலியல் / 
வீட்டு வன்முன னய அனுபவித்த 
இனளஞரகள்

 » சுற் ியுள்ள பகுதியில் உள்ள 
நபரகள் ஆண றற்றும் ்தபண 
துறனவரகள் உ வுகள் நணபரகள் 
பி பராறாிபபாளரகள்

 » பாலியல் றற்றும் குடும்ப வன்முன 
என் ்தன பனப எதிர்தகாள்ளும் பி 
நிறுறவஙகளின் நிபுறரகள்

பாதிக்கப்பட் டவரா? நாங்கள் 
ஆலேலாசனையுடன் 
ஆதரவனிக்கிறேலாம்



நாஙகள்
 » உஙகளுககு உளவியல் 

ஆலைாசறன வழஙகுகிலைாம்.
 » பாதிககபபட்்டவரகளுககான 

உ்தவிச் சட்்டததின்படி உரிறைகள் 
ைற்றும் சாததியஙகள் குறிதது 
உஙகளுககுத த்தரிவிககிலைாம்.

 » சநல்தகததிற்கி்டைான 
சூழநிறைகளில் உஙகளுககு 
ஆலைாசறனகறள 
வழஙகுகிலைாம்.

 » சமூக, சட்்டரீதியான ைற்றும் நிதி 
குறித்த விஷயஙகளில் உ்தவி 
வழஙகுகிலைாம்.

 » ல்தறவயான இ்டஙகளில் அவசர 
நிதி உ்தவி வழஙகுகிலைாம்.

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

 » சட்்ட ந்டவடிகறககளில் உஙகளுககு 
ஆ்தரவு அளிககிலைாம், நீஙகள் 
விரும்பினால் லநரகாணல்கள் ைற்றும் 
லபச்சுவாரதற்தகளுககு உஙகளு்டன் 
வருகிலைாம்.

 » வககீல்கள், சிகிச்றசயாளரகள், 
ைருததுவரகள் என பிை நிபுணரகறள 
நியமிககிலைாம்.

 » அதிகாரிகள் அல்ைது பிை 
அறைபபுககறளக றகயாள்வதில் 
உஙகளுககு ஆ்தரவு அளிககிலைாம்.

 » குழநற்தகளின் பாதுகாபறப 
ைதிககிலைாம்.

 » அவசர விருபப இருபபி்டதற்த ல்த்ட 
உ்தவுகிலைாம்.

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

எங்களால் வழங்கப்படுகிறது

உஙகள் ்தனிபபட்்ட சூழநிறை குறிதது நாஙகள் உஙகளுககு 
அறிவுறுத்தல்கறள வழஙகுகிலைாம், உஙகளுககு எந்தவி்தைான ஆ்தரவு 
ல்தறவ, நீஙகள் எந்தவி்தைான ந்டவடிகறககறள எடுககைாம் என்பற்த 
நாஙகள் உஙகளுககுத த்தளிவுபடுததுகிலைாம்.

புகார அளிககபபதிருந்தாலும் இல்ன ்தயன் ாலும், குற் ம் எவவளவு கா 
ததிற்கு முன்பு நிகழந்தது என்பன்தப ்தபாருட்படுத்தாறல் எஙகள் 
உ்தவினயக ைகார ாம்.
்தயவு ்தசய்து கறவிககவும்: இழபபீடு றற்றும் திருபதிககாற உாிறன 
இழபபுக கா ம்ஐநது ஆணடுகள் ஆகும். ்தவளிநாட்டில் ்தசய்யபபடும் குற் 
ஙகளுககு இழபபீடு றற்றும் திருபதி வழஙகபப்ட றாட்்டாது. 16 
வயதிற்குட்பட்்ட குழநன்தகள் றற்றும் 25 வயது வனர உள்ள சிறுவயது 
சாரபுன்டயவரகளுககு சி பபுக கட்டுபபாடு.
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விஸ்டா ஒரு 
பாதிககபபட்்டவரகளுககான உ்தவி 
றையைாகும், இது 
பாதிககபபட்்டவரகளுககான உ்தவிச் 
சட்்டததின் (OHG) கீழ லபரன் 
ைண்டைத்தால் 
அஙகீகரிககபபட்டுள்ளது.

விஸ்டா ஆலைாசறன றையம் தபணகள் 
ைற்றும் குழநற்தகளுககு எதிரான 
வன்முறைகளுககு எதிரான 
அைககட்்டறளககுச் தசாந்தைானது.

்தனிபபட்்ட ஆலைாசறனககு 
த்தாறைலபசி பதிவு தசய்யலவணடியது 
அவசியைாகும். ஆன்றைனிலும், 
த்தாறைலபசி மூைைாகவும், 
அநாைல்தயைாகவும் நாஙகள் 
உஙகளுககு ஆலைாசறன 
வழஙகுகிலைாம்.

இஙகுள்ள ஊழியரகள் த்தாழில்முறை 
இரகசியககாபபிற்கு உட்பட்்டவரகள்.

ஆலைாசறனகள் இைவசம்.

விஸடா
பாலியல், வீட்டு வன்முைறகளில் 
பாதிககபபட்டவரகளுககான 
நிைலயம்
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern 

T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01  

info@lantana-bern.ch 

www.lantana-bern.ch

எங்கள் அமைவிடம்

Scheibenstrasse

Allmendstrasse

Mittlere Strasse

Guisanplatz

Frutigenstrasse

Aarestrasse

Bahnhof

City West

Grabengut

Marktgasse

Bälliz

Freienhofgasse

Hofstettenstrasse

www.vista-thun.ch


