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Biliyor muydunuz?
Sizinle birlikte yaşayan - eşiniz, arkadaşınız veya akrabanız size karşı şiddet uyguladı ya

da sizi tehdit etti. Birlikte yaşamak artık mümkün değil.

Mevcut durum sizin için korkulu ve stresli geçiyor. Artık bir çıkış arıyorsunuz.

Aile içi şiddet ceza gerektirici bir tutumdur ve buna TAMAM DENİLEMEZ!

Aile içi şiddet durumunda ne yapılır

Öneri ve Yardım

Ayrılmak veya partnerinizle birlikte kalmak isteyip
istemediğinize bakmaksızın, sizleri bu konuda
destekliyor, bilgilendiriyor ve sizlere refakat ediyoruz.
Kadın danışma merkezi, kadınlar için bağımsız bir
danışma merkezidir. Şiddete maruz kalan çocuklara da
yardım eli uzatıyoruz. Danışmanlık ücretsiz olup, isminiz
saklı tutulacaktır. Biz, sır saklama yükümlülüklerine
bağlıyız.
Şayet Almanca bilmiyorsanız, tanıdıklarınızdan veya
arkadaşlarınızdan bizi aramalarını rica ediniz. Bu kişiler
de elbette sizinle birlikte danışmanlık konusunda
gelebilirler. Farklı dillerde tercüman konusunda da
yardımcı oluyoruz.
Oturum statüsüne sahip olmayan kadın mülteciler aynı
şekilde bizden danışmanlık ve mümkün olan en iyi desteği
alırlar.
Gerektiği taktirde, sizlerle kişisel güvenlik planı
düzenleriz!

Koruma ve Güvenlik

Şayet evde dayağa maruz kalırsanız, kötü muameleye
karşı hemen koruma almak için 110 numaralı polis telefon
numarasına bildirimde bulunabilirsiniz.
Polisin faili evden uzaklaştırma ihtimali vardır. Kişi,
anahtarı teslim etmek ve evi terk etmek zorundadır. 14
güne kadar geri dönüş yapamaz.
Bu 14 günde, rahat bir ortamda ne yapmak istediğinize
karar verme fırsatı bulursunuz.

Bu süreyi danışma görüşmesi için kullanın!

Ortak yaşam alanı tahsisiyle ilgili mahkemede acil bir
dilekçe düzenletmek isterseniz, sizlere bu konuda destek
oluruz. Buna ilaveten koruma kararı konusunda bir
dilekçe de oluşturabilirsiniz. Bu suretle failin sizinle ilişki
kurması, size musallat olması ya da yakınınızda ikamet
etmesi yasaktır.
Şayet oturma izniniz eşinize bağlıysa, bireysel bir oturum
iznine müracaat edebilirsiniz. Oturma statünüzün ve
sosyal ödenek hakkınızın incelenmesinde sizi
destekliyoruz.
Eşinizden ayrılarak ortak velayet hakkını sürdürürsünüz
ve çocuklarınızı kaybetmezsiniz. Belirli durumlarda tek
velayet hakkı da talep edebilirsiniz.

Kadın ve Çocuk Sığınma Evi

Bu imkanlara rağmen, kadın sığınma evine ihtiyacınızın
olup olmadığına siz karar verirsiniz. Gerektiği taktirde, siz
ve çocuğunuz için boş kadın sığınma yerleri konusunda da
yardımcı oluyoruz. Bu kadın evlerinde huzura erebilir ve
hayatınızın geri kalanını planlayabilirsiniz. Buna ilaveten
düzenli danışmanlık görüşmesi elde edersiniz.

Yardım hattı

24 saat, 365 gün ülke genelinde yardım hattı açık olup
ücretsizdir. Buradan, farklı dillerde gece gündüz aile içi
şiddet davranışlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. İhbar Hattı
Telefon No. 08000-116016

Kadınlar için destek - Filder çevresi

Türkisch


