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KİM BANA YARDIM EDEBİLİR?

YALNIZPEKE
DEĞİLSİNİZ,
AŞAĞIDAKİ
AHUKO
YAKO;
HUDUMA
HİZMETLER
SİZE
YARDIMCI
ZIFUATAZO ZINAWEZAOLABİLİR:
KUKUSAIDIYA:
DİNLENİLMEK, BİLGİ, REHBERLİK ALMAK
(konaklama yeri
bulma,MAELEZO,
hukuki hizmetler,
Ili KUSIKILIZWA,
kupata
sosyal veya psikolojik danışmanlık vb.)
MWONGOZO (kupata malazi, huduma za
kisheria, usaidizi wa kijamii au kisaikolojia...)

0800 30 030 (24 saat, ücretsiz ve isim
vermeden) görüşme veya sohbet için bu
0800
30 030 (masaa 24/24 kila siku, bila
bağlantıyı tıklayın:
malipo
na bila kujulikana) au ongee kwa
www.ecouteviolencesconjugales.be

MHAMIAJI NA
BIR GÖÇMEN MISINIZ VE
MWATHIRIWA WA
YAŞADIĞINIZ YERDE ŞIDDET
UJEURI
KATIKA
NDOA
KURBANI
MISINIZ?
AU KATIKA FAMILIA
K IRIM
IH
LA
IPA
KA
JE , N I ZH
?
Z ANNGEULERDIR?

ujumbe kwenye anuani
www.ecouteviolencesconjugales.be
TEHLİKE DURUMUNDA. 101 Polis veya 112
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Yardım hattını arayınız.

UKIWA HATARINI. Pigia simu polisi kwa
namba 101 au lomba msaada kwa namba
112
BIR AKRABANIZLA VEYA YAKININIZLA
ULIKUJA UBELJIJI KUJIUNGA
BIRLIKTE
IÇIN
BELÇIKA'YA
NA
MEMBAYAŞAMAK
WA FAMILIA
ZAKO
MI
VE YAŞADIĞINIZ
NAGELDINIZ
UNAISHI HALI
YA UJEURI YERDE
ŞIDDETENYUMBANI?
MI MARUZ KALIYORSUNUZ?
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www.ewco

Bu kitapçık "Göçmenlik ve aile içi şiddet mağduru, haklarım nelerdir
“broşüründen
ilham alınarak
CIREkwenye
ve Brüksel
ortak ya
platformu
“ESPER”
Kipeperushi
hiki kimebuniwa
kutoka
brosha
«Mhamiaji
na
tarafından
hazırlanmıştır.
mwathiriwa
wa Ujeuri
wa nyumbani, ni zipi haki zangu», iliyotayarishwa na
“CIRE” na jukwaa husiani la Brussels “ESPER”.

YAŞADIĞINIZ YERDE YA DA
AİLE İÇİNDE ŞİDDET NEDİR?
YAŞADIĞINIZ YERDE YA DA AILE IÇI ŞIDDET
ŞUNLAR OLABILIR:
İdari:
geri çekme
evraklarınızı ize geri
veya sizi ülken didi
h
gönderme te

Fiziksel:
a
a,
vurm itme, boğm

al:
Finans iyeceksiz,
,y
parasız
birisini iz bırakmak
evs

SİZ VE ÇOCUKLARINIZIN
HAKLARI VAR
Şiddetten uzak yaşama
hakkına sahipsiniz.
Yaşadığınız yerde şiddet
veya aile içi şiddet
Belçika yasalarına göre
cezalandırılmaktadır.
Size yardım edebilecek ve
size rehberlik edebilecek
çevrenizdeki insanlara
bundan bahsetme hakkına
sahipsiniz: örneğin ailenize,
doktorunuza, ONE (Nüfus
Müdürlüğü ve Çocuk Koruma Müdürlüğü),
çocuklar için okula.

Cinsellik
taciz ya da :
c
ilişkiye zorl insel
amak

Ayrıca yardım çağırma ve
polise haber verme hakkına
da sahipsiniz.

112
101

Oturma izniniz kocanızla,
hanımınızla ya da ailenizle
yaşamanıza bağlı olsa bile,
evi terk etme hakkına
sahipsiniz.

Sözel:
hakaret, tehdit

Psikolojik:
tehdit, alıkoyma
eğiti
ve / veya çalışmay m almayı
ı
küçük düşürme ve engelleme,
küçümseme

Şiddet kanıtını isteyin ve saklayın: sağlık
raporları, polis tutanakları, tanıklar, fotoğraflar,
e-postalar, SMS, kayıtlar ...
İkamet izninizi sürdürmek için,
bazı gereklilikleri sağlamalısınız.
Bir avukat veya uzmanlar size

yardımcı olabilir.

