
இந்தப் ப ிரசுரம் வழக்கமா்க துனபங்களுககு இரரயானவல்கள ின 
பாது்காப்புககுச் செயலபடும் ெங்கங்கள ின உ்தவியயாடு ்தயார் 

செயயப்பட்டது 
* ்கலாச்ொரங்களுக்கிர்டயயயான நடுவர்்கள் மற்றும் சமாழி 
 சபயர்சபயர்ப்பாள்கள் வெ்தி ்கிர்டக்கலாம்

ெமூ்க நல ரமயங்கள் உங்களுககு ஆயலாெரன வழங்கவும் 
உ்தவி செயயவும் ்தயார். உங்கள் வட்டத்தில உள்ள ந்கராடெ ி 

அலுவலகத்தில ்த்கவல சபறலாம்.

்காவல நிரலயதர்த அணு்கவும்  
்காவல நிரலயதர்த அணு்கவும் *

ய்தெ ிய யெரவ
சபண்களுகச்க்திரான வனமுரற ்த்கவல 3919
பாலியல துனபுறுத்தல ்த்கவல 0800 05 9595

ெ ிறப்பு அலுவல்கங்கள் உங்களுககு உ்தவ முடியும்: ்த்கவல 
மற்றும் ஆயலாெரன முனப்திவு.  

சபாது உ்தவி
▶ RAJFIRE - குடிசபயர்ந்த மற்றும் ்தஞெம் சபறும்   
 சபண்களுக்கான யெரவ ரமயம்  ) 
 rajfire.asso@gmail.com
▶ İranlı Kadınların Demokrasi Birliği  
 01 40 24 17 90 - ஐனநாய்கத்திற்்கான இரானிய ம்களிர் ெங்கம்: 
▶ ACORT - துருக்கி நாடர்டச் யெர்ந்த மக்கள் ெங்கம்:  
 01 42 01 12 60 - femmes@acort.org
▶ Pierre-Ducerf - ஃப்சரஞசு ெீன ெங்கம்*)
 01 44 59 37 63 - pierreducerf@gmail.com
▶ FASTI - அரனதது குடி சபயருயவாருககும் ஆ்தரவள ிககும்  
 ெங்கங்கள ின கூட்டரமப்பு 
 01 58 53 58 53
▶ ஃப்ரானஸ் நாடடிலிருககும் துனீெ ியர்்கள ின ெங்கம்- ATF 
 09 75 82 80 20 - atf.bn@orange.fr
▶ சபண்கள் ஒற்றுரம:  
 01 40 01 90 90 - femmes.solidaire@wanadoo.fr
▶ பாா ிரைச் யெர்ந்த சபண்கள் ரமயம்  
 01 43 43 41 13 - maisondesfemmesdeparis@orange.fr
▶ சபண்கள் ஆ்தரவு ரமயம் *  – அடிபட்ட சபண்களுககு உ்தவி  
 01 43 48 18 66

ெட்ட ாீ்த ியான உ்தவி
▶ La Cimade, ெ ிமாத ்தஙகும் உா ிரம மற்றும் வனமுரற  
 01 40 08 05 34 ou 06 77 82 79 09
▶ Femmes de la terre,நாடடின சபண்கள், ்தஙகும் உா ிரம  
 மற்றும் வனமுரற  
 01 48 06 03 34
▶ CIDFF - சபண்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் பற்றிய ெட்டம்   
 மற்றும் உா ிரம பற்றிய ்த்கவல ரமயம் – பாா ிஸ்   
 01 44 52 19 20 - femmesinfo@cidffdeparis.fr

 
▶ உா ிரம்கரளப் பற்றி அறிநது ச்காள்ள 
 13ème  - 33 ச்கலலர்மான ொரல – 01 55 78 02 56
 15ème –  22 செய்தா ச்தரு – 01 45 30 68 60
 18ème – 2 சூயஸ் ச்தரு – 01 53 41 86 60
 19ème – 53 ய்காம்பான ச்தரு – 01 53 38 62 30
 20ème – 18 ராமுஸ் ச்தரு – 01 53 27 37 40

▶ சபண்களுக்கான ெட்ட உ்தவி ரமயம் Point Écoute   
 Femmes, association Juris secours –accès aux droits:  
 01 48 30 81 39 - contact@jurissecours.org

சபண்கள் பிறப்புருப்பு யெ்தம் மற்றும் ்கட்டாயத 
்திருமணம்E
▶ GAMS - சபண்கள் ப ிறப்புருப்பு யெ்தம் மற்றும் ்கட்டாயத  
 ்த ிருமணத்திறச்க்திரான குழு  
 01 43 48 10 87 - contact@federationgams.org
▶ Voix de Femmes : சபண்கள் குரல ்கட்டாயத ்த ிருமண   
 உ்தவி :  
 01 30 31 05 05 - contact@sos-stopmariageforce.org

அடிரமப்படுதது்தல மற்றும் விபச்ொரம்
▶ CCEM - நவீன அடிரமப்படுத்தலுகச்க்திரான குழு 
 01 44 52 88 90 - info@ccem.org
▶ ப ிடிபட்டவர்்களுககு விடு்தரல 
 01 49 23 89 90 - siege@captifs.fr
▶ நடபுறவுக கூடு 
 01 42 02 38 22 - amicaledunid.paris@adn75.fr
▶ ஷாயரான ெங்கம்  
 01 42 82 17 00 - iledefrance-75@mouvementdunid.org
▶ சபண்கள் பஸ்ஸின நணபர்்கள் 
 01 43 14 98 98 - bdf.raf@orange.fr

LGBTQI+
▶ ARDHIS - ஓா ினச் யெர்கர்க மற்றும் இன மாற்றமுற்றவர்்கள்  
 குடிசபயர மற்றும் ்தஙகும் உா ிரம்கள் 
 contact@ardhis.org
▶ அகசைப்்டஸ்-டீ Acceptess-T*
 01 42 29 23 67 - pole.juridique@acceptess-t.com
▶ RAVAD -வனமுரறககுடபடுத்தப்பட்டவர்்கள், மற்றும் ஓா ினச்  
 யெர்கர்க, இனமாற்றம், மற்றும் எச் ஐ வி உள்ளவர்்களுககு  
 எ்திரான ்தன ிரமப்படத்தப்படுபவர்்கள் ஆ்கியயாருககு   
 உ்தவும் ரமயம்– RAVAD :  
 06 17 55 17 55 - urgence@ravad.org
▶ ஓா ினச் யெர்கர்க எ்திர்ப்ரப நிறுத்தவும்  
 07 71 80 08 71 - contact@stophomophobie.com
▶ ஓா ினச் யெர்கர்க எ்திர்ப்ப் உ்தவி  – Chat’ Écoute :  
 www.sos-homophobie.org/chat
 01 48 06 42 41

சு்கா்தாரம்
▶ மிகராஸியயான ைாநய்த – மயனா்தததுவ ாீ்த ியான உ்தவி  
 மற்றும் ெ ி்க ிச்ரெ   
 01 42 33 24 74 - contact@migrationsante.org
▶ சு்கா்தார உ்தவி ரமயம்  – யநாயுவாயப்பட்ட    
 சவள ிநாடடினருக்கான உ்தவி மற்றும் ்தஙகு்தல 
 01 43 52 69 55
▶ COMEDE* : சவள ிநாடடினருக்கான சு்கா்தார ரமயம் –   
 சு்கா்தார ரமயம் மற்றும் ச்தாரலயபெ ி எண்கள்   
 01 45 21 39 32 - contact@comede.org
▶ பலியாயனார் ெ ி்க ிச்ரெ – மயனா்தததுவ ாீ்த ியான ெ ி்க ிச்ரெ 
 01 43 80 44 40
▶ பாரர்கூர் ச்தகஸில: மயனா்தததுவ ாீ்த ியான    
 ெ ி்க ிச்ரெ – இன உருப்பு யெ்தம் மற்றும் ்கட்டாயத   
 ்த ிருமணத்திற்குள்ளாயனாருக்கா்கப் குரல ச்காடுப்யபார் குழு 
 01 45 33 31 74 - info@parcours-exil.org
▶ ஃப்ரானைவாஸ் மினய்காவஸ்்கா ரமயம்* – ்கலாச்ொர மாற்ற  
 மயனா ்தததுவ ஆயலாெரன  01 53 06 84 84
▶ ெட்ட மருததுவ ரமயம், ய�ாட்டல ்தியூ மருததுவ மரன,  
 பாா ிஸ் 4 வது வட்டம்  – ய்தடு்தரலத ச்தா்டர்நது   
 செயயப்படும் மருததுவ ெட்ட ாீ்த ியான பா ியொ்தரன   
 01 42 34 87 00

SÜNNETLI KADINLAR TEDAVI BIRIMLERI 
▶ லாா ிப்வாஸியய மருததுவமரன , பாா ிஸ் 10ème –  
 ஆயலாெரனக குழு   
 01 49 95 62 60
▶ டரூயைா மருததுவ மரன, பாா ிஸ் 12ème   
 01 53 36 41 08
▶ ப ிஷா கயளாத சபர்னார் மருததுவ மரன, பாா ிஸ் 18ème  
 01 40 25 78 84
▶ தூய ரைமன ெ ிலுரவ மருததுவ மரன, பாா ிஸ் 20ème  
 01 44 74 10 42

சமாழி சபயர்ப்பு 
▶ இ எஸ் எம் சமாழி சபயர்ப்பு (யெரவ):  
 01 53 26 52 62 - telephone@ism-mail.fr
▶ தராடுகசமட: ெமூ்க மருததுவ ஆயலாெரன்கள ின சமாழி  
 சபயர்ப்பு  
 www.traducmed.fr

ரமனர்்களுககு
▶ ்தவறா்க ந்டத்தப்பட்ட குழநர்த்களுககு அயலா ஆனஃபானஸ்  
 119
▶ ரமனர்்கள் பாது்காப்புப் பர்ட  
 01 87 27 81 05

நம ் 
அனரவரு்க்்கும ் 

உர ிமர்கள ் 
உண்்டு 

Octobre 2019

சபண்கள் இஙகும் எஙகும்
       வனமுரறககு 
ஆளா்கிறார்்கள்,



பாது்காததுக ச்காள்ள வழி்கள்

ெமீப ்காலத்தில உங்கள் இனனாள் அலலது முனனாள் 
துரணவரால துனபுறுத்தப்பட்டால மற்றும் / அலலது 
்கட்டாயத ்திருமணத்திறகு ஆளாகும் ஆபதது ஏற்பட்டால 
உங்கள ி்டம் ்தகுந்த ஆவணங்கள் இருந்தாலும் 
இலலாவிட்டாலும்:

▶ குடும்ப நல நீ்த ிப்திய ி்டம் உங்கரளயும் உங்கள் 
குழநர்த்கரளயும் வனமுரறயாளர்்கள ி்டம் இருநது 
பாது்காக்க்க உத்தரவு ய்காரலாம். 

▶ உங்கள் நி்த ி ந ிரலரமககு ஏற்ப ெட்ட ாீ்த ியா்க ஒரு 
வழக்கறிஞா ின ஆயலாெரன மற்றும் அமீனாவின 
உ்தவிரயப் பயனபடுத்தலாம்.  

▶ முரறயற்ற வி்தத்தில நீங்கள் ்தங்கிய ிருந்தால இந்த 
பாது்காப்பு உத்தரஙவின அடிப்பர்டயில ்தன ிப்பட்ட 
குடும்பதது்டன ்தஙகுவ்தற்்கான உா ிமதர்தப் சபறயவா 
புதுப்பிக்கயவா முடியும்.  

நீங்கள் ஃப்ரானஸ் நாடடியலா அலலது சவள ி நாடடியலா 
ப்த ிவுத ்த ிருமணம் செய்த ிருநது வனமுரற்களுககு 
ஆளா்கிய ிருந்தால:  

▶ அ்தற்்கா்க நீங்கள் விவா்க ரதது ய்காரலாம்.

்தாய என்க ிற முரறய ில, வனமுரறய ில ஈடுபடும் 
துரணவா ி்டமிருநது ப ிா ிந்த ிருந்தால, அவர் உங்கள் 
குழநர்த்கள ின ்த்கப்பனாரா்க இருந்தால:   

▶ குடும்ப நல நீ்த ி மனறத்தில நீங்கள் உங்கள் குழநர்தரய 
உங்களு்டன ரவத்திருக்க அனும்தி ய்காரலாம். 

உங்கள் குழநர்த்கள் எடுததுச் செலலப்படடு அலலது 
சவள ி நாடடில ந ிறுத்த ி ரவக்கப்ப்டலாம் எனறு 
உங்களுககு அச்ெம் ஏற்பட்டால:

▶ ்காவல துரறயி்டம் ப்திரனநது நாட்களுககு உங்கள் 
குழநர்த்கள் நாடர்ட விடடு சவள ியயறத ்தர்ட ய்காரலாம்

▶ குடும்ப நல நீ்த ி மனறத்தில இய்த யபால அ்தி்க நாட்களுககுத 
்தர்ட உத்தரவு சபறலாம்

வனமுரற்களுககு நீங்கள் 
ொடெ ியா்க இருந்தால நி்கழ்வு்கரள 

அலடெ ியப்படுத்தா்தீர்்கள்,  
நபா ி்டம் அநநி்கழ்ச்ெ ி்களுககு அவர் 

்காரணம் இலரல எனபர்தயும் 
பாது்காப்பு ய்கார உா ிரம உள்ளது 

எனபர்தயும் நிரனவூடடுங்கள். 
்தகுந்த ெ ிறப்பு யெரவ்கரளப் 

பயனபடுத்த ஊககுவியுஙங்கள்.

ஃப்ரானஸ் நாடடுச் ெட்டம் 
அரனததுவி்த வனமுரற்களுககும் 

உள்ளாக்கப்பட்டவர்்களுககும் 
பாது்காப்பள ிக்கிறது.

சவளி நாடடுப் சபண்கயள, 
உங்களி்டம் முரறயான 

ஆவணங்கள் இருக்கினறனயவா 
இலரலயயா,   

பாது்காப்புப் சபறவும் ஃப்ரானஸ் 
நாடடில வனமுரற்கள் செய்தவர் 

மீது ந்டவடிகர்க ச்தா்டரவும் 
உங்களுககு உா ிரம உணடு.

உ்தவி சபறுவது எப்படி

ஒரு ப்சரஞசுக்கார்ா ின துரணவியா்கயவா அலலது 
குடும்பதது்டன இரணயயவா நீங்கள் ஃப்ரானஸ் 
நாடடிறகு வநதுள்ளீர்்கள். அப்சபாழுது உங்கள் 
துரணவர் அலலது அவரது குடும்பத்தினா ின வனமுரற 
்காரணமா்க உங்கள் வெ ிப்பி்டதர்த விடடு சவள ியயறக 
்கட்டாயப்படுத்தப்படடீர்்கள்: 

▶ நீங்கள் ்காவல நிரலயத்திற்குச் செனறு ்தஙகுவ்தற்கு 
யவணடிய உா ிமங்கரளப் புதுப்பிக்கலாம் அலலது 
சபறலாம். அ்தற்கு நீங்கள் உள்ளாக்கப்பட்ட வனமுரற்கள ின 
ொனறு்களு்டன செலல யவணடும்*. * 

* அல்ீா ியாவிலிருநது வந்தவராயின ஃப்ரானஸ்-அல்ீா ிய 
ஒப்பந்தம் முனனுா ிரம சபறும். அ்தற்ச்கன இருககும் 
ெங்கங்கள ின உ்தவிரயப் சபறவும். ெட்ட உ்தவி பகு்திரயப் 
பார்க்கவும்.

துரணவர் அலலது அவர் குடும்பத்தினர் ஃப்ரானஸ் 
நாடடில நீங்கள் ்தஙகுவ்தற்்கான உா ிம்தர்த 
உங்கள ி்டமிருநது பறிதது விடு்கிறார்: 

▶ ஃப்ரானஸ் நாடடுத தூ்தர்கத்தி்டம் அநநாடடில மறுபடியும் 
நுரழவ்தற்்கான உா ிமம் வழஙக்க ய்காரலாம். 

நீங்கள்; 
ஒரு ்கட்டாயத ்த ிருமணத்த ிலிருநது அலலது 
மானத்திற்ச்க்திரான குற்றத்திலிருநது  
உங்கள் அலலது உங்கள் சபண குழநர்த்களுககு 
ஏற்ப்டககூடிய உருப்உபச் ெ ிர்தவிலிருநது,
உங்கள் இனச்யெர்கர்க வ ிருப்பம் அலலது இன 
அர்டயாளம் ்காரணமா்க ச்காடுரமககுள்ளானீர்்கள்,
நீங்கள் ்கட்டாய விபச்ொரத்திற்குடபடுத்தப்படடீர்்கள் 
மற்றும் / அலலது அடிரம வியாபாரத்திற்குடபடுத்த்தப்
படடீர்்கள் எனற ்காரணத்தினால உங்கள் நாடடிலிருநது 
ஃப்ரானஸ் நாடடிற்கு ஓடி வநதுள்ளீர்்கள், எனறால

▶ ஃப்ரானஸ் நாடடின அ்க்தி்கள் மற்றும் நா்டற்யறார் பாது்காப்பு 
அலுவல்கத்தி்டம் (ஓபீஎஃப்ஆர்ஏ) நீங்கள் ்தஞெம் ய்காா ி 
உங்கள் நாடடிற்கு்த ்திரும்ப அனுப்பப்ப்டாமல இருக்க 
ஆபத்திலிருநது ்காக்கப்ப்ட விணணப்பிக்கலாம்.

நீங்கள் ஃப்ரானஸ் நாடடில அடிரம வியாபாரத்திற்கு 
உடபடு்த்தப்படய்டா உ்டலுறவிற்கு அரழக்கப்படய்டா 
இருநது நீங்கள் பு்கார் செயதுள்ளீர்்கள் அலலது நீ்த ி 
மனறத்தில ொடெ ி அள ிததுள்ளீர்்கள் :

▶ வ ிொரரண மற்றும் ந்டவடிகர்க முடியும் வரரயில 
்தஙகுவ்தற்்கான உா ிமம் ய்காரலாம்.  

ந ியாயம் சபறுவது எப்படி?

நீங்கள்,
உங்களுர்டய ்தறசபாழுர்தய / முனனாள் துரணவர் 
அலலது அவரது குடும்பத்தினரால ஃப்ரானஸ் நாடடில 
வன முரறககுள்ளாக்கப்படடுள்ளீர்்கள் 
்கட்டாயமா்க வ ிபச்ொரத்த ில ்தள்ளப்டடுள்ளீர்்கள் 
வீடடில அலலது யவரலயி்டத்தில அடிரமப்படுத்தப் 
படடுள்ளீர்்கள்l,
உ்டன ிருப்பவர்்களால ்கட்டாயத ்த ிருமணம் 
அலலது ப ிறப்புருப்புத துணடிப்பிறுககுக ்கட்டாயப் 
படுத்தப்படடீர்்கள் 
பாலவ ிரன வனமுரற மற்றும்/அலலது ்கற்பழிப்பு 
யபானறவற்றிறகு பண ியி்டம், சபாது இ்டங்கள் அலலது 
யவறு இ்டங்கில ஆளாக்கப்படடுள்ளீர்்கள்  : 
 

▶ நீங்கள் ்காவல துரறயி்டம் அலலது குற்றவியல 
வழக்கறிஞா ி்டம் பு்கார் அள ிக்காலம். இது அரனதது 
இரரயாயனாருககும் அடிப்பர்ட உா ிரமயாகும், ்தகுந்த 

வ ிபச்ொரத்த ிலிருநது வ ிடுபடடு யவறு ச்தாழ ிலில 
ஈடுபடுத்திக ச்காள்ள முயற்ெ ி செயது ச்காணடிருந்தால:

▶ ்தஙகுவ்தற்்கான ்தற்்காலி்க உா ிமம் சபற முடியும். 


