▶ உர ிமைகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ள
13ème - 33 கெல்லர்மான் சாலை – 01 55 78 02 56
15ème – 22 செய்தா தெரு – 01 45 30 68 60
18ème – 2 சூயஸ் தெரு – 01 53 41 86 60
19ème – 53 க�ோம்பான் தெரு – 01 53 38 62 30
20ème – 18 ராமுஸ் தெரு – 01 53 27 37 40
▶ பெண்களுக்கான சட்ட உதவ ி மையம் Point Écoute 		
Femmes, association Juris secours –accès aux droits:
01 48 30 81 39 - contact@jurissecours.org

பெண்கள் ப ிறப்புருப்பு சேதம் மற்றும் கட்டாயத்
த ிருமணம்E

▶ GAMS - பெண்கள் ப ிறப்புருப்பு சேதம் மற்றும் கட்டாயத்
	த ிருமணத்திறகெத ிரான குழு
01 43 48 10 87 - contact@federationgams.org
▶ Voix de Femmes : பெண்கள் குரல் கட்டாயத் த ிருமண 		
உதவ ி :
01 30 31 05 05 - contact@sos-stopmariageforce.org

அடிமைப்படுத்துதல் மற்றும் வ ிபச்சாரம்

▶ CCEM - நவீன அடிமைப்படுத்தலுக்கெத ிரான குழு
01 44 52 88 90 - info@ccem.org
▶ ப ிடிபட்டவர்களுக்கு வ ிடுதலை
01 49 23 89 90 - siege@captifs.fr
▶ நட்புறவுக் கூடு
01 42 02 38 22 - amicaledunid.paris@adn75.fr
▶ ஷார�ோன் சங்கம்
01 42 82 17 00 - iledefrance-75@mouvementdunid.org
▶ பெண்கள் பஸ்ஸின் நண்பர்கள்
01 43 14 98 98 - bdf.raf@orange.fr

LGBTQI+

▶ ARDHIS - ஓர ினச் சேர்க்கை மற்றும் இன மாற்றமுற்றவர்கள்
குடிபெயர மற்றும் தங்கும் உர ிமைகள்
contact@ardhis.org
▶ அக்ஸெப்டஸ்-டீ Acceptess-T*
01 42 29 23 67 - pole.juridique@acceptess-t.com
▶ RAVAD -வன்முறைக்குட்படுத்தப்பட்டவர்கள், மற்றும் ஓர ினச்
	சேர்க்கை, இனமாற்றம், மற்றும் எச் ஐ வ ி உள்ளவர்களுக்கு
எத ிரான தன ிமைப்பட்த்தப்படுபவர்கள் ஆக ிய�ோருக்கு 		
உதவும் மையம்– RAVAD :
06 17 55 17 55 - urgence@ravad.org
▶ ஓர ினச் சேர்க்கை எத ிர்ப்பை ந ிறுத்தவும்
07 71 80 08 71 - contact@stophomophobie.com
▶ ஓர ினச் சேர்க்கை எத ிர்ப்ப் உதவ ி – Chat’ Écoute :
www.sos-homophobie.org/chat
01 48 06 42 41

சுகாதாரம்

▶ மிக்ராஸிய�ோன் ஸாந்தே – மன�ோதத்துவ ரீத ியான உதவ ி
மற்றும் ச ிக ிச்சை
01 42 33 24 74 - contact@migrationsante.org
▶ சுகாதார உதவ ி மையம் – ந�ோயுவாய்ப்பட்ட 			
	வெள ிநாட்டினருக்கான உதவ ி மற்றும் தங்குதல்
01 43 52 69 55
▶ COMEDE* : வெள ிநாட்டினருக்கான சுகாதார மையம் – 		
சுகாதார மையம் மற்றும் த�ொலைபேச ி எண்கள் 		
01 45 21 39 32 - contact@comede.org
▶ பலியான�ோர் ச ிக ிச்சை – மன�ோதத்துவ ரீத ியான ச ிக ிச்சை
01 43 80 44 40
▶ பாரர்கூர் தெக்ஸில்: மன�ோதத்துவ ரீத ியான 			
	ச ிக ிச்சை – இன உருப்பு சேதம் மற்றும் கட்டாயத் 		
	த ிருமணத்திற்குள்ளான�ோருக்காகப் குரல் க�ொடுப்போர் குழு
01 45 33 31 74 - info@parcours-exil.org
▶ ஃப்ரான்ஸவாஸ் மின்கோவ்ஸ்கா மையம்* – கலாச்சார மாற்ற
மன�ோ தத்துவ ஆல�ோசனை
01 53 06 84 84
▶ சட்ட மருத்துவ மையம், ஹ�ோட்டல் த ியூ மருத்துவ மனை,
பார ிஸ் 4 வது வட்டம் – தேடுதலைத் த�ொடர்ந்து 		
செய்யப்படும் மருத்துவ சட்ட ரீத ியான பர ிச�ோதனை
01 42 34 87 00
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▶ லார ிப்வாஸியே மருத்துவமனை , பார ிஸ் 10ème –		
ஆல�ோசனைக் குழு
01 49 95 62 60
▶ ட்ரூஸ�ோ மருத்துவ மனை, பார ிஸ் 12ème
01 53 36 41 08
▶ ப ிஷா க்ளோத் பெர்னார் மருத்துவ மனை, பார ிஸ் 18ème
01 40 25 78 84
▶ தூய ஸைமன் ச ிலுவை மருத்துவ மனை, பார ிஸ் 20ème
01 44 74 10 42

ம�ொழி பெயர்ப்பு

▶ இ எஸ் எம் ம�ொழ ி பெயர்ப்பு (சேவை):
01 53 26 52 62 - telephone@ism-mail.fr
▶ த்ராடுக்மெட்: சமூக மருத்துவ ஆல�ோசனைகள ின் ம�ொழ ி
	பெயர்ப்பு
www.traducmed.fr

சமூக நல மையங்கள் உங்களுக்கு ஆல�ோசனை வழங்கவும்
உதவ ி செய்யவும் தயார். உங்கள் வட்டத்தில் உள்ள நகராட்சி
அலுவலக்த்தில் தகவல் பெறலாம்.

காவல் நிலையத்தை அணுகவும்
காவல் ந ிலையத்தை அணுகவும் *

தேச ிய சேவை
பெண்களுக்கெத ிரான வன்முறை தகவல் 3919
பாலியல் துன்புறுத்தல் தகவல் 0800 05 9595

பெண்கள் இங்கும் எங்கும்
வன்முறைக்கு
ஆளாக ிறார்கள்,

நம ்
அனைவருக ்கும ்
உர ிமைகள ்
உண ்டு

ச ிறப்பு அலுவலகங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்: தகவல்
மற்றும் ஆல�ோசனை முன்பத ிவு.

ப�ொது உதவ ி

▶ RAJFIRE - குடிபெயர்ந்த மற்றும் தஞ்சம் பெறும் 		
	பெண்களுக்கான சேவை மையம் )
rajfire.asso@gmail.com
▶ İranlı Kadınların Demokrasi Birliği
01 40 24 17 90 - ஐனநாயகத்திற்கான இரான ிய மகள ிர் சங்கம்:
▶ ACORT - துருக்கி நாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் சங்கம்:
01 42 01 12 60 - femmes@acort.org
▶ Pierre-Ducerf - ஃப்ரெஞ்சு சீன சங்கம்*)
01 44 59 37 63 - pierreducerf@gmail.com
▶ FASTI - அனைத்து குடி பெயருவ�ோருக்கும் ஆதரவள ிக்கும்
	சங்கங்கள ின் கூட்டமைப்பு
01 58 53 58 53
▶ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலிருக்கும் துனீச ியர்கள ின் சங்கம்- ATF
09 75 82 80 20 - atf.bn@orange.fr
▶ பெண்கள் ஒற்றுமை:
01 40 01 90 90 - femmes.solidaire@wanadoo.fr
▶ பார ிஸைச் சேர்ந்த பெண்கள் மையம்
01 43 43 41 13 - maisondesfemmesdeparis@orange.fr
▶ பெண்கள் ஆதரவு மையம் * – அடிபட்ட பெண்களுக்கு உதவ ி
01 43 48 18 66

சட்ட ரீத ியான உதவ ி

▶ La Cimade, ச ிமாத் தங்கும் உர ிமை மற்றும் வன்முறை
01 40 08 05 34 ou 06 77 82 79 09
▶ Femmes de la terre,நாட்டின் பெண்கள், தங்கும் உர ிமை
மற்றும் வன்முறை
01 48 06 03 34
▶ CIDFF - பெண்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் பற்றிய சட்டம் 		
மற்றும் உர ிமை பற்றிய தகவல் மையம் – பார ிஸ்
01 44 52 19 20 - femmesinfo@cidffdeparis.fr

மைனர்களுக்கு

▶ தவறாக நடத்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அல�ோ ஆன்ஃபான்ஸ்
119
▶ மைனர்கள் பாதுகாப்புப் படை
01 87 27 81 05
இந்தப் ப ிரசுரம் வழக்கமாக துன்பங்களுக்கு இரையானவல்கள ின்
பாதுகாப்புக்குச் செயல்படும் சங்கங்கள ின் உதவ ிய�ோடு தயார்
செய்யப்பட்டது
Octobre 2019

* கலாச்சாரங்களுக்கிடையேயான நடுவர்கள் மற்றும் ம�ொழி
	பெயர்பெயர்ப்பாளகள் வசதி கிடைக்கலாம்

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுச் சட்டம்
அனைத்துவ ித வன்முறைகளுக்கும்
உள்ளாக்கப்பட்டவர்களுக்கும்
பாதுகாப்பள ிக்கிறது.
வெள ி நாட்டுப் பெண்களே,
உங்கள ிடம் முறையான
ஆவணங்கள் இருக்கின்றனவ�ோ
இல்லைய�ோ,
பாதுகாப்புப் பெறவும் ஃப்ரான்ஸ்
நாட்டில் வன்முறைகள் செய்தவர்
மீது நடவடிக்கை த�ொடரவும்
உங்களுக்கு உர ிமை உண்டு.
நியாயம் பெறுவது எப்படி?
நீங்கள்,
உங்களுடைய தறப�ொழுதைய / முன்னாள் துணைவர்
அல்லது அவரது குடும்பத்தினரால் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில்
வன் முறைக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்
கட்டாயமாக வ ிபச்சாரத்தில் தள்ளப்ட்டுள்ளீர்கள்
வீட்டில் அல்லது வேலைய ிடத்தில் அடிமைப்படுத்தப்
பட்டுள்ளீர்கள்l,
உ ட ன ிரு ப்பவர்க ள ால் கட ்டா யத் த ிரு ம ண ம்
அல்லது ப ிறப்புருப்புத் துண்டிப்பிறுக்குக் கட்டாயப்
படுத்தப்பட்டீர்கள்
பால்வினை வன்முறை மற்றும்/அல்லது கற்பழ ிப்பு
ப�ோன்றவற்றிறகு பண ிய ிடம், ப�ொது இடங்கள் அல்லது
வேறு இடங்கில் ஆளாக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் :
▶ நீங்கள் காவல் துறைய ிடம் அல்லது குற்றவ ியல்
வழக்கறிஞர ிடம் புகார் அள ிக்காலம். இது அனைத்து
இரையான�ோருக்கும் அடிப்படை உர ிமையாகும், தகுந்த

உதவ ி பெறுவது எப்படி
ஒரு ப்ரெஞ்சுக்கார்ரின் துணைவ ியாகவ�ோ அல்லது
குடும்பத்துடன் இணையவ�ோ நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ்
நாட்டிறகு வந்துள்ளீர்கள். அப்பொழுது உங்கள்
துணைவர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினர ின் வன்முறை
காரணமாக உங்கள் வச ிப்பிடத்தை வ ிட்டு வெள ியேறக்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டீர்கள்:

வ ிபச்சாரத்திலிருந்து வ ிடுபட்டு வேறு த�ொழ ிலில்
ஈடுபடுத்திக் க�ொள்ள முயற்சி செய்து க�ொண்டிருந்தால்:
▶ தங்குவதற்கான தற்காலிக உர ிமம் பெற முடியும்.

பாதுகாத்துக் க�ொள்ள வழிகள்

▶ நீங்கள் காவல் ந ிலையத்திற்குச் சென்று தங்குவதற்கு
வேண்டிய உர ிமங்களைப் புதுப்பிக்கலாம் அல்லது
பெறலாம். அதற்கு நீங்கள் உள்ளாக்கப்பட்ட வன்முறைகள ின்
சான்றுகளுடன் செல்ல வேண்டும்*. *
* அல்ஜீர ியாவ ிலிருந்து வந்தவராய ின் ஃப்ரான்ஸ்-அல்ஜீர ிய
ஒப்பந்தம் முன்னுர ிமை பெறும். அதற்கென இருக்கும்
சங்கங்கள ின் உதவ ியைப் பெறவும். சட்ட உதவ ி பகுத ியைப்
பார்க்கவும்.

சமீப காலத்தில் உங்கள் இன்னாள் அல்லது முன்னாள்
துணைவரால் துன்புறுத்தப்பட்டால் மற்றும் / அல்லது
கட்டாயத் திருமணத்திறகு ஆளாகும் ஆபத்து ஏற்பட்டால்
உங்கள ிடம் தகுந்த ஆவணங்கள் இருந்தாலும்
இல்லாவ ிட்டாலும்:

துணைவர் அல்லது அவர் குடும்பத்தினர் ஃப்ரான்ஸ்
நாட் டில் நீங்கள் தங்குவதற்கான உ ர ிம்த்தை
உங்கள ிடமிருந்து பறித்து வ ிடுக ிறார்:

▶ உங்கள் ந ித ி ந ிலைமைக்கு ஏற்ப சட்ட ரீத ியாக ஒரு
வழக்கறிஞர ின் ஆல�ோசனை மற்றும் அமீனாவ ின்
உதவ ியைப் பயன்படுத்தலாம்.

▶ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுத் தூதரகத்திடம் அந்நாட்டில் மறுபடியும்
நுழைவதற்கான உர ிமம் வழங்க்க க�ோரலாம்.

▶ முறையற்ற வ ிதத்தில் நீங்கள் தங்கிய ிருந்தால் இந்த
பாதுகாப்பு உத்தரஙவ ின் அடிப்படைய ில் தன ிப்பட்ட
குடும்பத்துடன் தங்குவதற்கான உர ிமத்தைப் பெறவ�ோ
புதுப்பிக்கவ�ோ முடியும்.

நீங்கள்;
ஒரு கட ்டா யத் த ிரும ணத ்திலிருந் து அல ்ல து
மானத்திற்கெத ிரான குற்றத்திலிருந்து
உங்கள் அல்லது உங்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கு
ஏற்படக்கூடிய உருப்உபச் ச ிதைவ ிலிருந்து,
உங்கள் இனச்சேர்க்கை வ ிருப்பம் அல்லது இன
அடையாளம் காரணமாக க�ொடுமைக்குள்ளானீர்கள்,
நீங்கள் கட்டாய வ ிபச்சாரத்திற்குட்படுத்தப்பட்டீர்கள்
மற்றும் / அல்லது அடிமை வ ியாபாரத்திற்குட்படுத்ததப்
பட்டீர்கள் என்ற காரணத்தினால் உங்கள் நாட்டிலிருந்து
ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்கு ஓடி வந்துள்ளீர்கள், என்றால்
▶ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் அகத ிகள் மற்றும் நாடற்றோர் பாதுகாப்பு
அலுவலகத்திடம் (ஓபீஎஃப்ஆர்ஏ) நீங்கள் தஞ்சம் க�ோர ி
உங்கள் நாட்டிற்குத த ிரும்ப அனுப்பப்படாமல் இருக்க
ஆபத்திலிருந்து காக்கப்பட வ ிண்ணப்பிக்கலாம்.

நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் அடிமை வ ியாபாரத்திற்கு
உட்படுததப்பட்டோ உடலுறவ ிற்கு அழைக்கப்பட்டோ
இருந்து நீங்கள் புகார் செய்துள்ளீர்கள் அல்லது நீத ி
மன்றத்தில் சாட்சி அள ித்துள்ளீர்கள் :
▶ வ ிசாரணை மற்றும் நடவடிக்கை முடியும் வரைய ில்
தங்குவதற்கான உர ிமம் க�ோரலாம்.

▶ குடும்ப நல நீத ிபத ிய ிடம் உங்களையும் உங்கள்
குழந்தைகளையும் வன்முறையாளர்கள ிடம் இருந்து
பாதுகாக்கக உத்தரவு க�ோரலாம்.

நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில�ோ அல்லது வெள ி நாட்டில�ோ
பத ிவுத் த ிருமணம் செய்திருந்து வன்முறைகளுக்கு
ஆளாக ிய ிருந்தால்:
▶ அதற்காக நீங்கள் வ ிவாக ரத்து க�ோரலாம்.

தாய் என்கிற முறைய ில், வன்முறைய ில் ஈடுபடும்
துணைவர ிடம ிருந்து ப ிர ிந்திருந்தால், அவர் உங்கள்
குழந்தைகள ின தகப்பனாராக இருந்தால்:
▶ குடும்ப நல நீத ி மன்றத்தில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை
உங்களுடன் வைத்திருக்க அனுமத ி க�ோரலாம்.

உங்கள் குழந்தைகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அல்லது
வெள ி நாட்டில் ந ிறுத்தி வைக்கப்படலாம் என்று
உங்களுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டால்:
▶ காவல் துறைய ிடம் பத ினைந்து நாட்களுக்கு உங்கள்
குழந்தைகள் நாட்டை வ ிட்டு வெள ியேறத் தடை க�ோரலாம்
▶ குடும்ப நல நீத ி மன்றத்தில் இதே ப�ோல் அத ிக நாட்களுக்குத்
தடை உத்தரவு பெறலாம்

வன்முறைகளுக்கு நீங்கள்
சாட்சியாக இருந்தால் நிகழ்வுகளை
அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்,
நபர ிடம் அந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு அவர்
காரணம் இல்லை என்பதையும்
பாதுகாப்பு க�ோர உர ிமை உள்ளது
என்பதையும் நினைவூட்டுங்கள்.
தகுந்த ச ிறப்பு சேவைகளைப்
பயன்படுத்த ஊக்குவ ியுஙங்கள்.

