Adresler:
Polizei

Evin tahsis
edilmesi

Migrationsbeauftragter der Polizei
Polizeipräsidium Südosthessen
069 - 80 98 - 12 41
Frauenhaus
Frauenberatungsstelle

Birlikte oturduğunuz evin size verilmesi ve
şikayetçi olduğunuz kişiyle temasınızın
kesilmesi yönünde, hakim kararı talebinde
bulunabilirsiniz. Bunun için avukat desteği alabilir
ya da kendiniz mahkemeye başvurabilirsiniz.
Mümkünse beraberinizde bulundurmanız gereken
belgeler:
• Nüfus cüzdanı/pasaport
• Kira sözleşmesi
• Suç duyurusunun yapıldığına dair polisten
belge ve/veya evden uzaklaştırma kararı
(Wegweisungsverfügung)
• Eğer yaralandıysanız doktor raporu.
Avukat ve mahkeme masraflarını karşılayamayacak
durumdaysanız, yardım için (Prozesskostenhilfe)
mahkemeye başvurabilirsiniz.

Yayınlayan:
Runder Tisch „Häusliche Gewalt“
des Kreises Offenbach
c/o FD Jugend und Soziales/Jugendförderung
Werner-Hilpert-Str. 1
63128 Dietzenbach

110

06106 - 133 60
06106 - 31 11

PRO FAMILIA FrauenNotruf bei sexueller Gewalt
069 - 85 09 68 00
PRO FAMILIA
06074 - 22 65
Frauenbeauftragte in den Rathäusern der Städte
und Gemeinden des Kreises Offenbach.
Kreis Offenbach FD Jugend und Soziales
Allgemeiner Sozialer Dienst 06074 - 81 80 - 33 07
Deutscher Kinderschutzbund, Beratungsstellen:
Langen
06103 - 512 11
Neu-Isenburg
06102 - 25 47 47
Dietzenbach
06074 - 81 49 97
Rodgau
06106 - 621 86
Rödermark
06074 - 689 66
Amtsgericht Offenbach
Amtsgericht Langen
Amtsgericht Seligenstadt

069 - 80 57-0
06103 - 591-02
06182 - 931-0

Beratungszentrum Mitte
mit Männerberatung

06074 - 82 76-0

Beratungszentrum West

06103 - 833 68-0

Beratungszentrum Ost
Anlaufstelle Rodgau
Anlaufstelle Seligenstadt

06106 - 660 09-0
06182 - 89 56-0

Aile içi şiddet
Şiddetli geçimsizlik yaşıyor, tehdit
ediliyor, hakarete uğruyor ve
dayağa maruz kalıyorsanız

Yardım istemekten
çekinmeyiniz!

110 Polisi

Siz ve çocuklarınız
evinizi terk etmek
zorundaysanız
Kadın Sığınma
Evi’ne (Frauenhaus)

arayınız

06106 13360

Tehlikedeyseniz ve
acil yardıma
ihtiyacınız varsa

Kadına karşı şiddet
suçtur!

müracaat ediniz
Anlaşılır bir şekilde ilk önce adınızı ve adresinizi
söyleyin ve yardıma hemen ihtiyacınızın olduğunu
ve neler yaşadığınızı anlatınız. Polis ile yapılan
görüşmede sorgulamanın ayrı ayrı yapılması için
ricada bulununuz ve neler olduğunu, neden
korktuğunuzu anlatınız.
Polis, eşinizi veya erkek arkadaşınızı evden
hemen uzaklaştırma yetkisine sahiptir
(Wegweisungsverfügung).
Geçmişte yaşanmış şiddet olayları, polisin
müdahaleleri ve eğer şikayetçi olduğunuz kişi
hakkında yürürlükte olan suç duyurusu varsa polise
aktarınız. Kanıtlarınız ve şahitlerinizle ilgili de bilgi
veriniz. Polis suç duyurusunu hazırlar ve savcılığa
iletir.

Kadın Sığınma Evi’nde size ve çocuklarınıza
kalacak yer verilir ve gerekli destek sağlanır.
Sığınma Evi’nin dolu olması halinde, size başka
korunma olanakları konusunda da bilgi verilir.
Olanağınız olursa yanınıza mutlaka önemli belgeleri
alınız (Örneğin pasaport, sağlık sigorta kartı
„Krankenversicherungskarte“, vesaire).
Kaba kuvvet ve dayak sonucu bedensel yara
aldıysanız kesinlikle bir doktora görünmelisiniz.
Ayrıca doktorun vereceği rapor önemli olabilir.

Şiddetten Koruma Yasası (Gewaltschutzgesetz),
aile içi şiddetten zarar görenlerin korunmaları
yönünde önemli kazanımlar getirdi.
Polis, eşinizi veya erkek arkadaşınızı belirli bir
süreliğine evden uzaklaştırabilir, temas yasağı
getirebilir ya da gözetim altına alabilir. Ayrıca polis,
Kadın Danışma Bürosu ile bağlantı kurmanıza
yardımcı olur.
Alacağınız kararlarınızda diğer Danışma
Bürolarından (bakınız arka sayfa) gerekli yardım ve
refakat hizmetlerinin yanısıra Şiddetten Koruma
Yasası hakkında da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

