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உள்வட்டு
ீ
வன்முறை – உங்களுக்கு உதவி ததறவயா?
உள்வட்டு
ீ
வன்முடற என்பது ஒருவருக்ககாருவர் உறவு உள்ள அல்லது கைந்த காலத்தில் உறவு
இருந்துள்ள கபரியவர்களுக்கு இடையில், உள்வட்டு
ீ
உறுப்பினர்களுக்கு இடையில், அல்லது ஒவே
வட்டில்
ீ
குடியிருப்பில் வாழ்ந்து வரும் அல்லது வாழ்ந்து வந்துள்ள மற்ற நபர்களுக்கிடையில்,

அவர்களுடைய பாலினம் அல்லது பாலியல் நைத்டத எதுவாக இருப்பினும், ஏற்படும் ஏவதனும்
அச்சுறுத்தும் நைத்டத, வன்முடற அல்லது தவறான கசயல்களாகும்.

உள்வட்டு
ீ
வன்முடற எவடேயும், எந்த வநேத்திலும் பாதிக்கலாம். ஆண் மற்றும் கபண் ஆகிய
இருபாலடேயுவம, அவர்கள் யாருைன் வாழ்ந்து வந்தாலும், அந்த நபருைன் அவர்களுக்கு

எந்தவிதமான உறவு இருந்தாலும், அது பாதிக்கக்கூடும். இத்தடகய நைத்டதயுைன், அதனால்
பாதிக்கப்படுபவோகவவா அல்லது அதன் பார்டவயாளோகவவா நீங்கள் வாழ்பவோக இருந்தால்,

உங்களால் உதவி வகட்க முடியும் என்படத நீங்கள் அறிந்து ககாள்வது மிகவும் முக்கியமாகும்.
அவர்களது குடிவேவு அந்தஸ்து என்னவாக இருந்தாலும், உள்வட்டு
ீ
வன்முடறயிலிருந்து
பாதுகாப்புப் கபறுவதற்கான உரிடம ஒவ்கவாருவருக்கும் உள்ளது.

வன்முறை பல வடிவங்களில் ஏற்படக்கூடும்:


உடல்ரீதியான வன்முறை; அடித்தல், உடதத்தல், ஆயுதம் அல்லது ஆயுதம் இல்லாமல்
தாக்குதல், கழுத்டத கநரித்தல் மற்றும் கத்தியால் குத்துதல்



பாலியல் வன்முறை; கற்பழிப்பு, கட்ைாய பாலுறவு, ஆபாசக் காட்சிகடள பார்ப்பதற்கு
அல்லது பங்வகற்பதற்கு கட்ைாயப்படுத்தப்படுதல், கருத்தடை முடறடய அணுகுவதற்கு தடை
விதித்தல்



உணர்வுபூர்வ மற்றும் வாய்மமாழி வன்முறை; பயமுறுத்தல்கள் (ககாடல மிேட்ைல்,
குழந்டதகடள அணுக முடியாமல் தடுத்தல், அல்லது உங்கடள கவளிவயறும்படிச் கசய்தல்),
உைடமகடள வசதப்படுத்துதல், கூச்சலிடுதல், அச்சுறுத்தல், கட்டுப்படுத்துதல் (உதாேைமாக,
ஆவைங்கடள அணுக முடியாமல் தடுத்தல்), ககாடுடமப்படுத்துதல், அவமானப்படுத்துதல்,
கபயரிட்டு அடழத்தல்



நிதிசார்ந்த வன்முறை; உைவு அல்லது பைம் மறுக்கப்படுதல்

நீ ங்கள் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், இவற்றை நிறனவில் மகாள்ளவும்:



வன்முடறக்கு நீங்கள் உட்படுத்தப்படுவது உங்கள் தவறல்ல



வன்முடற குறித்த புகார்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தடவயாகக் கருதப்படும்

அடைக்கலம் நாடுவவார் பற்றிய சிற்வறடுகள் அகதிக் குழுவின் பின்வரும் இடையதளத்தில்
உள்ளன:

www.refugeecouncil.org.uk

Asylum Support Partnership is a partnership project hosted by the British Refugee Council
British Refugee Council, (commonly called the Refugee Council) is a company limited by guarantee registered in
England and Wales, [No 2727514] and a registered charity, [No 1014576].
Registered office: PO Box 68614, London E15 9DQ, United Kingdom, VAT no: 936 519 988
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நீங்கள் தகவடல மட்டும் வகட்டுப் கபறலாம், நீங்கள் நைவடிக்டக எடுக்க வவண்டியதில்டல



உங்கடள வன்முடறக்கு உட்படுத்துபவருக்கு எதிோக சட்ைத்தால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு
அளிக்க முடியும், உதாேைமாக சட்ைபூர்வ நைவடிக்டக எடுத்தல்



நீங்களும், உங்களுைன் குழந்டதகள் யாவேனும் இருந்தால், அவர்களும் உைனடியாக ஒரு
பாதுகாப்பான இட்த்திற்கு மாற்றப்பைலாம்



நீங்கள் தரும் விவேங்கள் இேகசியமாக டவக்கப்படுவதுைன், உங்கள் ஒப்புதல் இன்றி
நைவடிக்டக எதுவும் எடுக்கப்பை மாட்ைாது



உங்களால் தனியாக அடைக்கலத்திற்கு விண்ைப்பிக்க முடியும் மற்றும் உங்கள்
சூழ்நிடலகளுக்கு ஏற்றவாறு, யூவக எல்டல முகடமயிைமிருந்து

(UK Border Agency - UKBA)

நீங்கள் கதாைர்ந்து உதவி கபறலாம். ஏற்கனவவ உதவி கபறுபவர்களுக்கு, உள்வட்டு
ீ
வன்முடற கதாைர்பான பலமான பாதுகாப்புக் ககாள்டகடய

UKBA ககாண்டுள்ளது.

வன்முறை குைித்து கீ ழ்க்கண்டவர்களிடம் நீ ங்கள் முறையிடலாம்:




உள்வட்டு
ீ
வன்முடற உதவியடழப்பு எண், காவல்துடற, உங்கள் மருத்துவர், சுகாதாே
வருடகயாளர், உள்ளூர் உதவிக் குழு

உங்கள் பகுதியிலுள்ள வை இங்கிலாந்து அகதி வசடவ (North

of England Refugee Service),
அகதி நைவடிக்டக (Refugee Action), அகதிக் குழு (Refugee Council), ஸ்காட்லாந்து அகதிக்
குழு (Scottish Refugee Council) அல்லது வவல்ஸ் அகதிக் குழு (Welsh Refugee Council)
வபான்ற ஒரு அகதி முகடம.

 நீங்கள் விரும்பினால், ஒரு கபண் பைியாளர் மற்றும்/அல்லது ஒரு கபண்
கமாழிகபயர்ப்பாளருைன் முடறயிடுவதற்கு வகட்கலாம்.

 நீங்கள் தரும் விவேங்கள் இேகசியமாக டவக்கப்படும்.
 நீங்கவளா அல்லது உங்கள் குழந்டதகவளா உைனடி உைல்ரீதியான வன்முடற
அபாயத்தில் இருந்தால், இந்த முகடமகள் வவறு யாரிைமாவது உங்கள் நிடல பற்றி கூற
வவண்டியிருக்கலாம்.

உதவிக்கு கீ ழ்க்கண்டவற்றைத் மதாடர்பு மகாள்ளவும்:
இங்கிலாந்து மற்றும் தவல்ஸ் (England and Wales): இலவச மதாறலதபசி 24 மணி

தநர ததசிய உள்வட்டு
ீ
வன்முறை உதவியறழப்பு எண் (Freephone 24 hour National

Domestic Violence Helpline) 0808 2000 247
ஸ்காட்லாந்து (Scotland): ஸ்காட்லாந்து உள்வட்டு
ீ
வன்முறை உதவியறழப்பு எண்
(Scottish Domestic Abuse Helpline) 0800 027 1234

நீங்கள் ஆங்கிலம் வபசாதவோக இருந்தால், நீங்கள் என்ன கமாழி வபசுகிறீர்கள் என்படத
தயவுகசய்து கதரிவிக்கவும். கமாழிகபயர்ப்பாளர் வசடவ கிடைக்கப்கபறும் வடேயில் நீங்கள்
காத்திருக்க வவண்டியிருக்கும், அல்லது நீங்கள் என்ன கமாழி வபசுகிறீர்கள் என்படதயும் உங்கள்

கதாடலவபசி எண்டையும் அளித்துவிட்டுச் கசல்லலாம். ஆவலாசகர் ஒருவரும் கமாழிகபயர்ப்பாளர்
ஒருவரும் உங்கடளத் கதாடலவபசியில் திரும்ப அடழப்பார்கள்.

காவல்துறை (அவசர காலத்தில்) (Police (emergency)) 999

அகதி முகறமகளின் மதாடர்பு விவரங்கள்:
North of England Refugee Service Head Office (North East) www.refugee-org.uk
2 Jesmond Rd West
Newcastle upon Tyne NE2 4PQ
Tel: 0191 245 7311
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Refugee Action Head Office (East Midlands, North West, South Central, South West)
www.refugee-action.org.uk
Victoria Charity Centre
11 Belgrave Road
London SW1V 1RB
Tel: 020 7654 7700
Refugee Council Head Office (London, East of England, West Midlands, Yorkshire &
Humberside) www.refugeecouncil.org.uk
PO Box 68614
London E15 9DQ
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
Scottish Refugee Council Head Office (Scotland) www.scottishrefugeecouncil.org.uk
5 Cadogan Square
(170 Blythswood Court)
Glasgow G2 7PH
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 0856 087
Welsh Refugee Council Head Office (Wales) www.welshrefugeecouncil.org
Phoenix House
389 Newport Road
Cardiff CF24 1TP
Tel: 02920 489 800

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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