
AWO Schwalm-Eder
Kad�n S� �nma Evi

Tehdit alt�nda olan ve 

kötü muamele gören 

kad�nlar ve çocuklar� için 

gece gündüz ula �labilir

Tel. 0 56 81 / 61 70

Herkes (her erkek ve her
kad�n), ya am ve beden
bütünlü ünün korunmas�
hakk�na sahiptir.
(Anayasa'n�n 2. maddesinin 3. f�kras�na göre)

Ba � lar�n�z için banka hesab�

Banka: Kreissparkasse Schwalm-Eder            
IBAN: DE22 5205 2154 0080 0002 19 · BIC: HELADEF1MEG

iddet konusunda birçok 
dilde ücretsiz dan� manl�k

         www.hilfetelefon.de

TÜRKISCH

YARDIM TELEFONU
KADINA KAR I 

DDET

AWO Frauenhaus Schwalm-Eder
awofrauenhausschwalmeder.de

Förderer des Projekts:

Schwalm-Eder-Kreis

awofrauenhausschwalmeder.de 



Sunduklar�m�z:

S� �nma
Kocas�, erkek arkada �, aile bireyleri 
taraf�ndan bedenen ve/veya ruhen 
kötü muamele gören bütün kad�nlar 
ve çocuklar� için.

Koruma
Dan� manl�k

ve ayr�l�k durumu ve krizin üstesinden 
gelmek için somut yard�m.

Kad�n s� �nma evi bir yurt de ildir

• Burada bulunmak zaman olarak s�n�rl�
de ildir.

• Kad�n s� �nma evindeki günlük hayat 
burada kalan kad�nlar�n kendileri 
taraf�ndan organize edilmektedir.

• Gerekti inde birkaç saatlik çocuk bak�m�
sunulmaktad�r. 

Mümkünse a a �daki e yalar�
yan�n�zda getirin:

• Kendiniz ve çocuklar�n�z için k�yafet 
• Kimlik belgeleri ve pasaportlar
• Do um belgeleri, evlilik belgesi
• Maa vergisi karnesi (Lohnsteuerkarte), 

emeklilik sigortas�n� kan�tlayan belge
• Banka hesap bilgileri, tasarruf cüzdan� vs.
• Hastal�k kasas� kart�, çocuk paras�

numaras�
• Okul e yalar�
• Önemli evraklar
• Çocuklar�n en çok sevdikleri oyuncaklar�

Bu e yalar� getiremiyorsan�z, bunlar� teda-
rik etmek için size yard�mc� olmaktay�z

Çal� anlar�m�z sizi a a �daki kon-
ularda desteklemektedirler:

• iddet deneyiminizle ba a ç�kmada.
• Maddi durumunuzun aç�kl� a 

kavu turulmas�nda.
• Gerekli formalitelerin düzenlenmesinde.
• Velayet hakk�, ikametgah vs..
• Konut aramada ve i yeri aramada.
• E itim sorular�nda.
• Ve daha birçok ba ka konuda …

Gece gündüz ula �labilir

Tel. 0 56 81 / 61 70

Tehdit alt�nda olan ve 
kötü muamele gören 
kad�nlar için s� �nma

awofrauenhausschwalmeder.de


