JE
KХто може мені допомогти?
ВИ НЕ САМОТНІ, НАСТУПНІ СЛУЖБИ МОЖУТЬ
AHUKO
PEKE YAKO; HUDUMA
ВАМ ДОПОМОГТИ:
ZIFUATAZO ZINAWEZA
KUKUSAIDIYA:
Для того, щоб вас ВИСЛУХАЛИ,
ЗОРІЄНТУВАЛИ (пошук
IliПРОІНФОРМУВАЛИ,
KUSIKILIZWA, kupata MAELEZO,
житла, юридичні послуги, соціальна чи психологічна
MWONGOZO (kupata malazi, huduma za
підтримка тощо)
kisheria, usaidizi wa kijamii au kisaikolojia...)
Телефонуйте
за номером
0800/30
030 (24
0800
30 030
(masaa 24/24
kila siku,
bilaгодини на

MHAMIAJI NA
ЯКЩО Я – МІГРАНТ/КА І Є
MWATHIRIWA WA
ЖЕРТВОЮ ДОМАШНЬОГО
UJEURI НАСИЛЬСТВА
KATIKA NDOA
AU KATIKA FAMILIA
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Ukrainien

добу, безкоштовно
та анонімно)
або ЧАТ
malipo
na bila kujulikana)
au ongee
kwa на
www.ecouteviolencesconjugales.be
ujumbe kwenye anuani
www.ecouteviolencesconjugales.be
У ВИПАДКУ НЕБЕЗПЕКИ. Зателефонуйте в ПОЛІЦІЮ
за номером
101 абоPigia
до СЛУЖБИ
ЕКСТРЕНОЇ
UKIWA
HATARINI.
simu polisi
kwa
ДОПОМОГИ
за
номером
112.
namba 101 au lomba msaada kwa namba
112

ВИ
ПРИЇХАЛИ В БЕЛЬГІЮ ДО ЧЛЕНА
ULIKUJA UBELJIJI KUJIUNGA
СІМ’Ї
І ВИ СТИКАЄТЕСЯ
З
NAСВОЄЇ
MEMBA
WA FAMILIA
ZAKO
НАСИЛЬСТВОМ
ВДОМА?
NA UNAISHI
HALI YA UJEURI
NYUMBANI?
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Ця листівка
створена kutoka
на основі
брошури
«Мігрант/ка
Kipeperushi
hiki kimebuniwa
kwenye
brosha ya
«Mhamiaji naта Жертвa
домашнього
насильства,
мої
права»,
CIRE
mwathiriwa
wa Ujeuri
wa nyumbani,які
ni zipi
haki
zangu», створеної
iliyotayarishwa
na та
“CIRE”
na jukwaa husiani
la Brussels “ESPER”.
платформою
Брюссельської
асоціації ESPER.

Що таке домашнє чи сімейне
насильство?
ДОМАШНЕ АБО СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО
МОЖЕ БУТИ:
тивне:
Адміністра кументи
и до
погроза забрат в країну
ня
ен
рн
ве
або по
громадянства

Фізичне:
удари, штовхання,
задушення

Словесне:
образи, погрози

ове:
Фінанс грошей, без їжі,
з
когocь бе
залишити без опалення

Сексуал
нав’язування ьне:
аб
до сексуальни о примус
х стосунків

Психологічн
погрози, замкненне:
перешкоджання на я,
роботі, образи та првчанню та
иниження

Ви і ваші діти маєте права
Ви маєте право жити без
насильства. Домашнє
або сімейне насильство
карається бельгійським
законодавством.
Ви маєте право говорити про це
людям, які вас оточують, які
можуть вам допомогти і
зорієнтувати: вашій родині,
вашому лікареві, працівникам
ONE, у школі ваших дітей тощо.

Ви також маєте право
зателефонувати до служби
екстреної допомоги та
подати заяву в поліцію.

112
101

Навіть якщо ваш вид на
проживання залежить від
спільного проживання
з чоловіком, дружиною
чи сім’єю, ви маєте право
залишити будинок.
Робіть запити та зберігайте докази насильства:
медичні довідки, протоколи поліції, свідчення,
фотографії, електронні листи, SMS, різні записи
тощо.
Щоб зберегти дозвіл на
проживання, ви повинні
відповідати певним умовам.
Вам може допомогти юрист
або спеціалізовані служби.

