Telefon (0911) 33 39 15

Güvenliginiz icin check-listesi:
Kacıs planı:

Evi en süratli sekilde nasıl terk edebilirsiniz?

Ev icinde güvenli ye sıgınabilirmisiniz?

Polisi arama imkanınzı varmı, cep
telefonunuzu kullanabilirmisiniz?

Telefon ile yardim almak:

Her zaman telefon görüsmesi
yapabilirmisiniz?

Imdat telefon numarasını bir yere not
ettinizmi veya cep telefonunuza kaydetinizmi?

En yakın telefon kabini nerde, baska telefon
edebileceginiz yerler varmı?

Destek:

Cevrenizdeki insanlar size nasıl yardımda
bulunabilirler?


Komsunuza bagırma duyduklarında polisi
aramasını rica edin, sinyal vererek
anlasabilirsiniz. Örnegin bu sinyali uyguladıgnız
an yardıma ihtiyacınız var demektir.
Cocuklar:




Cocuklarınıza yaslarına göre durumu
ackılayınız.
Polisleri nasıl arıyabilirler veya yetiskin
kimseye nasıl haber vericeklerine anlatınız.
Cocuklarınızı evi terk etme ihtimaline
hazırlayınız.

Anahtar:

Acil durum cantası:


Kendiniz ve cocuklarınız icin önemli olan
seyleri toplanmıs olarak cantanın icinde hazır
bulundurunuz.

Bu cantanın icinde bulunması gereken seyler:
Önemli belgeler, para, anahtarınız, ilaclarınız, tualet
malzemesi, giyiminiz, okul esyaları ve cocuklarınızın
oyuncakları.
(hazırlama listesine bakınız)

Deliller:



Eger imkanınız varsa bütün siddetle gecen
olayları belgelendiriniz.
Örnegin bütün yasadıklarınızı bir günlük
defterine yazınız, yaralarınızı fotorafa cekiniz
ve doktor raporunla belgelestiriniz.

Bu belgeler eger bir ihbarda bulunmak isterseniz cok
önemli olabilir.

Konaklama:
 Akrabalarınızla veya arkadaslarınızla acil bir
durumda onların yanında kalabilme imkanını
görüsün, örnegin gece yarısı olsa.
Mümkünse esiniz/ hayat arkadasınız bu
kaldıgınız yeri tanımasın.

Her saate kadınlar evine ulasabilirsiniz ve sizi
her zaman kabul edebiliyoruz.

 Bütün önemli olan anahtarlardan ikinci bir
anahtar yaptırın ve emin bir yerde saklayınız.

Belgeler ve degerli esyalar:



Bütün önemli olan belgeleri kopyalayınız ve
emin bir yerde saklayınız.
Eger imkanınız varsa bütün degerli esyaları
ve önemli belgeleri emin bir yerde saklayınız.

Postaadresimiz:
Verein
Hilfe für Frauen in Not e.V.
Postfach 91 02 08
90260 Nürnberg

Kontak:
Tel.: (0911) 33 39 15
Fax: (0911) 39 04 19
E-Mail: info@frauenhaus-nbg.de

Acık oldugumuz saatler: Diger ulasabileceginiz yerler:
Her saat de!
Frauenhaus Fürth
Tel: (0911) 72 90 08
Frauenhaus Schwabach Tel: (09122) 8 19 19
Bize hem gündüz hem
Frauenhaus Erlangen Tel: (09131) 258 72
geceleyin ulasabilirsiniz!
Frauenhaus Hagar
Tel: (0911)95 94 392
Frauennotruf Nürnberg Tel: (0911) 28 44 00

