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บัตร ช่วยเห้ลือกรณ่ฉ้กเฉิน
Nothilfekarte

ห้ยด้้ การใช้กำาลงัประที่ษ้ร้าย!
สำำาห้รบักรณ่ฉ้กเฉินและขอความช่วยเห้ลือ
Polizeinotruf

โที่รศัพััที่ฉ้์กเฉินถึึงตำารวจ
 117

การใช้กำาลงัประที่ษ้ร้ายเป็น
เรื�องถึก้ลงโที่ษได้้
การใช้้กำาลัังประทุุษร้ายต่่อคู่่่คู่รองแลัะในคู่รอบคู่รัวเป็นเร่�องถู่กลังโทุษทุาง
อาญาแลัะไม่่ใช้่เร่�องส่่วนต่ัว ถู้าต่ำารวจทุราบเร่�องน้� จะทุำาการส่่บส่วน คูุ่ณ
เองส่าม่ารถู แจ้งความ ทุ้�ส่ถูาน้ต่ำารวจแห่่งใดแห่่งห่น่�งได้ทุุกเวลัา

Wegweisung und Betretungsverbot

คำาสำั �งสำกดั้กั �นและการห้้าม
เข้า

ต่ำารวจส่าม่ารถูออกคู่ำาส่ั�งต่่อผู้่้ใช้้กำาลัังประทุุษร้าย ให้้ออกจากท่ี่�อย้่อาศัยั
และบริเวณใกล้เค่ยงรอบข้างพัร้อมกบัห้้ามเข้าท่ี่�อย้่อาศัยัและบริเวณ
ใกล้เค่ยงรอบข้างได้้

ถู้าคู่่่คู่รองของคูุ่ณถู่กต่ำารวจส่ั�งให่้ออกจากทุ้�อย่่อาศััย แลัะ

– ยังข่ม่ข่่ห่ร่อก่อกวนคูุ่ณอ้ก

– ต่้องการกลัับเข้าม่าอย่่ในบ้านอ้ก

Polizeinotruf

โที่รศัพััที่ฉ้์กเฉินถึึงตำารวจ 
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เม่่�อต่้องการคู่วาม่ช้่วยเห่ลั่อจากแพทุย์อย่างเร่งด่วน

– ห้น่วยพัยาบาลฉ้กเฉิน รถึพัยาบาล โที่ร.  144

– แพัที่ยฉ้์กเฉิน โที่ร.  0900 11 14 14 (3.23/นาท่ี่)

– แพัที่ยป์ระจำาบา้น

–  โรงพัยาบาลรฐัลเ้ซิรน์ โที่ร.  041 205 11 11

ติด้ต่อได้้ตลอด้ 24 ชั �วโมง
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คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือในครอบครัวของคุณ 
คุณประสบกับการใช้กำาลังประทุษร้าย คุณถูกคุกคาม ใช่หรือไม่

อย่าลงัเลใจท่ี่�จะขอรบัความช่วยเห้ลือ
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การใช้กำาลงัประที่ษ้ร้ายเป็น
เรื�องถึก้ลงโที่ษได้้
การใชก้ำาลงัประทษุรา้ยต่่อคูค่รองและในครอบครวัเป็นเรื�องถกูลงโทษทาง
อาญาและไมใ่ชเ่รื�องสว่นต่วั ถา้ต่ำารวจทราบเรื�องน้� จะทำาการสบืสวน คณุ
เองสามารถ แจ้งความ ท้�สถาน้ต่ำารวจแหง่ใดแหง่หนึ�งไดท้กุเวลา

Wegweisung und Betretungsverbot

คำาสำั �งสำกดั้กั �นและการห้้ามเข้า

ต่ำารวจสามารถออกคำาสั �งต่่อผูู้ใ้ชก้ำาลงัประทษุรา้ย ให้้ออกจากท่ี่�อย้่อาศัยั
และบริเวณใกล้เค่ยงรอบข้างพัร้อมกบัห้้ามเข้าท่ี่�อย้่อาศัยัและบริเวณ
ใกล้เค่ยงรอบข้างได้้

ถา้คูค่รองของคณุถกูต่ำารวจสั �งใหอ้อกจากท้�อยูอ่าศัยั และ

– ยงัขม่ขูห่รอืก่อกวนคณุอก้

– ต่อ้งการกลบัเขา้มาอยูใ่นบา้นอก้
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ให่้คู่ำาปร่กษาแลัะช้่วยเห่ลั่อส่นับส่นุน เม่่�อคูุ่ณประส่บกับการใช้้กำาลััง
ประทุุษร้าย ห่ร่อทุราบเร่�องน้�
Opferberatungsstelle des Kantons Luzern

ห้น่วยงานให้้คำาปรึกษาผู้้เ้ป็นเห้ยื�อ 
ของรัฐลั่เซิิร์น

 041 228 74 00 / opferberatung@lu.ch

– ให่้คู่ำาปร่กษาแก่คูุ่ณฟร้ เป็นคู่วาม่ลัับ ทุางโทุรศััพทุ์ห่ร่อไปพบด้วยต่ัวเอง
– ต่ิดต่่อผู้่้เช้้�ยวช้าญอ่�น ๆ ให่้ต่่อไป ถู้าจำาเป็น
– ส่าม่ารถูให่้คู่วาม่ช้่วยเห่ลั่อทุางการเงินได้ต่าม่กฎห่ม่ายเร่�องการช้่วย  
 เห่ลั่อผู้่้ต่กเป็นเห่ย่�อของการทุำาผู้ิด

Obergrundstr. 70, 6003 Luzern, www.opferberatung.lu.ch

ให่้คู่ำาปร่กษาแลัะรายลัะเอ้ยดข้อม่่ลัส่ำาห่รับผู้่้ย้ายถูิ�นฐานม่าอย่่ทุ้�น้� ในภาษา
ต่่าง ๆ

FABIA
 041 360 07 22
ศั่นย์กิจการผู้่้ย้ายถูิ�นฐานเข้าประเทุศั
Kompetenzzentrum Migration
Tribschenstrasse 78 
6005 Luzern 
www.fabialuzern.ch 
info@fabialuzern.ch

ให่้คู่ำาปร่กษาแลัะช้่วยเห่ลั่อส่นับส่นุน / Sozial- und Suchtberatung

ให้้คำาปรึกษาด้้านสำงัคม และ
ปัญิห้าเรื�องการเสำพัติด้
คูุ่ณจะห่าห่น่วยงานทุ้�ทุำางานในเร่�องน้�ในทุ้องถูิ�นของคูุ่ณได้ทุ้� www.sobz.ch 
ห่ร่อขอทุราบได้ ทุ้� ส่ำานักปกคู่รองส่่วนต่ำาบลัของเขต่ทุ้�คูุ่ณอาศััยอย่่

– ในเร่�องคู่ำาถูาม่เก้�ยวกับการศั่กษาอบรม่บุต่ร
– ปัญห่าการเส่พต่ิดต่่าง ๆ
– ปัญห่าคู่วาม่เด่อดร้อนทุางการเงิน
– การแยกกันอย่่ การห่ย่า ฯลัฯ
www.sobz.ch

ส่ำาห่รับการพ่ดคูุ่ยเร่�องปัญห่าต่่าง ๆ ได้ต่ลัอด 24 ช้ั�วโม่ง

Die Dargebotene Hand

เอื�อมมือท่ี่� ยื�นความช่วยเห้ลือ
ให้้
 143
ไม่่ต่้องบอกช้่�อ ม่้ผู้่้ช้ำานาญการทุ้�อย่่ช้่วยคูุ่ณเส่ม่อ
www.143.ch

ส่ำาห่รับผู้่้ช้ายทุ้�ต่้องการเลัิกการใช้้กำาลัังประทุุษร้าย
Gewalt-Hotline

การใช้กำาลงัประที่ษ้รา้ย - โที่รศัพััที่ส์ำายด่้วน
 078 744 88 88
agredis.ch, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern 
www.agredis.ch / gewaltberatung@agredis.ch
(การให่้คู่ำาปร่กษาทุ้�จัดห่าลั่าม่ช้่วยแปลัให่้ได้)

ส่ำาห่รับผู้่้ห่ญิงทุ้�ต่้องการเลัิกการใช้้กำาลัังประทุุษร้าย
Vollzugs- und Bewährungsdienst
ห้น่วยงานบงัคบัคด่้และคม้ประพัฤติ
 041 469 42 44 / vbd@lu.ch / www.vbd.lu.ch

รายการสิำ�งของท่ี่�ควรนำามาด้้วย 
ในกรณ้ทุ้�คูุ่ณต่ัดส่ินใจทุ้�จะออกจากบ้านห่ร่อทุ้�พักอาศััย ถู้าเป็นไปได้คูุ่ณ
คู่วรนำาส่ิ�งของต่่อไปน้�ต่ิดต่ัวม่าด้วย:

– เอกส่ารส่่วนต่ัว (ห่นังส่่อเดินทุาง บัต่รประจำาต่ัวประช้าช้น ใบอนุญาต่ให่้ 
 ม่้ถูิ�นทุ้�อย่่ ทุะเบ้ยนคู่รอบคู่รัว ฯลัฯ)
– บัต่รธนาคู่าร แลัะ/ห่ร่อ เงินส่ด
– กุญแจบ้าน
– ยาต่่าง ๆ ทุ้�แพทุย์ส่ั�ง
– เส่่�อผู้้าทุ้�จำาเป็น
– ของเลั่นช้ิ�นโปรดของลั่ก
– ห่นังส่่อเคู่ร่�องเร้ยนของลั่ก

ห้ยด้้ การใช้กำาลงัประที่ษ้ร้าย!
บัต่รช้่วยเห่ลั่อกรณ้ฉุุกเฉุินส่ำาห่รับเห่ย่�อของการถู่กกระทุำาร้ายน้�  
จัดทุำาข่�นในภาษาต่่าง ๆ จะขอรับฉุบับอ่�น ๆ เพิ�ม่เต่ิม่ได้ทุ้�้ 

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Koordination Gewaltprävention  
und Bedrohungsmanagement
Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern | Telefon 041 228 59 35
gewaltpraevention@lu.ch | www.gewaltpraevention.lu.ch
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