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ยเหลือกรณ่
กรณีฉ้กุ เฉิน
บัตร ช่วยเห้ลื

Nothilfekarte
Nothilfekarte

คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือในครอบครัวของคุณ
คุณประสบกับการใช้กำาลังประทุษร้าย คุณถูกคุกคาม ใช่หรือไม่
อย่าลังเลใจที่่�จะขอรับความช่วยเห้ลือ
Koordination Gewaltprävention
und Bedrohungsmanagement

gewaltpraevention.lu.ch
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หยุุดด้ การใช้
การใช้้กกำา�ลั
ประทุุษร้้
ห้ย้
ำ ลังั ประที่้
ษร้าย!
กรณีีฉุุกเฉิิ
และขอความช่่วยเห้ลื
ยเหลืือ
สำำา�หรั
ห้รับั กรณ่
ฉ้กเฉิ นและขอความช่
Polizeinotruf
Polizeinotruf

โทรศััพั
พท์ที่์ฉฉุุ์ ้กกเฉิ
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โที่รศัั
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การใช้้กกำา�ลั
ประทุุษร้้
ยเป็็ น
การใช้
ำ ลังั ประที่้
ษร้ายเป็
เรื่่�องถึ้
งถููกลงโทษได้้
เรื
กลงโที่ษได้้
การใช้้กกำาำ�ลัลัังประทุ
ประทุุษร้ร้้ายต่่อคูคู่่ค�ค่ รองและในครอบครั
รองและในครอบครััวเป็็
การใช้
เป็ นเรื่่
เรื�องถูู
งถูกลงโทษทาง
อาญาและไม่่ใช่ช่่เรืรื่่อ� งส่
งส่่วนต่ั
นตััว ถ้ถ้้าตำำต่ำ�ารวจทราบเรื่่
อาญาและไม่
รวจทราบเรื�องนี้้
งน้� จะทำำ
จะทำ�าการสืืบสวน
การสืบสวน คุุคุณ
แจ้้งความ ท้ที่่�สสถ
านีีตำำต่า�ำ รวจแห่
รวจแห่่งใดแห่
ใดแห่่งหนึ
หนึ่่�งได้้
เองสามารถ แจ้
� ถาน้
ได้ทุทุกเวลา
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Wegweisung und
und Betretungsverbot
Betretungsverbot

คำ
��งสกััด้ดกั้้กัน� และการห้้ามเข้
คำำา�สั่่สำังสำกั
ม า
เข้้า
ต่ำารวจสามารถออกคำาสังต่่
� อผูู้ใ้ ช้กาำ ลังประทุษร้าย ให้้ออกจากที่่�อย้่อาศััย

และบริ เวณใกล้เค่ยงรอบข้างพัร้อมกับห้้ามเข้าที่่�อย้่อาศััยและบริ เวณ
ตำำ�รวจสามารถออกคำำ
ใกล้
เค่ยงรอบข้างได้้�สั่่�งต่่อผู้้�ใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย ให้้ออกจากที่่�อยู่่�อาศััย
และบริิ เวณใกล้้เคีียงรอบข้้างพร้้อมกัับห้้ามเข้้าที่่�อยู่่�อาศััยและบริิ เวณ
ใกล้้เคีียงรอบข้้างได้้
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รองของคุุณถูถููกตำำต่ำ�ารวจสั่่
ถ้ถ้้าคูคู่่ค�ค่ รองของคุ
รวจสั�งงให้
� ให้้ออกจากที่่�
อกจากท้อ� ยู่่ยู�อ่ าศััย และ
––	ยััยังข่ข่่มมขู่ขู่�หรืื
หรือก่่
อก่อกวนคุุ
กวนคุณอีีก
อ้ก
งการกลัับเข้
เข้้ามาอยู่่
––	ต้้ต่้องการกลั
มาอยู�ใ่ นบ้้
นบ้านอีีก
นอ้ก
Polizeinotruf
Polizeinotruf

โทรศััพั
พท์ที่์ฉฉุุ์ ้กกเฉิ
ตำำา�รวจ
โที่รศัั
เฉินถึึงตำ
117117
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เมื่่อ� ต่้ต้้องการความช่
งการความช่่วยเหลื
ยเหลืือจากแพทย์์
งเร่่งด่่ด่วน
เมื
อจากแพทย์อย่ย่่างเร่
ยพยาบาลฉุกเฉิ น รถึพัยาบาล
รถพยาบาล โที่ร.
โทร. 144144
––	หน่
ห้น่ วยพัยาบาลฉ้
แพทย์ฉุ้กเฉิ น โที่ร.
โทร. 
0900
14
(3.23/
นาที)
– แพัที่ย์
0900
11 1411
14 14
(3.23/
นาที่่
)
แพทย์์ประจำ
ระจำำา�บ้บ้า้ น
– แพัที่ย์
โทร. 041
––	โรงพยาบาลรั
โรงพัยาบาลรัฐล้ลูเซิ รน์ โที่ร.
041
205205
11 1111 11
โโมมงง
44ชชั่่วั � �ว
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อ
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วามคุ้้้�มครอง ที่่�พักั อาศััย และคำ
และคำำา�ปรึ
ปรึึกษาสำำา�หรั
ให้้ความค้
ห้รับั ผู้้ห้้�หญิิ งและผู้้ห้้�หญิิ ง
ที่่�มมีีบุุ่บตตรด้้
้ รด้้วย
Frauenhaus Luzern
Frauenhaus
Luzern

นหญิง ล้ลูเซิร์น
บ้านห้ญิิ

041
041
360360
70 0070 00
frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch
frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch
www.frauenhaus-luzern.ch
www.frauenhaus-luzern.ch
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ให้้คำำ�ปรึึกษาและช่่วยเหลืือสนัับสนุุน เมื่่�อคุุณประสบกัับการใช้้กำำ�ลััง
ประทุุษร้้าย หรืือทราบเรื่่�องนี้้�
Opferberatungsstelle des Kantons Luzern

หน่่ วยงานให้้คำ�ำ ปรึึกษาผู้้เ� ป็็ นเหยื่่�อ
ของรััฐลููเซิิร์์น

 041 228 74 00 / opferberatung@lu.ch
– ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คุุณฟรีี เป็็นความลัับ ทางโทรศััพท์์หรืือไปพบด้้วยตััวเอง
–	ติิดต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญอื่่�น ๆ ให้้ต่่อไป ถ้้าจำำ�เป็็น
–	สามารถให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินได้้ตามกฎหมายเรื่่�องการช่่วย		
เหลืือผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อของการทำำ�ผิิด
Obergrundstr. 70, 6003 Luzern, www.opferberatung.lu.ch
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ให้้คำำ�ปรึึกษาและรายละเอีียดข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ย้้ายถิ่่�นฐานมาอยู่่�ที่่�นี่่� ในภาษา
ต่่าง ๆ

FABIA
 041 360 07 22
ศููนย์์กิิจการผู้้�ย้้ายถิ่่�นฐานเข้้าประเทศ
Kompetenzzentrum Migration
Tribschenstrasse 78
6005 Luzern
www.fabialuzern.ch
info@fabialuzern.ch

ให้้คำำ�ปรึึกษาและช่่วยเหลืือสนัับสนุุน

9
/ Sozial- und Suchtberatung

ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านสัังคม และ
ปััญหาเรื่่�องการเสพติิด

คุุณจะหาหน่่วยงานที่่�ทำำ�งานในเรื่่�องนี้้�ในท้้องถิ่่�นของคุุณได้้ที่่� www.sobz.ch
หรืือขอทราบได้้ ที่่� สำำ�นัักปกครองส่่วนตำำ�บลของเขตที่่�คุุณอาศััยอยู่่�
– ในเรื่่�องคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการศึึกษาอบรมบุุตร
–	ปััญหาการเสพติิดต่่าง ๆ
–	ปััญหาความเดืือดร้้อนทางการเงิิน
– การแยกกัันอยู่่� การหย่่า ฯลฯ
www.sobz.ch
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สำำ�หรัับการพููดคุุยเรื่่�องปััญหาต่่าง ๆ ได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง
Die Dargebotene Hand

เอื้้� อ มมืื อ ที่่� ยื่่� น ความช่่ ว ยเหลืื อ
ให้้
 143

ไม่่ต้้องบอกชื่่�อ มีีผู้้�ชำำ�นาญการที่่�อยู่่�ช่่วยคุุณเสมอ
www.143.ch

อด
ได้้ตล
ติิดต่่อ

โมง

ชั่่ �ว
24
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สำำ�หรัับผู้้�ชายที่่�ต้้องการเลิิกการใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย
Gewalt-Hotline

การใช้้กำ�ลั
ำ ังประทุุษร้้าย - โทรศััพท์ส์ ายด่่วน
 078 744 88 88

agredis.ch, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern
www.agredis.ch / gewaltberatung@agredis.ch

(การให้้คำำ�ปรึึกษาที่่�จััดหาล่่ามช่่วยแปลให้้ได้้)

สำำ�หรัับผู้้�หญิิงที่่�ต้้องการเลิิกการใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย
Vollzugs- und Bewährungsdienst

หน่่ วยงานบัังคัับคดีีและคุุมประพฤติิ

 041 469 42 44 / vbd@lu.ch / www.vbd.lu.ch
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รายการสิ่่� งของที่่�ควรนำำ�มาด้้วย
ในกรณีีที่่�คุุณตััดสิินใจที่่�จะออกจากบ้้านหรืือที่่�พัักอาศััย ถ้้าเป็็นไปได้้คุุณ
ควรนำำ�สิ่่�งของต่่อไปนี้้�ติิดตััวมาด้้วย:
– เอกสารส่่วนตััว (หนัังสืือเดิินทาง บััตรประจำำ�ตััวประชาชน ใบอนุุญาตให้้
	มีีถิ่่�นที่่�อยู่่� ทะเบีียนครอบครััว ฯลฯ)
–	บััตรธนาคาร และ/หรืือ เงิินสด
–	กุุญแจบ้้าน
– ยาต่่าง ๆ ที่่�แพทย์์สั่่�ง
– เสื้้�อผ้้าที่่�จำำ�เป็็น
– ของเล่่นชิ้้�นโปรดของลููก
–	หนัังสืือเครื่่�องเรีียนของลููก
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หยุุด การใช้้กำ�ลั
ำ งั ประทุุษร้้าย!
บััตรช่่วยเหลืือกรณีีฉุุกเฉิินสำำ�หรัับเหยื่่�อของการถููกกระทำำ�ร้้ายนี้้�
จััดทำำ�ขึ้้�นในภาษาต่่าง ๆ จะขอรัับฉบัับอื่่�น ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ที่ีี�

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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