Trang chủ
Các nam nữ công dân Berlin thân mến, kính thưa các Quý vị,
Nhờ có sự tài trợ của Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng, ngày 17 Tháng Hai 2014 bộ
phận bảo vệ bạo hành cơ động của chúng tôi đã có thể bắt đầu công việc của mình. Trong 2
năm đầu tiên, đã có hơn 1000 người bị Iiên quan liên hệ với chúng tôi, điều đó đã chỉ ra một
cách rõ ràng nhu cầu ở Berlin.
Nhờ có sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ về các vấn đề Xã hội, Bộ
sức khỏe, Bộ Lao động, vấn đề hội nhập và phụ nữ, Bộ giáo dục, thanh niên và khoa học
cũng như của các nghị sĩ của nghị viện Berlin và cộng tác viên của các khối dân biểu đã
tạo điều kiện cho chúng tôi mở rộng một các rõ rệt dịch vụ dành cho các bạn. Chúng tôi
chân thành cảm ơn sự hỗ trợ này.
Với công việc tại bộ phận bảo vệ bạo hành cơ động, chúng tôi muốn được hỗ trợ các bạn
một các tốt nhất.
Nếu các bạn muốn ủng hộ ý định của chúng tôi, ở đây các bạn sẽ được biết nhiều hơn về
tài khoản quyên góp cuả chúng tôi.
Giác sư TS Michael Tsokos & TS Saskia Etzold & đội ngũ bảo vệ bạo hành cơ động
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Trang chủ / Bộ phận cơ động
Bộ phận bảo vệ bạo hành cơ động
Bạo hành trong gia đình, bạo hành tình dục, bạo hành giữa con người, bạo hành, ngược đãi
trẻ em bị Charité coi là những vấn nạn lan rộng và mang lại hậu quả về sức khỏe vô cùng
nặng nề và thường là rất lâu dài.
Ý tưởng chủ đạo của cơ sở chúng tôi là tạo ra những dịch vụ hỗ trợ ở ngưỡng thấp đối với
các nạn nhân của việc bạo hành nhằm thăm khám các vết thương mang tính pháp y và ghi
chép thống kê điều này có thể thực hiện mà không cần sự trình báo công an và miễn phí.
Chỗ chúng tôi, Bạn sẽ thấy việc giám định mang tính pháp y và tư vấn theo:


Bạo hành gia đình trong các quan hệ lứa đôi



Các chấn thương sau hành vi bạo hành giữa con người



Bạo hành tình dục (việc chăm sóc diễn ra tại các bộ phận cấp cứu của Charité)



Bạo hành trong công tác / nơi làm việc



Bạo hành, ngược đãi trẻ em (thăm khám chỉ có thể thông qua việc tổ chức theo cơ
chế)

Liên lạc
Tiếp khách qua điện thoại: T. Hai – T. Sáu từ 8:30 đến 15:00 giờ
Khám bệnh: T. Hai – T. Sáu từ 8:00 đến 16:00 giờ
Đt: +49 30 450 570 270
Quý vị nhất thiết phải thoả thuận một lịch gặp cho việc khám xét mang tính pháp y và
thu thập tài liệu.
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Trang chủ / Bộ phận cơ động / bạo hành thể xác.
Bạo hành thể xác.
Điều quan trọng nhất trước tiên:
Với vết thương cấp tính, đề nghị Bạn liên lạc nhanh như có thể với bác sĩ của mình hoặc
một nơi cấp cứu, vì ở chỗ chúng tôi không có chăm sóc y tế các vết thương.
Mọi việc được xảy trong sự thoả thuận với Bạn và chỉ với sự đồng ý rõ ràng của Bạn.
Nhân viên của bộ phận bảo vệ bạo hành cơ động có nghĩa vụ giữ im lặng, ngay cả với công
an, cơ quan công tố và toà án. Bạn có thể tự mình quyết định là có muốn không, khi nào và
sử dụng hồ sơ tài liệu như thế nào.
Khi tới gặp theo lịch hẹn, Bạn sẽ được chúng tôi đón tại cổng ra vào. Chúng tôi sẽ tạo cho
Bạn một không khí tin cậy trong một căn phòng được bảo vệ dành cho việc khám xét mang
tính pháp y, ghi chép lập hồ sơ, thu thập tài liệu ảnh về các hậu quả thương tích.
Việc thu thập tài liệu không có nghĩa là Bạn phải làm đơn tố giác. Mà chủ yếu là để có thể
lưu trữ hồ sơ ở chỗ chúng tôi để sau này Bạn có thể quyết định việc trình báo với công an
hay không. Tương tự như vậy để có thể sử dụng tài liệu này chẳng hạn cho một thủ tục tố
tụng dân sự.
Trong sự hợp tác với các hiệp hội Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V. và
Opferhilfe e.V. chúng tôi có thể tư vấn, theo nguyện vọng, những người bị liên quan do bạo
hành gia đình trong các căn phòng của bộ phận bảo vệ bạo hành cơ động.

Nếu Bạn nằm điều trị nội trú trong một bệnh viện, đang ở trong một nhà phụ nữ / một
căn hộ lánh nạn hoặc bị gây thương tích khi đang công tác / tại nơi làm việc:

Nếu Bạn không thể đến chỗ chúng tôi được, chúng tôi sẵn sàng đến gặp Bạn để ghi nhận,
thống kê tài liệu pháp y trong bệnh viện, tại nhà phụ nữ / tại căn hộ lánh nạn hoặc nơi làm
việc. Đề nghị Bạn gọi điện thoại cho chúng tôi và thoả thuận một lịch gặp với chúng tôi hoặc
đề nghị nhân viên y tế lấy một lịch gặp cho mình.
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Trang chủ / Bộ phận cơ động / Bạo hành tình dục.
Bạo hành tình dục.
Bạn muốn trình báo?
Bạn nên trình báo ngay tại một đồn công an gần nhất!
Nếu Bạn trình báo với công an thì trong vòng 72 tiếng đông hồ đầu tiên sau khi gây án, việc
lưu giữ các dấu vết sẽ được tiến hành suốt ngày đêm tại các bộ phận cấp cứu của Charité

Trong thời gian từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 - 18:00 giờ, việc thăm khám được tiến hành
thông qua một nữ bác sĩ pháp y của bộ phận bảo vệ bạo hành cơ động trong sự hợp tác với
bên phụ khoa / giải phẫu, ngoài thời gian này chỉ được tiến hành thông qua các nhân viên
khoa phụ sản / giải phẫu.
Từ 01. Tháng Bẩy 2016
Nếu Bạn chưa muốn trình báo công an (VSS):
Trong trường hợp này, việc lưu giữ dấu vết một cách tin cậy (VSS; lưu giữ dấu vết không có
trình báo công an) sau khi bị gây bạo lực tình dục được tiến hành tại các bộ phận cấp cứu
của Charité trong vòng 72 tiếng đồng hồ sau khi gây án trong thời gian từ thứ Hai - thứ
Sáu, 8:00 - 18:00 giờ – Để làm điều đó bạn nhất thiết phải thoả thuận một lịch gặp với
chúng tôi (Đt: +49 30 450 570 270) và mang theo thẻ bảo hiểm ốm và chứng minh thư / hộ
chiếu hoặc một giấy tờ tùy thân khác của mình.
Chúng tôi sẽ lưu trữ các dấu vết ADN một năm, trong thời gian này, Bạn có thể trình báo, tố
giác và công an có thể lấy dấu vết ở chỗ chúng tôi.
Sau một năm, các bằng chứng sẽ được hủy mà không có một thông báo nào thêm được gửi
đi.

Gewaltschutzambulanz Charité

Vietnamesisch

Trang chủ / Giúp đỡ đối với người bị liên quan
Bạn bị bạo hành thể xác?
Điều quan trọng nhất trước tiên:

Với các vết thương cấp tính, đề nghị Bạn liên lạc nhanh như có thể với bác sĩ của mình hoặc
một nơi cấp cứu, vì ở chỗ chúng tôi không có chăm sóc y tế các vết thương.

Chúng tôi có thể làm được gì cho Bạn?
Chúng tôi sẽ lập cho Bạn một hồ sơ tài liệu pháp y về các thương tích của Bạn miễn phí. Hồ
sơ tài liệu này có thể sử dụng ở toà án, nếu như sau này Bạn quyết định việc truy tố hình sự.
Mọi việc diễn ra trong sự thoả thuận với Bạn và chỉ với sự đồng ý rõ ràng của Bạn. Chúng
tôi có nghĩa vụ giữ im lặng, ngay cả với công an và toà án.

Bạn phải làm gì?
Đề nghị Bạn thoả thuận với chúng tôi một lịch gặp theo số Đt: +49 30 450 570 270
Bạn mang theo:
Chứng minh thư của mình/hộ chiếu hoặc một giấy tờ tùy thân khác.
Các báo cáo của bác sĩ có liên quan đến hành vi bạo hành hiện tại.
Số hồ sơ nếu Bạn đã trình báo công an.
Bạn có thể tự mình quyết định là có muốn không, khi nào và sử dụng hồ sơ tài liệu như thế
nào.
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