
Bạo Lực Trong Gia Đình 
Hướng Dẫn 
 
Nếu quý vị bị hành hạ, đánh đập ở nhà, quý vị có thể thông báo cho cảnh sát, 
qua số điện thoại số 110. 
 
Cảnh sát có thể sẽ áp dụng biện pháp để buộc kẻ sử dụng bạo lực phải rời 
nhà 10 ngày, ông ta phải trao lại chìa khóa cửa và rời nhà. Trong thời gian 
này ông ta không được quyền trở về lại căn nhà chung. Việc thi hành lệnh 
cấm về nhà này sẽ được cảnh sát kiểm soát. 
Cảnh sát sẽ lập một biên bản ngắn và trao cho Bà một bản, trong đó có ghi lại 
tất cả những chi tiết về hành động bạo lực đã xảy ra. Trong trường hợp giấy 
cho phép cư trú của Bà còn bị lệ thuộc vào người chồng, Bà có thể dùng các 
văn kiện này để xin cấp cho mình một giấy phép cư trú độc lập. Giấp phép cư 
trú sẽ được cấp cho trường hợp Bà đã sống chung với chồng Bà trên hai năm 
tại Đức, hoặc là hiện nay Bà là mẹ hay sắp sửa là mẹ của một đứa con có 
quốc tịch Đức. Nếu thời gian sống chung vợ chồng chưa đủ hai năm thì Sở 
Ngoại Kiều sẽ quyết định tùy theo từng trường hợp.  
Xin Bà đừng ngần ngại để ra tiếp xúc với Sở Ngoại Kiều. 
 
Cũng như những người đàn bà Đức, Bà có quyền xin được trợ cấp xã hội mà 
khôngï phải lo sợ sẽ bị trục xuất. 
 
Bà có thể đệ đơn cấp tốc lên tòa xin được ở một mình trong căn hộ hiện thời. 
Khi tòa nhận được đơn thì kẻ sử dụng vũ lực sẽ lại bị cấm thêm 10 ngày nữa 
không được bước chân vào nhà. Trong thời gian này tòa sẽ đi đến một quyết 
định chính thức. Nếu đơn xin của Bà được chấp thuận thì Bà và các con sẽ 
được phép ở trong căn hộ này. Chồng Bà sẽ bị cấm lâu dài không được bước 
chân vào nhà. Nếu căn hộ là tài sản riêng của chồng Bà thì thời gian Bà được 
ở một mình trong căn hộ này chỉ được giới hạn trong vòng sáu tháng. 
Nếu những biện pháp này không đủ để đảm bảo an toàn cho họ thì  
Nhà phụ nữ sẽ  bảo vệ và giúp đỡ họ. 
 
Bà có thể nhận được sự hướng dẫn và trợ giúp tại:  
Liên hội SKFM  Huyện Mettmann 
 
Cơ sở tư vấn “Bạo lực trong gia đình” 
Điện thoại: 02104 1419-221 
 
Nhà phụ nữ 
Điện thoại: 02104 922220 
 
Neanderstraße 68-72 
40822 Mettmann 
 
 
 
 


