
அவசரநிலை அட்டை
Tamilisch – தமிழ்

குடுமப் வனம்ுறை

காவலத்ுறை அவசர அழைபப்ு

தொலைபேசி 112 அலல்து 117 

குழந்தைகளுடன் அலல்து குழந்தைகள ினற்
Frauenhaus beider Basel 
(இருக்கும் பெணக்ளுக்கான பாதுகாபப்ு, 
ஆலோசனை மறற்ும் வ ிடுதி)

இரணட்ு பாச ிலுக்குமான பெணக்ள் புகலிடம் 

தொலைபேசி 061 681 66 33 
info@frauenhaus-basel.ch
www.frauenhaus-basel.ch

பெணக்ளுக்கான மருத்துவ உதவ ி
Frauenklinik Universitätsspital Notfall 
(பெணக்ள் ச ிகிசச்ையகம் பலக்லைக்கழக  
மருத்துவமனை அவசர நிலை)

தொலைபேசி 061 328 75 00 

Spitalstrasse 21, 4031 Basel
பாலியல் அலல்து உடல் ரதீியான வனம்ுறைக்கு 
உட்பட்டால,் எவவ்ளவு சக்ீகிரம் முடியுமோ  
மருத்துவ பர ிசோதனை நடத்தபப்ட வேணட்ும் 
எனற்ு பர ிந்துரைக்கபப்டுகிறது. மருத்துவசச் ிய ின் 
மூலம் பர ிசோதனைக்கு உத்தரவாதம.்

மருத்துவ உதவ ி
Universitätsspital Basel Notfall zentrum 
(பலக்லைக்கழக மருத்துவமனை பாச ில்  
அவசரநிலை மையம)்

தொலைபேசி 061 265 25 25 
Petersgraben 2, 4031 Basel

குழந்தைகள,் ப ிளள்ைகள் மறற்ும்  
இளைஞரக்ளுக்கு மருத்துவ உதவ ி
Universitäts-Kinderspital beider Basel Notfall 
(இரணட்ு பாச ிலுக்குமான பலக்லைக்கழக  
மருத்துவமனை அவசரநிலை)

தொலைபேசி 061 704 12 12 

Spitalstrasse 33, 4056 Basel ்

நெருக்கடி நிலைய ில் தலைய ீடு, மனநிலை 
ப ிரசச்னைகளுக்கு உதவ ி
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel Notfall 
(பலக்லைக்கழக மனநிலை சிகிசச்ையகம் பாச ில் 
அவசரநிலை)

தொலைபேசி 061 325 51 00 
 
Wilhelm Klein-Strasse 27, 4002 Basel

குழந்தைகள் மறற்ும் இளைஞரக்ளுக்கு  
அநாமதேய ஆலோசனை (தொலைபேசி மூலம,் 
உரையாடல் , குறுஞ்செயத்ி மறற்ும் ம ினன்-
ஞ்சல் வழ ியாக)
Pro Juventute 
(புரோ ஜுவெனட்்யூட்)

தொலைபேசி 147 

beratung@147.ch
www.147.ch

அனாமதேய ஆலோசனை, எடுத்துக்காட்டாக 
அழுகினற் குழந்தையுடன் தவீ ிர ச ிகிசச்ை 
ப ிர ிவ ில் இருக்குமப்ோது (தொலைபேசி 
மூலம,் உரையாடல் மறற்ும் ம ினன்ஞ்சல் 
மூலம)்
Die Dargebotene Hand 
(கை கொடுக்கும் கை)

தொலைபேசி 143 

www.basel.143.ch

பெறற்ோர,் குடுமப்ஙக்ள் மறற்ும்  
பராமர ிபப்ாளரக்ளுக்கான உதவ ி மறற்ும் 
ஆலோசனை (தொலைபேசி மூலம,்  
ம ினன்ஞ்சல் வழ ியாக, நேருக்கு நேர,்  
பெறற்ோர் கலவ் ி)
Elternnotruf 
(பெறற்ோர் அவசர அழைபப்ு)

தொலைபேசி 0848 35 45 55  
(நிரண்ய ிக்கபப்ட்ட இணைபப்ுக் கட்டணம)் 
www.elternnotruf.ch



அசச் ிடல:்

Fachstelle Häusliche Gewalt

குடுமப் வனம்ுறை ப ிர ிவு
நதீி மறற்ும் பாதுகாபப்ுத் துறை பாச ில் – நகரம்
நிலை: கோடைக்காலம் 2021 

www.halt-gewalt.bs.ch

எஙக்ள் வலைத்தளத்தில் இலவச தகவலக்ளை நஙீக்ள் 
காணலாம.

ஆலோசனை 
சலுகைகள்

நெருக்கடி நிலைய ில் தலைய ீடு மறற்ும் 
ஆலோசனை
Sozialdienst, Kantonspolizei Basel-Stadt 
(சமூக சேவை மணட்ல காவலத்ுறை  
பாச ில் –நகரம)்

தொலைபேசி 061 267 70 38

திஙக்ள் முதல் வெளள் ி வரை: 8:00–12:00, 13:30–17:00

Clarahofweg 27, 4001 Basel (நேரநியமனம் மூலம் 
ஆலோசனை)

பெணக்ள,் ஆணக்ள,் குழந்தைகள் மறற்ும்  
இளைஞரக்ளுக்கான ஆலோசனை மறற்ும்  
நிதி உதவ ி
Opferhilfe beider Basel 
(பாதிக்கபப்ட்டோருக்கான உதவ ி)

தொலைபேசி 061 205 09 10

திஙக்ள ்முதல ்வெளள் ி வரை: 8:30–12:00, 13:30–16:30

Steinenring 53, 4051 Basel

info@opferhilfe-bb.ch; www.opferhilfe-beiderbasel.ch

(நேரநியமனம் மூலம் ஆலோசனை)

ஆலோசனையைத் தேடும் ஆணக்ளுக்கான 
ஆலோசனை
Männerbüro Region Basel 
(ஆணக்ள் அலுவலகம் பாச ில் பகுதி)

தொலைபேசி 061 691 02 02

Davidsbodenstrasse 25, 4056 Basel

திஙக்ள,் செவவ்ாய,் புதன,் வெளள் ி: 9:00–12:00, 
வ ியாழன:் 9:00–10:00

mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch

(நேரநியமனம் மூலம் ஆலோசனை)

திருமணம் மறற்ும் குடுமப்ச் சட்டம் பறற் ிய 
இலவச சட்டத் தகவலக்ள்்
Zivilgericht  
(குடிய ியல் நதீிமனற்ம)்

தொலைபேசி 061 267 40 11

Bäumleingasse 5, 4051 Basel, 2 வது மாடி

செவவ்ாய் மறற்ும் வ ியாழன:் 14:00–15:30

www.zivilgericht.bs.ch/rechtsauskunft

குடி மறற்ும் போதைக்கு அடிமையாதல்  
ப ிரசச் ினைகளுக்கான ஆலோசனை
Gesundheitsdepartement, Abteilung Sucht  
சுகாதாரத்துறை, போதைக்கு அடிமையாதல் துறை

தொலைபேசி 061 267 89 00

Malzgasse 30, 4001 Basel
திஙக்ள் முதல் வெளள் ி வரை:  
8:00–12:00, 13:30–17:00

abteilung.sucht@bs.ch, www.sucht.bs.ch

பலவ்ேறு மொழிகள ில,் போதைக்கு  
அடிமையாதல் ப ிரசச் ினைகளுக்கான ஆலோசனை
Multikulturelle Suchtberatungsstelle MUSUB 
பனம்ுக கலாசச்ார அடிமையாதல் ஆலோசனை 
மையம்

தொலைபேசி 061 273 83 05

Peter Merian-Strasse 30, 4052 Basel

திஙக்ள் முதல் வெளள் ி வரை: 8:30–12:00, 14:00–17:00

info@musub.ch, www.musub.ch

(நேரநியமனம் மூலம் ஆலோசனை)

வாக்-இன,் முன் நியமனம் இனற் ி மனநல 
ஆலோசனை நேரம
Universitäre Psychiatrische Kliniken, 
Gesundheitszentrum, Akutambulanz 
(பலக்லைக்கழக மனநிலை சிகிசச்ையகம,் ம ிக 
அவசரநிலை புறநோயாள ித் துறை)

தொலைபேசி 061 325 81 81

திஙக்ள் முதல் வெளள் ி வரை: 8:00–16:00

Kornhausgasse 7, 4051 Basel


