
CENTRALAMERICAN RESOURCE CENTER (CARECEN)
የስደተኝነት ህጋዊ አገልግሎት ለላቲኖ ማህበረሰብ፣ የሁለትዮሽ ቋንቋ 
ውዝግብ መፍትሔዎች እና የተጠቂዎች ካሳ ፕሮግራም መጠይቆችን 
ለመሙላት እገዛ

202.328.9799 • http://www.carecendc.org/

CAIR COALITION VA እና MD ውስጥ በቁጥጥር ስር ለዋሉ ስደተኞች
እና በVA የስደተኛ ሰፈራ ቢሮ ስር የሚጠበቁ ብቻቸውን ላሉ ልጆች ሕጋዊ 
አገልግሎቶች

202.331.3320 • http://www.caircoalition.org/

HUMAN RIGHTS FIRSTየህግ እና የማህበራዊ አገልግሎቶች ለጥገኝነት
ፈላጊዎች

202.547.5692 • http://www.humanrightsfirst.org/

ሌስቢያን, ጌይ, ባይሴክሿል, ትራንስ ንደር, ወይም 
ይህንኑ / ሲከራከሩ (LGBT) ወን ል ሰለባዎች ብቶች

THE DC CENTER FOR THE LGBT COMMUNITY/DCAVP 
የማህበረሰብ ተሳትፎ፣ ትምህርት፣ ድጋፍ እና የጉዳዮች ክትትል የ LGBT 
ሰለባዎች መብቶች እና ክብር የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ
202.888.7222 (LGBTQ ጥቃት ምላሽ መረጃ መስመር) 

http://www.thedccenter.org/ • http://www.dcavp.org/

WHITMAN-WALKER HEALTH የአእምሮ ጤና አገልግሎት ለ LGBTQ 
ማህበረሰብ እና ከ HIV ጋር ለሚኖሩ ህዝቦች እና ለወጣቶች ፕሮግራም በ 
METROTEENAIDS የግለሰብ እና የቡድን ቴራፒ ለ LGBT ወን ል ሰለባዎች 
እድሜ 13-30 ጨምሮ

202.797.3539 (ባህሪያዊ የጤና አገልግሎቶች)

202.803.6848 (MetroTeenAIDS)
http://www.whitman-walker.org/

የሰዎች ዝውውርን መርጃዎችን ከአደጋው የተረፉ

AYUDA የጉዳይ ክትትል እና የህክምና እና GED ፕሮግራም ጥቆማዎች
የገንዘብ እና የኢሚግሬሽን የህግ እርዳታበውጭ-አገር ለተወለዱ 
ተጠቂዎች 

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

FAIR GIRLS ቀውስ ማረጋጋት፣ ጉዳይ ክትትል እና ሌሎች እገዛዎች
ለዝውውር ሰለባዎች

1.855.900.3247 • http://www.fairgirls.org/

POLARIS ቀውስ ምላሽ፣ ጉዳይ ክትትል፣ ምክር እና የስራ ዝግጁነት
ድጋፍ ለዝውውር ተጠቂዎች እና ሰለባዎች

202.745.1001 • http://www.polarisproject.org/

AYUDA የጉዳይ ክትትል፣ ቀውስ ማረጋጋት እና ህጋዊ ድጋፍ ለወሲባዊ
ጥቃት ተጠቂዎች/የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ ስደተኞች

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

BREAK THE CYCLE እድሜያቸው ከ 12 እስከ 24 ለሆኑ በበዳይ
ግንኙነት ውስጥ ላሉ ወጣቶች የህግ ተሟጋችነት

202.824.0707 • http://www.breakthecycle.org/

DAWN የህክምና እና የህግ ጥቆማዎች፣ የጉዳይ ክትትል፣ ምክር እና ድጋፍ
ለቤት ውስጥ ጥቃት፣ ወሲባዊ ጥቃት ወይም ማሳደድ ሰለባዎች በመስማት 
የተሳናቸው፣ መስማት የሚከብዳቸው እና መስማት ማየት ለተሳናቸው 
ማህበረሰቦች

202.559.5366 • http://www.deafdawn.org

RAMONA’S WAY የምክር እና እርዳታ አገልግሎት የአደንዛዥ እጽ ችግር
ላለባቸው ለቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች

202.257.6790 • http://www.ramonas-way.org/  

የመኖሪያ ቤት እገዛዎች

DISTRICT ALLIANCE FOR SAFE HOUSING (DASH) የድንገተኛ፣
የመሸጋገሪያ፣ የመሸጋገሪያ-ወደ-ቋሚ የመኖሪያ ቤት፣ የመኖሪያ ቤት 
መርጃ ክሊኒኮች እና የድንገተኛ ገንዘብ ድጋፍ

202-462-3274 ext. 104 • http://www.dashdc.org/

HOUSE OF RUTH በቤት ውስጥ ጥቃት የተነሳ ቤት አልባ ለሆኑ ሴቶች
እና ቤተሰቦች የመኖሪያ ቤት፣ ምክር እና ድጋፍ አገልግሎቶች

202.667.7001 ext. 515 • http://www.houseofruth.org/

MY SISTER’S PLACE ለቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች እና ልጆቻቸው
ድንገተኛ መጠለያ፣ የመሸጋገሪያ-ወደ-ቋሚ የመኖሪያ ቤት፣ የድጋፍ 
አገልግሎቶች፣ ምክር፣ እና ትምህርት

202.529.5261 • http://www.mysistersplacedc.org/

የህግ እገዛ ለስደተኛ የወን ል ተጠቂዎች

AYUDA የስደተኝነት ህጋዊ አገልግሎት ለU እና T ቪዛዎች እና VAWA
በራስ-የሚሞላ፣ ጥገኝነት እና የፈራሚ ማጭበርበር ወን ሎች

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

የቤት ውስጥ ጥቃት እና የወሲብ ጥቃት

የተጠቂዎች እገዛ

በመ መሪያ የርስዎን ደህንነት ያስቀድሙ የ አፕን 
ከአይፎን ወይም ከአንድሮይድ በመጫን የተመሳሳይ 
ጊዜ የግል ደህንነት ማለትም የሽብር ጊዜ አዝራር፣ 
ጂፒኤስ አካባቢ ማጋራት እና ለአቅራቢያ እገዛ 
ያግኙ።

24/7 በመደወል ነጻ የኡበር ታክሲ ጉዞ ወደ ሜድስታር ዋሽንግተን ሆስፒታል 
ማዕከል በማድረግ የሕክምና ፎረንሲክ ምርመራ በዲሲ ፎረንሲክ ነርሶች 
ይሰጣል። (http://www.dcforensicnurses.org/)

ወሲባዊ ጥቃት ሰለባ ከሆኑ፣ ወደ 1-800-641-4028 ደውለው ተሟጋቹን 
ያነጋግሩ።

የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ ከሆኑC ወደ 1-800-407-5048 ደውለው የቤት 
ውስጥ ጥቃት ተሟጋቹን ያነጋግሩ።

የቀውስ አመራር፣ የምክር እና

ድጋፍ እገዛዎች

DC SAFE ቀውስ ማረጋጋት፣ የመኖሪያ ቤት እና የፍርድ ቤት እርዳታ ለቤት
ውስጥ ጥቃት ተጠቂዎች እና ቤተሰቦች ለመርዳት

202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

NETWORK OF VICTIM RECOVERY OF DC (NVRDC) የጉዳይ
ክትትል እና ቀውስ ማረጋጋት ለወሲባዊ ጥቃት ተጠቂዎች እና የህግ ውክልና 
ለወሲባዊ ጥቃት፣ የቤት ውስጥ ጥቃት እና የፍቅር ጓደኝነት፣ ማሳደድ ጥቃት 
ሰለባዎች

202.742.1727 • http://www.nvrdc.org

DC RAPE CRISIS CENTER ለወሲብ ጥቃት ሰለባዎች የግለሰብ እና
የቡድን የምክር የቀውስ ማረጋጋት፣ የማህበረሰብ መዳረስ እና ትምህርት 

202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

ማህበረሰብ ተኮር የቀውስ አመራር፣ የምክር እና ድጋፍ 
እገዛዎች

ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE 
PROJECT (DVRP) የቀውስ ማረጋጋት እና የጉዳይ ክትትል፣ መሟገት
እና ጥቆማ ለወሲባዊ ጥቃት እና የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባዎች ከ 20 በላይ 
ለሆኑ የኤዥያን/ፓሲፊክ አይላንደር ቋንቋዎች

202.833.2233 • http://www.dvrp.org/



እርስዎ ወይም የቤተሰብ አባል የወንጀል ሰለባ ሆነው ያውቃሉን?  
ወጥመድ ውስጥ ሆነው ከሌላ ሰው ቁጥጥር ነጻ ለመውጣት 

አልቻሉምን?

እርዳታ ይፈልጋሉን?   ሰው ማናገር ይፈልጋሉን?

1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)

የዲሲ ተጠቂዎች የመረጃ መስመር የቀውስ መፍትሔ ድጋፍ እና ጥቆማ 
አገልግሎት ለሁሉም የወንጀል ተጠቂዎች 

በዲሲ 24/7 የሚያቀርብ ነጻ እና ምስጢሩ የተጠበቀ አካል ነው።

http://www.dcvictim.org

በዲሲ ውስጥ በደረሰብዎት ወንጀል ምክንያት አካላዊ ጉዳት፣ የስሜት ድንጋጤ 
ወይም ሞት በርስዎ ወይም በቤተሰብዎ ላይ ቢያጋጥም ከወንጀል ጋር የተያያዙ 

ወጭዎችን ለመሸፈን ገንዘብ ሊያገኙ እንደሚችሉ ያውቃሉን?

ብቁነትዎን ለማረጋገጥ የወንጀል ሰለባዎች ካሳ ፕሮግራምን ያነጋግሩ 
202.879.4216 ነጻ እና ሚስጥራዊ እገዛ በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ  የሚያቀርቡ 

ድርጅቶች እንዳሉ ያውቃሉን?

እንግሊዝኛ የማይናገሩ ከሆነ፣እንግሊዝኛ በመማር ላይ ከሆኑ፣ ወይም በሌላ 
ቋንቋ ለመናገር ከፈለጉ በእነዚህ ድርጅቶች

 ያለምንም ክፍያ ፣ አስተርጓሚ በነጻ ይቀርብልዎታል።

ተኞች ላይ ከሚፈጸሙ ማጭበርበሮችን ተጠበቁ! የህጋዊ ጉዳዮች 

እርዳታ ከፈለጉ፣ ግለሰቡ  ጠበቃ መሆኑን ያረጋግጡ። አንድ የህዝብ 

አስፈራሚ ጠበቃ አይደለም እና ህጋዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ሊረዳዎት 

አይችልም። ጠበቃ ያልሆነ የለሰብ ከርስዎ ገንዘብ ከወሰደ ወይም 

ጉዳይዎን ካበላሸ፣ የአዩዳን END (Eradicating Notario Deceit) ን 
202-552-3604 ንend@ayuda.com ያያያያያያ 

እኛ እዚህ ነን

እና 

 የርስዎን ቋንቋ 
እንናገራለን

ከኃላፊነት ነጻ የሚያደርግ መግለጫ: ይህ ፕሮጀክት ብሔራዊ የወንጀል ሰለባዎች ‘መብት ሳምንት ማህበረሰብ ግንዛቤ 
የተደገፈ በ ብሔራዊ VOCA (ወንጀል ድርጊት ሰለባዎች) እርዳታ አስተዳዳሪዎች  ማህበር ሥር ከወንጀል ሰለባዎች ቢሮ፣ 
የፍትሕ ግብሮች ቢሮ፣ የአሜሪካ ፍትሕ ቢሮ

የምክር፣ የአእምሮ ጤንነት እና የድጋፍ አገልግሎት

BREAD FOR THE CITY ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የዲሲ ነዋሪዎች ሁለገብ 
አገልግሎት ምግብ፣ ልብስ፣ የሕክምና እንክብካቤ፣ እና ህጋዊ እርዳታ እና 
ማህበራዊ አገልግሎቶች ጨምሮ ከአክብሮት ጋር  
202.265.2400 • http://www.breadforthecity.org/

HIPS በመርፌ እና ያለ መርፌ በሚወሰዱ የአደንዛዥ እጽ 
ተጠቃሚዎች፣ የፆታ ሠራተኞች፣ እና ትራንስጀንደር ግለሰቦች ከኩነኔ ነጻ 
በሆነ አክብሮት በተሞላ ሁኔታ የጉዳት መቀነስ አገልግሎቶች፣ መብት 
ማስጠበቅ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ በማመቻቸት ጤናቸውን እና 
ደህንነታቸውን ማሻሻል 
1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/

THE PERSON CENTER  በዲሲ አካባቢ ለሚገኙ የአፍሪካ ስደተኛ 
ማህበረሰቦች የአእምሮ ጤና እና የድጋፍ አገልግሎቶች  
202.365.8213 • http://www.thepersoncenter.org/

THE WENDT CENTER FOR LOSS AND HEALING የግለሰብ እና 
የቡድን ቴራፒ፣ የሐዘን ምክር፣ የድጋፍ ቡድኖች፣ እና የማህበረሰብ 
ትምህርት 
202.624.0010 • http://www.wendtcenter.org/

THE WOMEN’S CENTER የአእምሮ ጤና ምክር እና ድጋፍ ለሴቶች፣ 
ለወንዶች፣ ለህጻናት፣ ለልጆች እና ቤተሰቦች 
202.293.4580 • http://www.thewomenscenter.org/

TORTURE ABOLITION AND SURVIVORS SUPPORT  
COALITION (TASSC) ከስቃይ አያያዝ ለተረፉ የሕግ፣ የሕክምና፣ 
የአእምሮ ጤና፣ የመኖሪያ ቤት፣ የምግብ፣ የሥራ እና ሌሎች ፍላጎቶች 
እርዳታ 

202.529.2991 • http://www.tassc.org/

ለልጆች የቀረበ ተሟጋችነት

 SAFE SHORES በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ጥቃት፣ የስሜት ቁስለት እና 

ሌሎች ሁከቶች ለደረሰባቸው ልጆች እና ቤተሰቦች ሁሉን አቀፍ አገልግሎቶች 

202.671.7233 • http://www.safeshores.org


