موارد الناجني من العنف املنزيل واالعتداء الجنيس

 HUMAN RIGHTS FIRSTالخدمات القانونية واالجتامعية لطالبي اللجوء

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

موارد ضحايا الجرائم من املثليات أو املثليني أو ثنائيي الجنس أو
املتحولني جنس ًيا أو الكوير /املستكشفني مليولهم الجنسية ()LGBT

THE DC CENTER FOR THE LGBT COMMUNITY/DCAVPلاصوتلا
مع املجتمع ،والتعليم ،والدعم ورصد الحاالت لضامن حامية حقوق وكرامة الضحايا املثليني

()LGBT
LGBTQ Violence Response Hotline 202.888.7222
http://www.thedccenter.org/ • http://www.dcavp.org/

 WHITMAN-WALKER HEALTHخدمات الصحة العقلية ملجتمع املثليني
واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز) وبرامج الشباب من خلالل �Met
 ro TeenAIDSمبا يف ذلك العالج الفردي والجامعي لضحايا العنف املثليني يف أعامر 13-30
 202.797.3539خدمات الصحة السلوكية
http://www.whitman-walker.org • Metro TeenAids 202.803.6848

موارد للناجني من عمليات االتجار بالبرش

		

 AYUDAإدارة القضايا واإلحاالت الطبية وبرنامج  ،VAWAواملساعدة القانونية واملالية
وللهجرة للناجني من املولودين يف الخارج
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

 FAIR GIRLSالتدخل يف األزمات ،وإدارة القضايا وغريها من املوارد لضحايا االتجار
بالبرش.
1.855.900.3247 • http:/www.fairgirls.org/

 POLARISاالستجابة لألزمات ،وإدارة القضايا ،وتقديم املشورة واملساعدة يف تحقيق
االستعداد للعمل لضحايا اإلتجار يف البرش والناجني منه
202.745.1001 • http://www.polarisproject.org/

فلتكن سالمتك يف املقام األول! قم بتنزيل تطبيق ASK DC app

لألمن الشخيص يف الوقت الحقيقي والذي يشتمل عىل زر حالة

 DAWNاإلحاالت الطبية والقانونية ،وإدارة القضايا ،وتقديم املشورة والدعم للناجني من
العنف املنزيل واالعتداء الجنيس أو املطاردة ملجتمعات الصم ،وضعاف السمع ،والصم املكفوفني

202.559.5366 • http://www.deafdawn.org

 RAMONA’S WAYتقديم املشورة والدعم للناجني من العنف املنزيل الذين يعانون من
مشاكل تعاطي املخدرات

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

موارد السكن
 DISTRICT ALLIANCE FOR SAFE HOUSING - DASHتقديم مساعدات
سكن لحاالت الطوارئ ،وسكن انتقايل ،وسكن من انتقايل إىل دائم ،واستشارات ملوارد اإلسكان
واملساعدة املالية الطارئة

الفزع ،ومشاركة مكان  ، GPSوإمكانية الوصول إىل املوارد املحلية
املتاحة ألجهزة  ، iPhoneوAndroid
اتصلعىل مدار  24ساعة يوم ًيا 7 /أيام أسبوع ًيا.ليصلك تاكيس أوبر ( )Uberلتوصيلك مجانًا إىل
Medstar Washington Hospital Centerإلجراء فحص طب رشعي يجريه أفراد متريض
رشعيونhttp://www.dcforensicnurses.org/ 

إذا كنت ضحية العتداء جنيس ،فاتصل عىل رقم  1 -800-641-4028لتتحدث إىل محام,
إذا كنت ضحية لعنف منزيل ،فاتصل عىل رقم 1-800-407-5048لتتحدث إىل محام
مختص بالعنف املنزيل

موارد إدارة األزمات ،وتقديم املشورة والدعم

 DC SAFEالتدخل يف األزمات ،وتوفري السكن ،واملساعدة يف املحكمة للناجني من العنف
األرسي وأرسهم

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

202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

 HOUSE OF RUTHخدمات اإلسكان ،وتقديم املشورة والدعم للنساء واألرس التي فقدت
املأوى بسبب العنف املنزيل.

NETWORK OF VICTIM RECOVERY OF DC – NVRDC
إدارة الحاالت والتدخل يف األزمات لضحايا االعتداء الجنيس ،والتمثيل القانوين لضحايا االعتداء
الجنيس ،والعنف املنزيل ،والعنف يف حالة املواعدة ،واملطاردة.

 MY SISTER’S PLACEتقديم خدمات املأوى يف حاالت الطوارئ ،والسكن االنتقايل إىل
الدائم ،وخدمات الدعم ،وتقديم املشورة ،والتثقيف للناجني من العنف املنزيل وأطفالهم

 DC RAPE CRISIS CENTERتقديم املشورة الفردية والجامعية ،والتدخل يف األزمات،
والتوعية املجتمعية والتثقيف للناجني من االعتداء الجنيس

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

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

املوارد القانونية لضحايا الجرمية من املهاجرين
 AYUDAالخدمات القانونية للجرائم املتعلقة بالهجرة مبا يف ذلك تأشريات  Uو Tوالتامسات

 VAWAالذاتية ،وطلبات اللجوء ،وحاالت احتيال Notario
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

 CENTRAL AMERICAN RESOURCE CENTER - CARECENخدمات
الهجرة القانونية للمجتمع الالتيني ،تسوية املنازعات ثنائية اللغة وتقديم املساعدة فيام يتعلق
مبطالبات برنامج تعويض الضحايا
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 02.328.9799 • http://www.carecendc.org/

 CAIR COALITIONالخدمات القانونية للمهاجرين املحتجزين يف فرجينيا وماريالند
ولألطفال غري املصحوبني بذويهم يف عهدة مكتب إعادة توطني الالجئني يف فريجينيا
202.331.3320 • http://www.caircoalition.org

202.742.1727 • http://www.nvrdc.org/

202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

موارد إدارة األزمات املجتمعية املحددة ،وتقديم املشورة ،والدعم
ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE
،عافدلاو ،اياضقلا ةرادإو ،تامزألا يف لخدتلا )PROJECT (DVRP

 20نم رثكأب يلزنملا فنعلاو يسنجلا ءادتعالا نم نيجانلل ةلاحإلاو
ئداهلا طيحملا رزجو ايسآ قطانم يف تاغللا نم ةغل

202.833.2233• http://dvrp.org/

 AYUDAإدارة القضايا ،والتدخل يف األزمات ،واملساعدة القانونية للمهاجرين الناجني من
االعتداء الجنيس  /العنف املنزيل

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

 BREAK THE CYCLEتوفر الدفاع القانوين للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  12إىل
 24يف عالقات تتضمن إساءة استغالل
2
 02.824.0707• http://www.breakthecycle.org/

خدمات املشورة والصحة العقلية والدعم

نحن موجودون

 BREAD FOR THE CITYلتقديم خدمات شاملة لسكان مقاطعة كولومبيا
محدودي الدخل ،مبا يف ذلك املساعدة يف املأكل ،وامللبس ،والرعاية الطبية ،والخدمات
القانونية واالجتامعية ،باحرتام وتقدير

202.265.2400 • http://www.breadforthecity.org/

 HIPSتعمل عىل تحسني صحة وسالمة متعاطي املخدرات عن طريق الحقن أو غريها،
والعاملني يف مجال الجنس ،واألفراد املتحولني جنس ًيا ،من تقديم خدمات الحد من الرضر،
والدفاع عن الحقوق ،وإرشاك املجتمع املحيل باحرتام مع عدم الترسع يف إصدار أحكام
أخالقية
1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/

هنا

أنت أو أحد أفراد أرستك ضحية لجرمية؟ هل أنت محارص وغري قادر عىل التحرر من سيطرة
شخص آخر؟
هل تحتاج إىل مساعدة أو ترغب يف التحدث إىل شخص ما؟

1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)

الخط الساخن ملساعدة الضحايا يف مقاطعة كولومبيا ( )DC Victim Hotlineهو مصدر مجاين
ورسي لتقديم دعم التدخل لحل األزمات واإلحالة لجميع ضحايا الجرمية يف مقاطعة كولومبيا
()DCعىل مدار  24ساعة يوم ًيا 7 /أيام أسبوع ًيا.

http://www.dcvictim.org

ونتحدث
لغُتك

 THE PERSON CENTERتقديم الخدمات الصحية والدعم النفيس ملجتمعات
املهاجرين األفارقة يف منطقة العاصمة

202.365.8213 • http://www.thepersoncenter.org/

 THE WENDT CENTER FOR LOSS AND HEALINGتوفري العالج الفردي
والجامعي ،وتقديم املشورة لحاالت الكرب ،وجامعات الدعم ،وتثقيف املجتمع

202.624.0010 • http://www.wendtcenter.org/

 THE WOMEN’S CENTERتقديم املشورة يف مجال الصحة العقلية والدعم للنساء
والرجال واألطفال ،واملراهقني واألرس

هل تعلم أنه إذا كنت أنت أو أحد أفراد األرسة تعاين من إصابات جسدية ،أو صدمة نفسية،
أو موت أحد املقربني بسبب جرمية عنيفة ارتكبت ضدك يف مقاطعة كولومبيا  ،فقد تكون
قاد ًرا عىل الحصول عىل املال لتغطية النفقات املتعلقة بالجرمية؟

 02.293.4580• http://www.thewomenscenter.org
2
TORTURE ABOLITION AND SURVIVORS SUPPORT
 COALITION / TASSCتقديم املساعدة القانونية والطبية ،واملساعدة الخاصة

ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل التعويض عىل رقم202.879.4216 :

202.529.2991• http://www.tassc.org/

اتصل بربنامج تعويض ضحايا الجرمية ()Crime Victims Compensation Program

بالصحة العقلية والسكن ،واملأكل ،والعمل ،واالحتياجات األخرى للناجني من التعذيب.

هل تعلم أن هناك منظامت تقدم مساعدة مجانية ورسية بلغتك األصلية؟

الدفاع عن حقوق األطفال

إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية ،أو تتعلم اللغة اإلنجليزية ،أو تفضل التواصل بلغة أخرى،
فسيتم توفري مرتجم لك مجانًا يف هذه املنظامت
حذير :احرتس من عمليات االحتيال التي تستهدف املهاجرين! إذا كنت بحاجة إىل
مساعدة يف مسألة قانونية ،فتأكد من أن الشخص الذي يساعدك محام .الكاتب
شخصا
العدل ليس محام ًيا وال ميكنه مساعدتك يف املسائل القانونية .إذا أخذ منك ً
مبحام ماالً أو أرض بقضيتك ،فاتصل مبرشوع
ليس ٍ
(Ayuda’s Project END (Eradicating Notario Deceit

end@ayuda.com • 202-552-3604
’ (National Crime Victimsإخالء املسؤولية :يدعم هذا املرشوع املنحة الفرعية ملرشوع األسبوع القومي للتوعية املجتمعية بحقوق ضحايا الجرمية
) (VOCAمبنحة قانون ضحايا الجرمية  VOCAالتي متنحها الرابطة الوطنية ملسؤويل املساعدة ) Right Week Community Awareness Project

من مكتب ضحايا الجرمية ،برامج مكتب العدل ،وزارة العدل األمريكية

 SAFE SHORESخدمات شاملة لألطفال واألرس املترضرة من سوء املعاملة ،والصدمات
النفسية وحاالت العنف األخرى يف مقاطعة كولومبيا.

202.671.7233 • http://www.safeshores.org

