MGA MAPAGKUKUNAN NG NAKALIGTAS SA
KARAHASANG PANGTAHANAN AT SEKSWAL
NA PANG-AABUSO

AYUDA Pamamahala ng kaso, pamamagitan ng krisis, at legal na tulong
para sa mga dayuhang nakaligtas sa sekswal na panghahalay/ karahasan sa
tahanan
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

CAIR COALITION – Legal na serbisyo para sa mga imigranteng detenido

Unahin ang iyong kaligtasan! I-download ang ASK DC
app para sa tamang oras na pansariling seguridad
kabilang ang isang .pangsindak na aparato/KAGAMITAN, pagbabahagi ng lokasyon sa GPS at mga paraan
sa mga local na mapagkukunan ng mga magagamit
para sa iPhone at Android

BREAK THE CYCLE Legal na pagtataguyod para sa mga kabataan na
may edad na 12 hanggang 24 anyos sa mga mapang-abusong relasyon

HUMAN RIGHTS FIRST Legal at panlipunang mga serbisyo para sa mga

Tumawag sa 24/7 upang makakuha ng isang libreng Uber taksi upang
makarating sa Medstar Washington Hospital Center para sa isang medical
Forensic na eksamen o PAGSUSURI na isinasagawa ng DC Forensic Nars na
taga-iksamen/tagapagsuri (http://www.dcforensicnurses.org/)

karahasan sa tahanan na may problemang pang-aabuso
202.257.6790 • http://ramonas-way.org/

Kung ikaw ay naging biktima ng sekswal na paggahasa, tumawag sa 1-800641-4028 upang makipag-usap sa isang tagataguyod
Kung ikaw ay naging biktima ng karahasan sa tahanan, tumawag sa 1-800407-5048 upang makipag-usap sa isang tagapantahanang tagataguyod sa
karahasan

PAMAMAHALA NG KRISIS, PAGPAPAYO, AT MGA MAPAGKUKUNAN
NG SUPORTA

DC SAFE Pamamagitan ng krisis, pabahay, at tulong sa hukuman para sa
mga nakaligtas ng karahasan sa tahanan at kanilang mga pamilya
202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

NETWORK OF VICTIM RECOVERY OF DC (NVRDC) Pamamahala
ng kaso at pamamagitan ng krisis sa mga biktima ng sekswal na panggagahasa at legal na pagkatawan sa mga biktima ng sekswal na panghahalay,
pantahanan, at karahasan ng magsing-irog at sa mga sumubaybay nang
palihim
202.742.1727 • http://www.nvrdc.org

DC RAPE CRISIS CENTER Indibidwal at grupo ng tagapagpayo,

pamamagitan ng krisis,pagtulong sa komunidad, at edukasyon para sa mga
nakaligtas sa sekswal na panggagahasa
202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

PAMAMAHALA NG MGA KRISIS NA TIYAK SA KOMUNIDAD,
PAGPAPAYO AT MGA MAPAGKUKUNAN NG SUPORTA
ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE PROJECT
(DVRP) – Pamamagitan ng krisis, pamamahala ng kaso, pagtatanggol at
mga pagkonsulta sa mga nakaligtas sa sekswal na panggagahasa at karahasan sa tahanan sa higit sa 20 Asya/mga taga Isla ng Pasipiko Islander na
mga wika
202.833.2233 – http://www.dvrp.org/

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

RAMONA’S WAY – Pagpapayo, at suporta para sa mga nakaligtas ng

PAGKUKUNAN NG MGA PABAHAY

DISTRICT ALLIANCE FOR SAFE HOUSING (DASH) Hindi inaas-

sa VA at MD at para sa mga batang walang kasama, sa pag-iingat ng Office
of Refugee Resettlement sa VA
202.331.3320 • http://www.caircoalition.org/

naghahanap ng pagpapakupkop
202.547.5692 • http://www.humanrightsfirst.org/

TOMBOY, BAKLA, BISEXUAL, TRANSGENDER,
O KAKAIBA/HINDI SEGURADO (LGBT) MGA
PAGKUKUNAN NG MGA NABIKTIMA NG KRIMEN
THE DC CENTER FOR THE LGBT COMMUNITY/ DCAVP

Tulong sa komunidad, edukasyon, suporta at pangsubaybay ng mga kaso
upang matiyak na ang mga karapatan at dignidad ng mga biktimang mga
LGBT ay protektado

ahang pangyayari, pansamantala, pansamantala-para sa- pamalagian na
pabahay, mga pagkukunan na klinikang pabahay at pinansyal na tulong sa
oras ng kagipitan
202-462.3374 Ext. 104 • http://www.dashdc.org/

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

HOUSE OF RUTH Pabahay, pagpapayo, at suporta sa mga serbisyo para

WHITMAN-WALKER HEALTH Serbisyo sa pangkaisipang kalusugan

sa mga kababaihan, at mga pamilya na nawalan ng tahanan sa pamamagitan ng karahasan sa tahanan
202.667.7001 Ext. 515 • www.houseofruth.org

MY SISTER’S PLACE Silungan sa oras ng kagipitan, pansamantalapara sa pamamalagiang pabahay,serbisyong pang-alalay, pagpapayo, at
edukasyon para sa mga nakaligtas ng karahasan sa tahanan at kanilang
mga anak
202.529.5261 • http://www.mysistersplacedc.org/

LEGAL NA MAPAGKUKUNAN PARA SA MGA
BAGUHANG DATING NA BIKTIMA NG KRIMEN
AYUDA Mga legal na serbisyo para sa mga dayuhan para sa krimen kabil-

ang ang U at T na may hawak na visa at VAWA Self-Petitions, Asilo at Notario
sa pandaraya
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

CENTRAL AMERICAN RESOURCE CENTER (CARECEN) Mga le-

gal na serbisyo ng imigrasyon, para sa mga Latinong komunidad, bilingguwal
na paglutas ng resolusyon at tulong sa pag-file ng biktima sa programang
paghingi ng kabayaran
202.328.9799 • http://www.carecendc.org/

202.888.7222 (LGBTQ Voilence Response Hotline)

para sa LGBTQ na komunidad at mga taong naninirahan kasama ang may
mga HIV at mga programang pangkabataan sa pamamagitan ng Metro
TeenAIDS kabilang ang mga indibidwal at grupo ng terapewtika para sa LGBT
na biktima ng karahasan na may edad na 13 hanggang 30 na gulang
202.797.3539 (Behavioral Health Services)
202.803.6848 (Metro Teen Aids)
http://www.whitman-walker.org/

MGA MAPAGKUKUNAN PARA SA MGA NAKALIGTAS
SA PANGANGALAKAL NG MGA TAO
AYUDA Pangangasiwa ng kaso at medical at mga pagkonsulta sa programang GED, pinansyal at legal na tulong pang-imigrante sa mga nakaligtas
na mga anak ng banyaga.
202.387.4848 • http://www.ayuda.com
FAIR GIRLS Pamamagitan ng krisis, pamamahala ng kaso at iba pang

mapagkukunan ng mga biktima sa pangangalakal
1.855.900.3247 • http://www.fairgirls.org

POLARIS Tugon sa mga krisis pamamahala ng kaso,pagpapayo, at kahandaang tulong na mga trabaho para sa mga biktima at nakaligtas ng pangangalakal
202.745.1001 • http://www.polarisproject.org/

PAGPAPAYO, KALUSUGANG PANGKAISIPAN AT
SERBISYONG PANGSUPORTA

Nandito

BREAD FOR THE CITY Malawakang mga serbisyo para sa mga may

mababang kinikita na mga mamamayan ng DC kabilang ang tulong sa
pagkain, pananamit, pangangalagang medikal, at mga legal at panlipunang
serbisyo na may dignidad at paggalan
202.265.2400 • http://www.breadforthecity.org/

HIPS Pagpapabuti ng kalusugan at kaligtasan ng mga gumagamit na

gamot na iniksyon at hindi iniksyon, mga taong nangangalakal ng laman, at
mga indibidwal na transgender sa pamamagitan ng magalang at pagpababa ng hindi mapanghusgang pinsala na serbisyo, pagtataguyod, at pakikipag-ugnayan sa komunidad
1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/

THE PERSON CENTER Pangkaisipang kalusugan at suporta sa mga

serbisyo para sa mga Aprikanong baguhang dating ng komunidad sa lugar
ng DC
202.365.8213 • http://www.thepersoncenter.org/

THE WENDT CENTER FOR LOSS AND HEALING Mga indibidwal

at grupong nagterapewtika, pagpapayo sa mga nagdadalamhati, samahang
tumataguyod, at pangkomunidad na edukasyon
202.624.0010 • http://www.wendtcenter.org/

THE WOMEN’S CENTER Pagpapayo sa pangkaisipang kalusugan at

suporta para sa mga kababaihan, mga kalalakihan, mga bata, mga kabataan, at mga pamilya
202.293.4580 • http://www.thewomenscenter.org

TORTURE ABOLITION AND SURVIVORS SUPPORT
COALITION (TASSC) Tulong sa pamamagitan ng legal, medical,

pangkaisipang kalusugan, pabahay, pagkain, trabaho at iba pang mga
pangangailangan para sa mga nakaligtas ng labis na pagpapahirap
202.529.2991 • http://www.tassc.org

TAGAPAGTAGUYOD NG MGA BATA
SAFE SHORES Malawakang mga serbisyo parasa mga bata at mga

pamilyang apektado ng pang-aabuso, trauma, at iba pang karahasan sa
Distrito ng Columbia
202.671.7233 • http://www.safeshores.org

Ikaw ba o miyembro ng pamilya ay isang biktima ng krimen?
Ikaw ba ay nakakulong at hindi makawala sa kontrol ng isang
tao?
Kailangan mo ba ng tulong o nais mon a makipag-ugnayan sa
isang tao?
1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)
Ang DC victim Hotline ay isang libre at kumpidensyal na mapagkukunan at
nagbibigay ng pangingi-alam sa krisis suporta at konsulta para sa lahat ng
mga biktima ng krimen sa DC 24/7.

kami

http://www.dcvictim.org
Alam mo ba na kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay dumanas
ng pisikal na pinsala, emosyonal na trauma, o kamatayan dahil sa isang
marahas na krimen na ginawa laban sa iyo sa DC, maaari mong
magawan ng paraan upang makakuha ng pera upang magamit na
panggastos kaugnay sa krimen?
Kung hindi ka nakapagsasalita ng wikang Ingles, ay natuto mag-aral ng
wikang Ingles, o mas gusto makipag-usap sa ibang wika, ipagkakaloob
sayo ang isang tagapagsalin nang walang bayad ng mga organisasyong ito
BABALA: Mag-ingat sa mga iskam na nakakaapekto sa mga
imigrante! Kung kailangan mo ng tulong sa isang legal na
bagay, siguraduhin na ang mga tao na tumutulong sa iyo ay isang
abogado. Ang isang notary publiko ay hindi isang abogado at hindi
maaaring makatulong sa iyo sa isang legal na bagay. Kung ang
isang hindi abogado ay kumuha ng pera mula sa iyo o makaapekto sa iyong kaso, makipag-ugnayan sa Project End (Eradicating
Notario Deceit) ng AYUDA sa numero 202-552-3604 o end@
ayuda.com.
PAGTATATUWA: Ang proyektong ito ay suportado ng isang National Crime Victims Right WeekCommunity
Awareness Project na iginawad sa pamamagitan ng National Association of VOCA Assistance Administrators
sa ilalim ng Victims of Crime Act (VOCA) na ipinagkaloob mula sa Office for Victims of Crime, Office of Justice
Programs, U.S. Department of Justice.

at kaya naming
makipag-usap sa
iyong wika

