TRUNG TÂM NGUỒN TRUNG MỸ (CARECEN) Dịch vụ
xuất nhập cảnh pháp lý cho cộng đồng Latino, giải quyết tranh chấp song
ngữ và yêu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ cho Chương trình Bồi thường Nạn nhân

BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGUỒN THÔNG TIN NẠN
NHÂN BỊ TẤN CÔNG TÌNH DỤC
Hãy đặt sự an toàn của quý vị lên đầu tiên! Hãy tải
ứng dụng ASK DC cho an ninh cá nhân thời gian
thực bao gồm một nút bấm hoảng loạn, chia sẽ
vị trí GPS và truy cập vào các nguồn tài nguyên
địa phương có sẵn cho iPhone và Android
Hãy gọi 24/7 để có được một xe taxi Uber miễn phí để đi tới Trung
tâm Bệnh viện Medstar Washington cho một cuộc Xét nghiệm Pháp
lý Y tế tiến hành bởi DC Forensic Nurse Examiners

(http://www.dcforensicnurses.org/)

Nếu quý vị đã là nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục, hãy gọi
1-800-641-4028 để nói chuyện với một người tư vấn,
Nếu quý vị đã là nạn nhân của bạo lực gia đình, hãy gọi 1-800-4075048 để nói chuyện với một người tư vấn về bạo lực gia đình

NGUỒN QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG, TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

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

AYUDA Quản lý Hồ sơ, can thiệp khủng hoảng, và trợ giúp pháp lý cho
các nạn nhân nhập cư bị tấn công tình dục / bạo lực gia đình

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

VÒNG XOAY Vận động pháp lý đối với những trẻ em tuổi từ 12 đến
24 trong các mối quan hệ lạm dụng

202.824.0707 • http://www.breakthecycle.org

DAWN Giới thiệu y tế và pháp luật, quản lý hồ sơ, tư vấn và hỗ trợ cho
những nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hoặc rình rập trong
Cộng đồng Khiếm thính, Không nghe rõ và Khiếm thị

202.559.5366 • http://www.deafdawn.org

RAMONA’S WAY Tư vấn và hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực gia
đình có vấn đề lạm dụng ma tuý
202.257.6790 • http://www.ramonas-way.org/

LIÊN MINH CAIR Dịch vụ pháp lý cho người nhập cư bị bắt giữ trong
tiểu bang VA và MD và cho con trẻ không đi kèm trong việc tạm giữ tại Văn
phòng Tái định cư dành cho người Tị nạn tại VA
202.331.3320 • http://www.caircoalition.org/

NHÂN QUYỀN TRƯỚC TIÊN
cho người xin tị nạn

Dịch vụ pháp lý và xã hội dành

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

NGUỒN TÀI NGUYÊN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA
TỘI ÁC VỀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NỮ, NGƯỜI ĐỒNG
TÍNH NAM. NGƯỜI LƯỠNG TÍNH, NGƯỜI CHUYỂN
GIỚI, HOẶC NGƯỜI KỲ HOẶC /CÂU HỎI (LGBT)
TRUNG TÂM DC DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG LGBT /
DCAVP Tiếp cận cộng đồng, giáo dục, hỗ trợ và giám sát các trường

AN TOÀN DC Can thiệp khủng hoảng, nhà ở và giúp đỡ tại tòa án

NGUỒN NHÀ CỬA

hợp để đảm bảo rằng các quyền và phẩm giá của nạn nhân LGBT được
bảo vệ 202.888.7222 (Đường dây nóng Đáp ứng Bạo lực LGBTQ)

202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

VÙNG ALLIANCE DÀNH CHO NHÀ Ở AN TOÀN
(DASH) Khẩn cấp, chuyển tiếp, và chuyển tiếp-tới-nhà ở cố định,

SỨC KHỎE WHITMAN-WALKER

cho nạn nhân và gia đình bị bạo lực gia đình

MẠNG LƯỚI PHỤC HỒI NẠN NHÂN VÙNG DC
(NVRDC) Quản lý hồ sơ và can thiệp khủng hoảng cho các nạn nhân
bị tấn công tình dục và đại diện pháp lý cho các nạn nhân bị tấn công
tình dục, bạo lực gia đình và hẹn hò, và bị rình rập.

202.742.1727 • http://www.nvrdc.org/

TRUNG TÂM KHỦNG HOẢNG HIẾP DÂM VÙNG DC
Tư vấn cá nhân và nhóm, can thiệp khủng hoảng, tiếp cận cộng đồng
và giáo dục cho các nạn nhân bị tấn công tình dục

phòng khám nguồn nhà ở và hỗ trợ tài chính khẩn cấp

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

HOUSE OF RUTH Nhà ở, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho phụ nữ và
gia đình bị mất nhà cửa do bạo lực gia đình.
202.667.7001 Ext. 515 • http://www.houseofruth.org/

CHỔ Ở CỦA CHỊ EM TÔI Nơi trú ẩn khẩn cấp, chuyển tiếp-tới-

nhà cố định, dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và giáo dục cho các nạn nhân và con
cái của họ bị bạo lực gia đình

202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

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

QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG CỘNG ĐỒNG CỤ THỂ, TƯ VẤN VÀ
NGUỒN HỖ TRỢ

TÀI NGUYÊN PHÁP LÝ CHO NẠN NHÂN NHẬP CƯ
TỘI PHẠM

DỰ ÁN NGUỒN BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI
Á CHÂU THÁI BÌNH DƯƠNG (DVRP) Can thiệp khủng

hoảng, quản lý hồ sơ, vận động và giới thiệu đến nạn nhân sau cuộc tấn
công tình dục và bạo lực gia đình trong hơn 20 ngôn ngữ Á Châu/ Thái
Bình Dương

202.833.2233 • http://www.dvrp.org

AYUDA Dịch vụ pháp lý xuất nhập cảnh cho nạn nhân của tội phạm

bao gồm cả thị thực loại U và T và Tự Thỉnh nguyện VAWA, Xin tị nạn và
gian lận Notario

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

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

Dịch vụ sức khỏe tâm thần
cho cộng đồng LGBT và những người sống với HIV và chương trình thanh
niên thông qua Metro Teen AIDS bao gồm trị liệu dành cho cá nhân và
nhóm của các nạn nhân của bạo lực LGBT lứa tuổi 13-30

202.797.3539 (Dịch vụ Sức khỏe Hành vi)
202.803.6848 (Metro TeenAids)
http://www.whitman-walker.org/

NGUỒN TÀI NGUYÊN DÀNH CHO NẠN NHÂN
SỐNG SÓT TỪ BUÔN BÁN NGƯỜI
AYUDA Quản lý hồ sơ và giới thiệu chương trình y tế và GED, hỗ trợ
pháp lý tài chính và di trú dành cho nạn nhân nhập cư

202.387.4848 • http://www.ayuda.com

FAIR GIRLS Can thiệp khủng hoảng, quản lý hồ sơ và các nguồn lực
khác cho các nạn nhân buôn người
1.855.900.3247 • http://www.fairgirls.org/

POLARIS Phản ứng khủng hoảng, quản lý hồ sơ, tư vấn và sẵn sàng
làm việc cho các nạn nhân buôn người và những nạn nhân sống sót

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

TƯ VẤN, SỨC KHỎE TÂM THẦN & DỊCH VỤ
HỖ TRỢ

Chúng tôi

BREAD FOR THE CITY là dịch vụ toàn diện dành cho cư dân

vùng DC có thu nhập thấp, bao gồm hỗ trợ lương thực, quần áo, chăm
sóc y tế, và các dịch vụ pháp lý và xã hội với nhân phẩm và tôn trọng

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

HIPS cải thiện sức khỏe và sự an toàn cho người sử dụng tiêm và

không tiêm chích ma túy, gái mại dâm, và các người chuyển giới thông
qua các dịch vụ giảm gây hại tôn trọng không phê phán , ủng hộ tích
cực, và sự tham gia của cộng đồng

1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/

TRUNG TÂM NHÂN SINH Sức khỏe Tâm thần và Dịch vụ hỗ trợ
cho các cộng đồng người Châu Phi nhập cư trong vùng DC

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

TRUNG TÂM WENDT DÀNH CHO MẤT MÁT VÀ
CHỮA LÀNH Trị liệu cho cá nhân và nhóm, tư vấn về sự mất mát,

nhóm hỗ trợ , và giáo dục cộng đồng

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

TRUNG TÂM PHỤ NỮ Tư vấn sức khỏe tâm thần và hỗ trợ dành
cho phụ nữ, nam giới, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình

202.293.4580 • http://www.thewomenscenter.org/

Có phải quý vị hoặc một thành viên trong gia đình đã
từng là nạn nhân của tội phạm? Có phải quý vị đang bị
giam giữ và không thoát khỏi kiểm soát của người khác?
Quý vị có cần giúp đỡ hoặc muốn nói chuyện với ai
đó không?
1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)
Đường dây Nóng dành cho Nạn nhân DC là một nguồn tài nguyên miễn phí
và cung cấp bảo mật hỗ trợ khủng hoảng can thiệp và giới thiệu cho tất cả các
nạn nhân tội phạm trong vùng DC 24/7.
http://www.dcvictim.org

LIÊN MINH HỖ TRỢ DÀNH CHO NẠN NHÂN VÀ
NGƯỜI BỊ TRA TẤN BỎ RƠI (TASSC) Hỗ trợ với pháp lý, y

Quý vị có biết rằng nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình đã bị
chấn thương cơ thể, chấn thương về tinh thần hoặc tử vong vì một bạo
lực tội phạm làm hại đến quý vị trong vùng DC quý vị có thể để có được
tiền để trang trải các chi phí liên quan đến tội phạm hay không?

202.529.2991 • http://www.tassc.org/

Liên lạc với Chương trình Bồi thường Nạn nhân Tội phạm để xem nếu quý vị
hội đủ điều kiện tại số 202.879.4216

tế, sức khỏe tinh thần, nhà ở, thực phẩm, việc làm và các nhu cầu khác
cho các nạn nhân bị tra tấn

ỦNG HỘ TRẺ CON
SAFE SHORES là dịch vụ toàn diện cho trẻ em và các gia đình

bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng, chấn thương và bạo lực khác ở Quận
Columbia.

202.671.7233 • http://www.safeshores.org

ở đây

Quý vị có biết rằng có những tổ chức cung cấp sự giúp đỡ miễn phí và
bảo mật trong ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của quý vị hay không?
Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, đang học tiếng Anh, hoặc thích giao
tiếp bằng ngôn ngữ khác, một thông dịch viên sẽ được cung cấp miễn phí tại
các tổ chức này
CHÚ Ý: Hãy coi chừng sự lừa đảo có ảnh hưởng đến những người
nhập cư! Nếu quý vị cần giúp đỡ với một vấn đề pháp lý, đảm bảo
rằng người giúp quý vị là một luật sư. Một công chứng không phải
là một luật sư và không thể giúp quý vị về vấn đề pháp lý của quý vị.
Nếu một người không phải là luật sư lấy tiền quý vị hay làm tổn hại
trường hợp của quý vị, liên lạc với Dự án END của Ayuda (Eradicat-

ing Notario Deceit) tại số 202-552-3604 hoặc email end@ayuda.com.
trợ bởi Dự án Nâng cao Nhận thức Cộng đồng Tuần lễ của Nạn nhân của Tội phạm Quốc gia
được trao tiền trợ cấp bởi Hiệp hội Quốc gia của Quản trị viên Hỗ trợ VOCA theo Đạo luật về
Nạn nhân của Tội phạm (VOCA) tài trợ từ Văn phòng về Nạn nhân của Tội phạm, Văn phòng các
Chương trình Tư pháp, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

và chúng tôi nói

ngôn ng của quý vị ị

