TỔ CHỨC PHỤ NỮ CHỐNG NGƯỢC ĐÃI (WOMEN AGAINST ABUSE)
Dịch vụ cứu sinh cho nạn nhân nạn bạo hành gia đình
CHÚNG TÔI LÀM GÌ
Tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) mỗi năm phục vụ khoảng 10.000 cá
nhân thông qua các dịch vụ cư trú khẩn cấp, trợ giúp pháp lý, tư vấn qua đường dây nóng, giáo
dục và bênh vực. Các dịch vụ này có ảnh hưởng rõ rệt đối với cộng đồng, giúp đỡ những nạn
nhân bị bạo hành gia đình nhằm hàn gắn và biến chuyển họ thành những cá nhân tự chủ đóng
góp cho cộng đồng.
Sứ mệnh của tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) là nhằm cung cấp
những dịch vụ có chất lượng, đồng cảm và không mang tính phán xét theo cách thức nhằm gợi
lên lòng tự trọng và tính độc lập ở những người đã trải qua nạn bạo hành của người bạn tình thân
yêu, và để dẫn dắt cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt tệ bạo hành gia đình thông qua những hoạt
động bênh vực và giáo dục cộng đồng.
BẠO HÀNH GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
Bạo hành gia đình là một loại các hành vi hành hung và cưỡng bức mà một số người lớn hoặc
thanh thiếu niên sử dụng đối với người bạn tình thân mật của họ nhằm mục đích có được uy
quyền và kiểm soát những người đó. Hành vi ngược đãi có thể bao gồm việc tấn công thể chất,
tình dục và tâm lý (tình cảm), cũng như tình trạng áp bức về mặt kinh tế.
CÁC DỊCH VỤ CƯ TRÚ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Tổ chức Phụ Nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) hiện đang điều hành một cơ sở tạm
trú khẩn cấp duy nhất tại Philadelphia dành cho những phụ nữ bị ngược đãi và con cái của họ,
cũng như một chương trình nhà ở dài hạn dành cho các nạn nhân bị trở thành vô gia cư do tệ bạo
hành gia đình. Các cơ s ở cư trú khẩn cấp cung cấp những biện pháp an toàn đặc biệt và hỗ trợ
các dịch vụ đặc biệt theo nhu cầu của nạn nhân bạo hành gia đình.
Các dịch vụ bao gồm:
• Lưu trú tại cơ sở khẩn cấp từ 60-90 ngày
• Cư trú dài hạn tối đa hai năm
• Các dịch vụ quản lý sự vụ
• Chăm sóc trẻ em
• Cố vấn các phương án cư trú
• Các dịch vụ y tế hành vi, bao gồm cố vấn cho cá nhân và theo nhóm
• Liên kết đến những nguồn hỗ trợ của cộng đồng
• Phát triển kỹ năng sống
TRUNG TÂM PHÁP LÝ
Trung tâm Pháp lý của tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) giúp đ ỡ các
nạn nhân bạo hành gia đình cho cả nữ và nam thông qua hệ thống tư pháp bằng cách cung cấp
hoạt động bênh vực về pháp lý, làm đại diện và theo hầu tòa án.
Luật sư sẽ đại diện cho khách hàng để tìm kiếm:
• Biện pháp bảo vệ chống các mệnh lệnh ngược đãi
• Quyền nuôi con và cấp dưỡng

Các dịch vụ đặc biệt được cung cấp cho nạn nhân:
• Sống với một tình trạng khuyết tật
• Là người nhập cư
HUẤN LUYỆN VÀ GIÁO DỤC
Cung cấp các khóa huấn luyện, hội thảo và hội nghị giáo dục liên quan đến nạn bạo hành gia đình
dành cho nhiều đối tượng. Khóa huấn luyện có thể được thiết kế riêng theo nhu cầu của người
tham gia.
Để xin tham gia huấn luyện hoặc hội thảo, xin gọi 215-386-1280.
4 CÁCH ĐỂ THAM GIA
1. Xác định Lập trường
Tìm hiểu thêm tại địa chỉ womenagainstabuse.org
2. Bênh vực
Nếu quý vị biết có người đang bị ngược đãi, hãy hỗ trợ bằng cách lắng nghe các nhu cầu
của họ. Quý vị cũng có thể gọi đến Đường dây Nóng về Bạo hành Gia đình của
Philadelphia (Philadelphia Violence Hotline) để tìm hiểu, can thiệp khủng hoảng, lập kế
hoạch an toàn và để được đưa vào cơ sở lưu trú khẩn cấp của chúng tôi.
3. Tình nguyện viên
Hãy truy cập womenagainstabuse.org để tìm hiểu cơ hội làm tình nguyện viện hay gọi số
215-386-1280
4. Hiến Tặng
• Xin hiến tặng tại địa chỉ womenagainstabuse.org
Gửi séc, và tiền về:
Tổ chức Phụ nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse)
Attn: Development
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi 215-386-1280
•
•

Đưa tổ chức Phụ Nữ Chống Ngược đãi (Women Against Abuse) vào khu quy hoạch nhà ở
của quý vị
Hiến tặng qua United Way, Đại lý số 195

LIÊN LẠC:
Women Against Abuse Administrative Office
100 S. Broad St., Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
ĐT: 215-386-1280
Fax: 215-386-2476
Cư trú Khẩn cấp
ĐT: 215-386-1280

Women Against Abuse Legal Center
100 S. Broad St., 5th Floor
Philadelphia, PA 19110
ĐT: 215-686-7082
Fax: 215-686-7041
Đường dây Nóng về Bạo hành Gia đình Philadelphia (Philadelphia Domestic Violence Hotline)
1-866-SAFE-014
1-866-723-3014

