Hãy mở

Tôi có thể được trợ giúp nữa ở đâu?

Một số Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng có
những người giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành gia
đình đang làm việc ở đây để trợ giúp quý vị.
Những người này là các chuyên gia về nạn bạo
hành gia đình và có thể trợ giúp quý vị hiểu về
tất cả chọn lựa của quý vị, lập kế hoạch cho sự
an toàn của quý vị, và kết nối quý vị với nhiều
nguồn lực khác trong cộng đồng của quý vị.

cửa ra

Để tìm kiếm chương trình giúp đỡ nạn nhân
bị bạo hành gia đình ở địa phương của quý
vị, quý vị có thể gọi Đường Dây Nóng Chương
Trình Giúp Đỡ Nạn Nhân Bị Bạo Hành Gia Đình
Của miễn phí theo số 1-800-799-7233.

một ngày mai

để thấy

tươi sáng hơn
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Trợ giúp các nạn nhân bị
bạo hành gia đình

Có người nào đó đang làm tổn thương

đã có bị tổn thương không?
Quý vị có

sợ bạn

quý vị hay quý vị

tình bạn tình cũ hoặc thành

viên gia đình của bạn không?

Có những người sẽ trợ giúp quý vị hoạch định sự an toàn của quý vị. Họ sẽ trợ giúp
quý vị tìm một nơi an toàn để lưu trú, được tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Họ cũng sẽ trợ
giúp quý vị thực hiện mọi bước khác để giành độc lập và giúp quý vị thành công.
Chúng tôi hiểu rằng nhiều người đang sống
cùng với nạn bạo hành gia đình và chúng tôi
quan tâm đến việc trợ giúp để giữ an toàn cho
các gia đình. Khi quý vị nộp đơn xin Trợ Cấp
Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Khó (TANF),
chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi để xem
bạo hành gia đình có là một vấn nạn cho quý
vị hoặc gia đình quý vị hay không.
XIN LƯU Ý: Quý vị có thể quyết định
cho chúng tôi biết dù quý vị có trải
qua nạn bạo hành hoặc ngược đãi của
gia đình hay không. Quý vị có thể nói
cho chúng tôi biết về nạn bạo hành gia
đình vào bất kỳ lúc nào.

Bạo Hành Gia Đình là gì?

Bạo hành gia đình có nghĩa là bạn tình hoặc
thành viên gia đình dùng kiểu hành vi kiểm
soát và ngược đãi đối với bạn tình khác hoặc
các thành viên khác trong gia đình. Các hành
vi ngược đãi này có thể là cảm xúc, tình dục,
thể chất hoặc kinh tế. Một số ví dụ là:
• Đàn áp quý vị, lôi tên quý vị ra chửi rủa
hay chế nhạo, hoặc gây khó khăn cho quý
vị nhiều lần.
• Ngăn cản quý vị tiếp xúc với gia đình
hoặc bạn bè của quý vị.
• Kiểm soát việc dùng tiền của quý vị.

• Đe dọa làm tổn thương quý vị, các con,
vật nuôi hoặc đồ vật của quý vị.
• Ngược đãi quý vị về thân thể.
• Ép buộc quý vị về các vấn đề tình dục.
• Lén theo quý vị.
• Ngăn cản không cho quý vị tìm kiếm hoặc
duy trì việc làm.

Chúng Tôi Có Thể Trợ Giúp Như Thế
Nào?

Nếu bạo hành gia đình là một vấn nạn đối với
quý vị và quý vị quan tâm đến việc đáp ứng
các yêu cầu WorkFirst của mình, hãy nói với
nhân viên quản lý hồ sơ hoặc nhân viên xã
hội của quý vị. Chúng tôi có thể có khả năng:
• Miễn cho quý vị không phải tìm việc hoặc
các yêu cầu tuyển dụng.
• Miễn cho quý vị không bị truy thu cấp
dưỡng con (được gọi là “lý do chính đáng”).
Nếu quý vị quyết định nói cho chúng tôi biết
về bạo hành gia đình mà chúng tôi có thể kể
đến các hoạt động trong Chương Trình Trách
Nhiệm Cá Nhân (IRP) của quý vị để giữ an toàn
cho quý vị và gia đình quý vị, chẳng hạn như:
• Tham dự các nhóm tư vấn và hỗ trợ.
• Tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ và biện hộ pháp lý.
• Lập kế hoạch an toàn.

Chúng tôi biết rằng bạo hành gia đình có
thể can thiệp vào khả năng ổn định tài
chánh của quý vị, và chúng tôi muốn trợ
giúp quý vị bằng mọi cách mà chúng tôi có
thể.

Quý Vị và Gia Đình Quý Vị là thành
phần Quan Trọng đối với Chúng Tôi

Chúng tôi có các chính sách thích hợp để
bảo vệ thông tin mà quý vị nói cho chúng
tôi biết. Nếu quý vị quan tâm về những
gì xảy ra đối với bất kỳ thông tin nào quý
vị cung cấp cho chúng tôi, xin nói với
nhân viên quản lý hồ sơ, nhân viên xã hội
WorkFirst của quý vị hoặc một luật sư trợ
giúp nạn nhân bị bạo hành gia đình trước
khi chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Nếu quý vị nói cho chúng tôi biết rằng bất
kỳ trẻ nào đang bị ngược đãi, bắt buộc
chúng tôi phải báo cáo thông tin này cho
Nha Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình (CPS) hoặc
cơ quan chấp pháp. (RCW 26.44.030(4))
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