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Hỗ Trợ Cộng
Đồng Của

Chúng Tôi 
  Sự đóng góp hào phóng của bạn cho phép

APDC đảm bảo rằng các cộng đồng của

người nhập cư và tị nạn ở Colorado được

khỏe mạnh và được trao quyền.

Quyên góp cho APDC được khấu trừ thuế và
có thể gởi bằng check, gửi thư hoặc trực

tuyến tại www.apdc.org

HÃY ĐỨNG LÊN
Lên tiếng chống lại bạo lực gia đình, tấn công tình

dục, buôn bán người và các hình thức bóc lột khác.

Không chấp nhận hoặc bào chữa cho các hành vi bạo

lực.

Khi nạn nhân mở lòng với bạn, hãy cẩn thận lắng

nghe, không phán xét.

Nạn nhân không bao giờ "yêu cầu". Hãy bắt đầu

bằng tin tưởng.

Tham dự các sự tiếp cận , gây quỹ và đào tạo của

APDC.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn
phí và được bảo mật bất kể tình trạng

nhập cư của bạn.
 

TÌNH NGUYỆN
VIÊN

 Là một tình nguyện viên hỗ trợ cho
nạn nhân, cung hiến cơ hội có tác

động đến cho các nạn nhân của tội
phạm bằng cách cung cấp sự hổ trợ và

cung cấp thông tin.
 

Tham gia với chúng tôi như là một
tình nguyện viên hoặc là một nhân

viên thực tập,
Vui lòng liên lạc với Văn Phòng Hỗ Trợ

Nạn Nhân.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 

APDC là một tổ chức dựa trên cộng đồng để hỗ
trợ những cộng đồng ở Colorado không được

phục vụ và không được đại diện.
 

Các chương trình của APDC bao gồm: Hành Vi
Sức Khỏe, Giáo Dục Cho Người Lớn, Học Viện
Lãnh Đạo Thanh Niên, Sức Khỏe Công Bình,
Kết Nối Ngôn Ngữ Và Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn

Nhân.
 

 Văn Phòng Hỗ trợ Nạn nhân phục vụ cho các
nạn nhân của tội phạm đến từ nhiều nhóm đa
dạng trên khắp tiểu bang, họ phải đối mặt với
những thách thức do trở ngại của ngôn ngữ,

tôn giáo và kinh tế.
 
 
 

MỤC TIÊU CỦA
CHÚNG TÔI

 

 Cung cấp dịch vụ trực tiếp đến nạn nhân

được bảo mật / quản lý vụ án

Phối hợp tài nguyên và dịch vụ

Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật

Giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần

Hỗ trợ bồi thường nạn nhân

Giới thiệu đến trợ giúp pháp lý hoặc hỗ trợ

nhập cư

Thông tin về Đạo luật Quyền Lợi của Nạn

nhân (VRA)

Lập kế hoạch an toàn

Biện hộ pháp lý và biện hộ cá nhân

Khai triển kế hoạch tự chăm sóc

Can thiệp khủng hoảng

Giáo dục và điều hướng của hệ thống tư pháp

hình sự

                 o Biện hộ từ xa và di động đều sẵn sàng 

VỀ CHÚNG TÔI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC
CUNG CẤP

Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân sẽ hỗ trợ cho tất

cả nạn nhân của tội phạm bất kể chủng tộc,

quốc tịch, tuổi tác, tôn giáo, giới tính, tình

trạng nhập cư và / hoặc khuyết tật.

Không cần. Cho dù bảng báo cáo của cảnh

sát đã được đệ trình hoặc nghi phạm bị kết

tội đều không ảnh hưởng đến các dịch vụ của

bạn tại APDC.

Tất cả nạn nhân của tội phạm đều hội đủ điều

kiện để nhận hỗ trợ từ Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn

Nhân. Tội phạm bao gồm nhưng không giới hạn:

tấn công tình dục, bạo lực gia đình, bắt cóc, buôn

người, lạm dụng trẻ em, đụng xe và bỏ chạy,

cướp, trộm danh tính, v.v.

Tôi có cần phải là người
châu Á để nhận các dịch vụ
không?

Tôi có cần phải có bảng
báo cáo của cảnh sát
không?

Bạn hỗ trợ cho những
nạn nhân tội phạm nào?

Dịch vụ của bạn tốn
bao nhiêu tiền?

Kết nối
 Biện hộ
 Trao quyền
 

Các dịch vụ cung cấp từ Văn Phòng Hỗ Trợ

Nạn Nhân tại APDC đều miễn phí. Giới thiệu

đến các dịch vụ bên ngoài có thể sẽ có chi phí

tùy theo yêu cầu của bạn.

 


