
ما برای کمک به شما اماده هستیم , بدون در نظرداشت لسان که
!شما صحبت میکنید, ٰنزاد و یا حالت مهاجرتی شما

خشونت محلی یا خانوادگی درین مقطع زمانی ختم نخواهد شد. درواقع تشویش

ما درین است که خشونت خانوادگی ازدیاد خواهد یافت با در نظرداشت اینکه تعداد

زیادترمردم تجرید شده ودر خانه ها بسرمیبرند. به همین لحاظ ما متعهد هستیم که تمام

خدمات خود را برای مشتریان فعلی و جدید بشمول کالنساالن و اطفال درین مقطع

زمانی عرضه

.بدار

تمام خدمات دیگر ما مانند سابق بطور عادی و نورمال جریان دارد. لطفال

صفحه انترنتی یا ویپسایت  ما را جهت

                                                    WCSPITTSBURGH.ORG معلومات بیشتر در مورد

: خدماتیکه ما عرضه میداریم مرور نمایید

یکتعداد خدمات ما مانند مهیا ساختن مسکن امن, ارتباط

ساعته و پروگرام حمایت از اطفال بطورعادی و نورمال همراه با شیوه های جدید 24

ارزیابی

و ایمنی بشمول مهیا ساختن گزینه های اضافی مسکن امن در موقع ضرورت دوام خواهد

.داشت

خدمات دیگر از طریق تیلفون و یا هر طریق مصون برای شما عرضه خواهد شد. اگر شما

قربانی خشونت خانواده یا شریک زندگی تان هستید و یا میخواهید کسی دیگر را درین

مورد کمک کنید, شما میتوانید با ما از طریق تیلفون نمبر 8005 687 412  به تماس شده

و با یکی از کارمندان نوکریوال ما در

مورد هر نوع ضرورت ایمنی و یا کمک و همدردی روانی که فعال ضرورت دارید, صحبت

همچنان دیپارتمنت یا بخش خدمات حمایت و دادخواهی حقوقی ما اماده استنمایید

که به تماس های تیلیفونی قربانیان خشونت های خانوادگی رسیدگی نموده و در مورد

سواالت ومشکالت حقوقی شما را کمک نماید. بخش خدمات حقوقی ما از طریق تیلفون

بر 412-7400355

لین فرعی نمبر 5 قابل دسترس است. اگر از طریق تیلفون با یکی از کارمندان ما

ماسگرفته

نتوانستید لطفا پیام تانرا بطور مکمل بشمول نام و نمبر تیلفون تان برای ما ارسال دارید

وما را واقف بسازید ازینکه شما تیلفون ما را واپس جواب داده میتوانید و اینکه برای

.شما مصون است اگرما برایتان پیام بگذاریم

گرچه فاصله گرفتن ازاجتماعات باعث منفعت کسانی است که در خطر ابتال به

مریضی جدی هستند, متخصصین میگویند که این باعث اسیب پذیری بیشتر برای کسانی

میگردد

که قربانیان خشونت های خانوادگی هستند, ولی این به ان معنی نیست که شما تنها

.هستید

اگرشما میخواهید که با ما از طریق تیلفون به تماس شوید به هر لسانیکه شما صحبت

.میکنید ما برایتان مترجم فراهم میسازیم و اماده هستیم شما را کمک کنیم


