
Independentemente do seu idioma, sua raça ou seu status de
imigração, nós ainda estamos abertos e podemos ajudar!

A violência doméstica não irá parar durante esse período. De fato, nós
estamos preocupados que isso aumente, pois cada vez mais e mais
pessoas estão isoladas e permanecendo em casa. Para esse fim, nós
continuamos comprometidos em fornecer todos os nossos serviços para os
nossos clientes atuais (e novos), adultos e crianças, durante e após esse
período.

Todos os nossos outros serviços continuam operando normalmente. Por
favor, confira nossa página na internet wcspittsburgh.org para aprender
mais sobre o que fazemos!

Alguns serviços, como o nosso Abrigo de Emergência, Linha Direta 24 horas
e Programa para Crianças, irão operar normalmente com novas medidas de
triagem e segurança, e opções adicionais de abrigo quando necessário.
Outros serviços serão oferecidos por telefone ou de qualquer maneira que
seja mais segura. Se você é uma sobrevivente de violência por parceiro
íntimo, ou procura apoiar alguém que seja, você pode entrar em contato
conosco pelo telefone (412) 687-8005 para falar com a nossa equipe de
atendimento 24 horas, sobre qualquer necessidade de segurança que você
possa ter, ou se você estiver precisando de apoio emocional neste
momento.

Além disso, nosso Departamento de Advocacia Jurídica ainda está
aceitando ligações de sobreviventes de violência por parceiro íntimo em
relação a questões e preocupações legais. O departamento pode ser
contatado pelo número 412-355-7400, ext. 5. Se você não conseguir entrar
em contato com um membro da equipe, por favor, deixe uma mensagem
detalhada com seu nome, número de telefone onde você pode receber
chamadas, e se é seguro ligar de volta ou deixar uma mensagem se não
pudermos entrar em contato com você.

Enquanto o distanciamento social beneficia aqueles que correm maior risco
de ficar gravemente doentes, especialistas dizem que inevitavelmente isso
deixará outras pessoas mais vulneráveis, incluindo as vítimas de violência
por parceiro íntimo. Isso não significa que você está sozinha. Se você
desejar entrar em contato, por favor, ligue para nós. Independentemente do
seu idioma, nós forneceremos interpretação. Nós estamos aqui para ajudar.


