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THỂ GIÚP ĐỠ BẠN!
Bạo lực gia đình sẽ không dừng lại trong thời gian này. Trên thực tế, chúng
tôi lo ngại rằng tình trạng này sẽ (TÔI ĐÃ BỎ TỪ "NHIỀU KHẢ NĂNG") tăng

lên khi ngày càng có nhiều người bị cách ly và ở nhà. Vì mục đích này,

chúng tôi vẫn cam kết cung cấp tất cả các dịch vụ của chúng tôi tới khách
hàng người lớn và trẻ em hiện tại (và mọi khách hàng mới) trong và ngoài

thời gian này.

TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA CHÚNG TÔI TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG BÌNH

THƯỜNG. VUI LÒNG KIỂM TRA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI
WCSPITTSBURGH.ORG ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA
CHÚNG TÔI!

Một số dịch vụ, ví dụ như Nơi nương tựa Khẩn cấp, Đường dây nóng 24 giờ
và Chương trình Trẻ em, sẽ hoạt động như bình thường với các biện pháp

sàng lọc và an toàn mới và các tùy chọn che chở bổ sung khi cần thiết. Các
dịch vụ khác sẽ được cung cấp qua điện thoại hoặc bằng mọi cách an toàn

nhất. Nếu quý vị là người sống sót sau bạo lực do bạn tình gây ra hoặc đang

tìm cách hỗ trợ ai đó, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số (412) 687-
8005 để nói chuyện với nhân viên đường dây nóng của chúng tôi về bất kỳ
nhu cầu an toàn nào quý vị có thể có hoặc nếu quý vị cần hỗ trợ về mặt cảm
xúc ngay bây giờ.
Ngoài ra, Phòng Ủng hộ Pháp lý của chúng tôi vẫn nhận các cuộc gọi từ
những người sống sót sau bạo lực do bạn tình gây ra để lắng nghe các câu

hỏi và mối quan ngại liên quan đến pháp lý. Quý vị có thể liên hệ với phòng
ban này theo số 412-355-7400, Số máy lẻ 5. Nếu quý vị không liên lạc được
với nhân viên, vui lòng để lại tin nhắn chi tiết bao gồm tên, số điện thoại nơi
quý vị có thể nhận cuộc gọi và liệu có an toàn cho chúng tôi gọi lại hoặc để
lại tin nhắn nếu chúng tôi không thể liên lạc với quý vị không.

Trong khi giãn cách xã hội mang lại lợi ích cho những người có nguy cơ mắc
bệnh nghiêm trọng nhất, các chuyên gia cho biết việc thực hành này chắc
chắn sẽ khiến những người khác dễ bị tổn thương hơn, bao gồm cả nạn
nhân của bạo lực bạn tình. Điều đó không có nghĩa là quý vị đơn độc. Nếu
quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi. Dù ngôn ngữ
của quý vị là gì, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ phiên dịch. Chúng tôi ở đây

để trợ giúp quý vị.


