
Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, vui lòng gọi 911 và yêu cầu
được cung cấp thông dịch viên. Không cho phép con quý vị
làm thông dịch viên. Liên lạc với cảnh sát có thể mở ra cách
thức nhận được tình trạng pháp lý là nạn nhân của vụ phạm
tội ở Hoa Kỳ. Tại Philadelphia, cảnh sát không được hỏi về
tình trạng nhập cư hoặc tư cách công dân của quý vị.
Liên lạc với những người quý vị tin tưởng (giữ khoảng cách khi
gặp mặt trực tiếp, liên hệ qua điện thoại, văn bản hoặc trò
chuyện trực tuyến), những người có thể giúp quý vị trong
trường hợp khẩn cấp. Thiết lập một từ làm mã hiệu hoặc mật
hiệu với những người này để họ biết khi nào quý vị cần giúp đỡ
(gia đình, hàng xóm, bạn bè, luật sư).
Ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp và luôn mang theo điện thoại
bên mình.
Chọn một căn phòng an toàn trong nhà của quý vị và đảm bảo
có lối thoát khỏi căn phòn hợp khẩn cấp. Biết rõ vị trí tất cả
cửa ra vào và cửa sổ trong nhà.
Tránh ở trong các phòng có vũ khí (nhà bếp, nhà để xe, tầng
hầm, phòng tắm) để giảm nguy cơ bị làm hại trong trường hợp
bị lạm dụng.
Sử dụng một từ mã hiệu hoặc mật hiệu với con quý vị để nhắc
các con khi nào nên bỏ chạy và gọi 911. Hãy đảm bảo con quý
vị hiểu rằng chúng không bao giờ được tham gia vào hoặc cố
gắng tìm cách bảo vệ quý vị.
Tìm hiểu về sự an toàn của công nghệ và làm cách nào để luôn
an toàn khi trực tuyến.
Thường xuyên thay đổi mật khẩu và mã pin trên điện thoại và
máy tính của quý vị. Không cho phép máy tính nhớ mật khẩu
của quý vị.
Nếu quý vị ở trong tình trạng không an toàn, có những người
bạn hoặc gia đình khác quý vị có thể ở cùng trong thời gian
này không? Hãy lên kế hoạch cùng với họ để giúp quý vị thoát
ra khỏi nguy hiểm và ở lại với họ.
Đặt thuốc điều trị và các giấy tờ quan trọng của quý vị (giấy tờ
di trú, hộ chiếu, thẻ ủy quyền việc làm và thẻ xanh) trong một
chiếc túi ở nơi an toàn và dễ lấy hoặc nhờ một người bạn giữ
chúng giúp cho quý vị.

 

Nguồn lực Địa phương

Philadelphia Domestic Violence Hotline: 866-
723-3014
Congreso de Latinos Unidos: 215-763-8870
Lutheran Settlement House: 215-426-8610
Women Against Abuse: 215-386-1280
Women in Transition: 215-564-5301

WOAR - Philadelphia Center Against Sexual
Violence: 215-985-3315

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
The Salvation Army: 215-825-4601

Nationalities Service Center: 215-893-8400 
HIAS Pennsylvania :215-832-0900
Justice at Work: 215-733-0878
PIRC (Pennsylvania Immigration Resource
Center): 717-600-8099

AFAHO: 215-546-1232
SEAMAAC: 215-467-0690
JUNTOS: 215- 218-9079

Bạo lực gia đình

Dịch vụ hỗ trợ về Bạo lực tình dục

Dịch vụ hỗ trợ về Chống buôn bán người

 Đường dây nóng về Trẻ em: 1-800-932-0313
Hỗ trợ pháp lý nhập cư

Các tổ chức dựa trên cộng đồng

 
 

LẬP KẾ HOẠCH AN TOÀN CHO NHỮNG
NGƯỜI NHẬP CƯ SỐNG SÓT TRONG ĐẠI

DỊCH VIRUS CORONA

Gọi tới đâu để xin trợ giúp
Đường Dây Nóng Quốc Gia Về Bạo Lực Gia Đình:
 Điện thoại: 1-800-799-7233
Tin nhắn: LOVEIS to 22522
Trò chuyện trực tiếp:
https://www.thehotline.org/help/
Đường Dây Nóng Quốc Gia Về Buôn Bán Người:
 Điện thoại: 1-888-373-7888 (TTY: 711)
 Tin nhắn: 233733
Trò chuyện trực tiếp:
https://humantraffickinghotline.org/
Đường Dây Nóng Quốc Gia Về Tấn Công Tình
Dục:
Điện thoại: 1-800-656-4673 
Trò chuyện trực tiếp: https://hotline.rainn.org/
 
Hỗ trợ 24/7 thông qua thông dịch

viên

1216 Arch Street, 4th Floor | Philadelphia, PA 19107
Phone: 215-893-8400

www.nscphila.org

Lập kế hoạch an toàn


