
Якщо вам загрожує безпосередня небезпека,
зателефонуйте на 911 і вимагайте перекладача. Не
дозволяйте своїм дітям виступати в якості перекладачів.
Контакти з поліцією можуть дати можливість отримати
правовий статус жертви злочину в США. У Філадельфі�
поліція не повинна питати про ваш статус іммігранта або
громадянство.
Зв'яжіться з людьми, яким ви довіряєте (особисто при
дотриманні дистанці�, по телефону, в текстовому або
віртуальному чаті), які можуть допомогти вам у разі
надзвичайної ситуаці�. Домовтеся про кодове слово або
знак, щоб вони знали, коли вам потрібна допомога (сім'я,
сусіди, друзі, адвокати).
Запам'ятайте номери екстрених служб і завжди тримайте
телефон при собі.
Виберіть безпечну кімнату в вашому домі і переконайтеся,
що в разі надзвичайної ситуаці� ви можете з неї вийти.
Знайте, де у вашому будинку знаходяться всі вихідні двері та
вікна.
Уникайте приміщень зі зброєю (кухня, гараж, підвал, ванна
кімната), щоб знизити ризик заподіяння шкоди в разі
насильства.
 Придумайте з дітьми кодове слово або знак, при
використанні якого їм потрібно буде вийти та подзвонити
на номер 911. Переконайтеся, що ваші діти знають, що
ніколи не повинні втручатися або намагатися захистити вас.
Дізнайтеся про технологі� безпеки і про те, як бути в безпеці
в Інтернеті.
Часто міняйте свої паролі і контакти на телефоні і
комп'ютері. Не зберігайте паролі автоматично.
Якщо ви не відчуваєте себе в безпеці, чи є інші друзі або
родичі, у яких ви могли б залишитися на цей час? Складіть з
ними план, який допоможе вам піти з дому і залишитися у
них.
Помістіть ваші ліки і важливі документи (імміграційні
документи, паспорти, дозволи на роботу і грін-карти) в
сумку в безпечному місці з легким доступом або попросіть
друзів залишити їх у себе.

Місцеві ресурси

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

Домашнє насильство

Послуги по боротьбі з сексуальним
насильством

Послуги по боротьбі з торгівлею людьми

 Дитяча лінія: 1-800-932-0313
Юридична допомога для іммігранті

Місцеві громадські організаці�

 

ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЛЯ
ІМІГРАНТІВ, ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ

НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС КОРОНАВІРУСУ

Куди звертатися за допомогою?
Національна гаряча лінія з питань
побутового насильства:
 Телефон:1-800-799-7233
Текстовий чат: LOVEIS to 22522
Онлайн-консультаці�:
https://www.thehotline.org/help/
Національна гаряча лінія по боротьбі з
торгівлею людьми:
Телефон:1-888-373-7888 (TTY: 711)
Текстовий чат: 233733
Онлайн-консультаці�:
https://humantraffickinghotline.org/
Національна гаряча лінія з питань
сексуального насильства:
Телефон: 1-800-656-4673 
Онлайн-консультаці�:
https://hotline.rainn.org/
 Цілодобова допомога через перекладачів

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

www.nscphila.org

Складіть план забезпечення безпеки


