Eastside Domestic Violence Program

24-hour crisis line
1-425-746-1940 or 1-800-827-8840

Bạo lực gia đình là gì
Bạo lực gia đình là một mô hình leo thang của lạm dụng
mà một trong những đối tác trong một mối quan hệ thân
mật điều khiển khác thông qua vũ lực, đe dọa, hoặc đe
dọa của bạo lực. Bạo lực gia đình không có ranh giới.
Nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, cả hai giới, tất cả các
nền văn hóa, tất cả các tôn giáo, tất cả các ngành
nghề, và con người từ tất cả các mức thu nhập.
Hiểu Abuse
Bạo lực gia đình là về năng lượng và kiểm soát và bao
gồm nhiều loại khác nhau của sự lạm dụng. Nó nhiều hơn
là chỉ những vết bầm tím và gãy xương thường được kết
hợp với lạm dụng vật lý. Bạo lực gia đình cũng có thể
bao gồm tình dục, tâm lý hay tình cảm, tài chính và lạm
dụng.
Trong một khẩn cấp
Nếu bạn đang lo sợ cho sự an toàn của bạn GỌI 9-1-1.
Cho dispatcher cuộc sống của bạn đang bị nguy hiểm và
bạn cần giúp đỡ ngay lập tức.
Nếu bạn không đến được với điện thoại để gọi 9-1-1,
LEAVE. Việc đầu tiên bạn nên làm là đưa mình ra khỏi
cách gây hại và nhận được đến một nơi an toàn hoặc một
nơi công cộng, nơi những người khác có thể nhìn thấy
bạn.
Giúp đỡ là sẵn
Nếu bạn hay ai đó là một mối quan hệ lạm dụng và nhu
cầu giúp đỡ hay muốn nói chuyện với ai đó về bạo lực
gia đình, bí mật trợ giúp có sẵn 24 giờ một ngày bằng
cách gọi đường dây khủng hoảng của chúng tôi tại 425746-1940. Nhân viên của chúng tôi là chuẩn bị sẵn sàng
để hỗ trợ người gọi trong việc chuẩn bị kế hoạch an
toàn, trả lời các câu hỏi chung chung về bạo lực gia
đình, cung cấp các giới thiệu, và chia sẻ thông tin
thêm về chương trình và dịch vụ của chúng tôi.
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Đường dây khủng hoảng của chúng tôi có thể được gọi
điện thoại với một hoặc cả hai bình thường một thiết bị
teletype (TTY). Nó có thể truy cập tới những người bị
khuyết tật ngôn luận và điều trần thứ hai - thứ sáu
giữa giờ 08:00 và 17:00.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành người Victim
Bạo lực gia đình có thể xảy ra cho bất cứ ai không phân
biệt chủng tộc, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tôn
giáo, hay giới tính. Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến
người dân của tất cả các nền kinh tế xã hội và trình độ
giáo dục. Bạo lực gia đình xảy ra ở cả hai đối diện,
giới tính và các mối quan hệ tình dục giống nhau và có
thể xảy ra đối với các đối tác thân mật những người đã
kết hôn, sống với nhau, hoặc hẹn hò.
Nếu bạn đang bị lạm dụng, NHÔÙ -Bạn không có một mình
Nó không phải do lỗi của bạn
Trợ giúp có sẵn
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