
 ال تتحدث االنجليزية؟ ليس هناك أى مشكلة.

 هذه المنظمات هنا لمساعدت

 مركز المرأة واألسرة

المركز هو مركز أزمات االغتصاب وبرنامج العنف المنزلي. نحن ندعم جميع الجنسين الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو المنزلي في 

.مقاطعات محيطة 8جيفرسون و  . 

نية وسرية. تشمل الخدمات المقدمة ، تخطيط السالمة ، ومجموعات الدعم ، والمأوى في حاالت الطوارئ ، والخدمات جميع خدماتنا مجا

أزمات الفورية ، والتعليم الوقائي ، واالستشارة / العالج ، والدعوة القانونية ، والدعوة في المستشفى ، والمعلومات / اإلحاالت. لدينا خط 

( ولدينا إمكانية الوصول إلى المترجمين الفوريين502.581.7222ساعة ) 24على مدار  . 

  

 وزارات كنتاكي لالجئين

يخدم البرنامج ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية والذين وقعوا ضحية لجريمة في الواليات المتحدة. تشمل العنف المنزلي 

العتداء الجسدي والسرقة وغير ذلك. الوضع القانوني ال يهم. تقدم خدمات والجرائم الجنسية والجرائم المالية والمطاردة / التحرش وا

 .الترجمة الشفوية مجانًا. ال يلزمك االتصال بالشرطة الستخدام هذه الخدمة

دمات تشمل الخدمات المساعدة في االنتقال ، وإخطار المحكمة ، ومرافقة المحكمة ، واإلحالة إلى الخدمات القانونية ، واإلحاالت للخ

ف ، الطبية )الصحة العقلية والبدنية( ، ومرافقة إنفاذ القانون ، والمساعدة في التقدم للحصول على المزايا العامة ، والمساعدة في التوظي

 .وتدخل المالك ، واالحتياجات األساسية مثل المالبس قسائم وإحاالت مخزن الطعام

تصال بالرقم ، يرجى إرسال رسالة نصية أو اال إذا كنت مهتًما    . يرجى ترك رسالة مع اسمك ولغتك المفضلة. "ال  762-7020(502)

 "[] اإلنجليزية ... أنا أتحدث

 أبواب لألمل

ومحو  GED و ESL تساعد أبواب األمل في تمكين النساء المهاجرات من الالتينكس واألسر من خالل التعليم. نحن نقدم حاليًا فصول

ط( والمواطنة للبالغين ودروس ما بعد المدرسةاألمية الحاسوبية )للنساء فق  (AST)  لألطفال. نحن نركز على القراءة والكتابة والرياضيات

 .. نحن نتكلم االسبانية 4673-384(502 )لدينا. يرجى االتصال  AST في برنامج

 وحدة خدمات الضحايا التابعة لقسم شرطة مقاطعة لويزفيل 

ضحايا الجريمة الذين يقدمون تقارير إلىخدمات الدعم والدعوة ل VSU تقدم  LMPD. يشمل VSU  ، العنف المنزلي ، والجرائم الجنسية

واالتجار بالبشر ، والجرائم ضد األطفال ، والجرائم ضد كبار السن ، وإطالق النار والقتل ، واإلصابات الخطيرة أو حوادث المركبات 

 المميتة

وحدة النزاهة العامة ووحدة المعايير المهنية ، والقضايا األخرى التي حقق فيها محققو القسم حسب تعتبر جنائية ، التحقيقات التي أكملتها 

 .تقديرهم

تشمل الخدمات: التدخل في األزمات والدعم. معلومات عن حقوق الضحايا والخدمات ؛ تخطيط السالمة شرح عملية أمر الحماية وعملية 

محكمة تحديثات استقصائية مساعدة النقل سكن آمن مؤقت ؛التحقيق وإجراءات المحكمة ؛ مرافقة ال  VINELink /  اإلخطار المسبق

 شفوي / ترجمة؛ والتدخل مع أصحاب باإلفراج ؛ المساعدة في رفع دعاوى تعويض الضحايا ؛ مساعدة مالية طارئة محدودة ؛ مترجم

.راتلعمل والمؤسسات األكاديمية والدائنين ومقدمي الخدمات وأصحاب العقاا . 


