
الرؤية

رؤيتنا هي أن تكون مجتمعاتنا صحية

ومتمكنة.

اتخذ موقف
تكلم ضد العنف المنزلي والعنف الجنسي.ال

تقبل أو تبرر السلوكيات العنيفة.عندما تأتمنك

الضحية، استمع جيًدا وال تحكم.تذكر أن

الضحايا لم "يطلبوا ذلك".إحضر برامج التوعية،

وجمع التبرعات والجلسات التدريبية في مركز

.APDC

أالخرى APDC خدمات مركز
الصحة السلوكية

عيادة الرعاية األولية

تعليم الكبار

أكاديمية قيادة الشباب

الترجمة المكتوبة والترجمة الفورية

العدالة الصحية

إدعم مجتمعنا

 

يًمكّن تبرعك السخي لـمركز APDC من المساعدة

في ضمان تمتع مجتمعات المهاجرين والالجئين في

كولورادو بصحة جيدة ومن تمكينهم.

التبرعات لمركز APDC معفاة من الضرائب ويمكن

تقديمها عن طريق شيكات أو في البريد أو عبر اإلنترنت

www.apdc.org عىل

اتصل بنا

Alton St. Aurora, CO 80010 1537

هاتف: (303) 2920-923

(خط األزمة: (720) 394-7909 (24 ساعة/ سبعة أيام

االثنين - الجمعة / 8:30 صباًحا - 5:30 مساًء

https://www.apdc.org

victims@apdc.org :البريد اإللكتروني

مساعدة
الضحية

نحن نقدم المساعدة والدعم ألولئك

الذين تعرضوا اىل جريمة و/أو

شهدوها.



مساعدة الضحية
قسم مساعدة الضحية في مركزAPDC  هي منظمة

مجتمعية تدعم ضحايا الجريمة المحرومين والغير

ممثلين بشكل كاف في كولورادو.

نحن نخدم مجموعات متنوعة في جميع أنحاء الوالية

التي تواجه تحديات بسبب الحواجز اللغوية والدينية

واالقتصادية.

خدماتنا متاحة لجميع ضحايا الجريمة بغض النظر عن

العرق أو الجنسية أو الهوية الجنسية أو حالة المواطنة

و/أو اإلعاقة

اذا توفيت الضحية أو كانت بحالة عجز، فقد تمارس هذه

الحقوق من قبل زوج/زوجة الضحية أو والدها/والدتها أو

طفلها/طفلتها أو شقيقها/شقيقتها أو جدها/جدتها أو

حفيدها/حفيدتها أو من قبل ممثل قانوني آخر.

FAQ
هل يجب أن أكون آسيوًيا للحصول

عىل الخدمات؟

ال. سيساعد قسم مساعدة الضحايا في مركز 

APDC جميع ضحايا الجريمة بغض النظر عن العرق أو

الجنسية أو الهوية الجنسية أو الدين و/أو حالة المواطنة

و/أو اإلعاقة.

هل يتوجب علي الحصول عىل

تقرير من الشرطة؟

ال. بغض النظر عن تقديم تقرير اىل الشرطة أو إثبات

إدانة المشتبه به فهي ال تؤثر عىل خدماتك في مركز

.APDC

من هي الضحية التي تعرضت اىل

الجريمة التي تقدمون الخدمة

لها؟

جميع ضحايا الجريمة مؤهلون للحصول عىل المساعدة

.APDC من خالل إدارات مساعدة الضحايا في مركز

تشمل الجرائم عىل سبيل المثال ال الحصر:االعتداء،

االعتداء الجنسي، العنف المنزلي، االختطاف،

االغتصاب، الضرب والهروب، السرقة، انتحال

الشخصية، إلخ.

كم تكلف خدمات المركز؟

جميع الخدمات من خالل قسم مساعدة الضحايا في

مركز APDC مجانية ، لكن هناك خدمات أخرى

والمحالة من قبل قسم مساعدة الضحايا قد يكون

عليها رسوم.

 الخدمات المقدمة
اإلحالة إىل خدمات الصحة العقلية

مساعدة تعويض الضحايا

الترجمة المكتوبة والترجمة الفورية

اإلحالة إىل المساعدة القانونية

معلومات حول حقوق الضحية

تخطيط السالمة

الدعوة القانونية والشخصية

تطوير خطة الرعاية الذاتية

توجيه خدمات الضحايا/إدارة الحاالت

التعليم والتوجيه حول نظام العدالة الجنائية

جميع خدماتنا مجانية وسرية

تطوع

يوفر العمل كمتطوع في مساعدة الضحايا الفرصة

للتأثير عىل حياة اآلخرين من خالل توفير الدعم

والمعلومات لضحايا الجرائم.

لالنضمام إلينا كمتطوع أو متدرب،

يرجى االتصال بالرقم 303.923.6816 أو

zonyadawson@apdc.org البريد اإللكتروني

للمزيد من المعلومات.


