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من اإلثنين إىل الجمعة من الساعة 8:30

صباًحا حتى 5:30 مساًء

 
www.apdc.org/victimassistance

 victims@apdc.org: البريد اإللكتروني

 
 

تحدث ضد العنف المنزلي واالعتداء الجنسي واالتجار بالبشر 

وأشكال أخرى من االستغالل

 

ال تقبل أو تبرر السلوكيات العنيفة

 

عندما تستأمنك الضحية، استمع بعناية، دون حكم

 

الضحايا "ال يطلبون ذلك". إبدأ بااليمان بذلك 

 

 APDC إحضر فعاليات مركز

حول التواصل، وجمع التبرعات، والدورات التدريبية   

 

جميع خدماتنا مجانية وسرية بغض

النظر عن حالة الهجرة

 

العمل كمتطوع لمساعدة الضحايا يوفر

الفرصة إلحداث تأثير من خالل تقديم

الدعم والمعلومات لضحايا

الجريمة

لالنضمام إلينا كمتطوع أو متدرب

يرجى االتصال بقسم مساعدة الضحايا 
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تطوع

اتصل بنا

إدعم مجتمعنا

 
إن تبرعك السخي يمكّن مركز APDC  من

ضمان صحة وتمكين مجتمعات 

المهاجرين والالجئين في

كولورادو. 

    
APDC التبرعات لمركز 

معفاة من الضرائب ويمكن تقديمها عن

 طريق الشيكات أو البريد أو عبر اإلنترنت

خذ موقف
 

www.apdc.orgعىل إدارة مساعدة
الضحايا

http://www.apdc.org/


APDC هي منظمة مجتمعية تدعم المجتمعات 
التي تفتقر إىل الخدمات والتمثيل الناقص في

كولورادو

 

                                
:APDC تتضمن برامج

الصحة السلوكية، وتعليم الكبار،

 وأكاديمية القيادة الشبابية، واإلنصاف
الصحي، وإدارة كولورادو للتواصل اللغوي، 

وإدارة مساعدة الضحايا.
 
 

يخدم قسم مساعدة الضحايا ضحايا الجرائم من

مجموعات متنوعة في جميع أنحاء الوالية الذين

يواجهون تحديات بسبب العوائق اللغوية

.والدينية واالقتصادية

ال، تساعد إدارة مساعدة الضحايا جميع ضحايا

الجرائم بغض النظر عن العرق والجنسية والعمر

والهوية الجنسية والدين والهوية الجنسانية، ووضع

الهجرة و/أو اإلعاقة

ال، سواء تم تقديم تقرير الشرطة أو إدانة المشتبه به

APDC فال يؤثر عىل خدماتك في

يحق لجميع ضحايا الجرائم الحصول عىل المساعدة

من خالل إدارة مساعدة الضحايا. تشمل الجرائم

عىل سبيل المثال ال الحصر:

  االعتداء الجنسي، والعنف المنزلي، االختطاف،

  واالتجار بالبشر، إساءة معاملة األطفال، والكر والفر

السطو وسرقة الهوية وما إىل ذلك.

 

هل أحتاج إىل أن أكون آسيوي

لتلقي الخدمات؟

هل أحتاج إىل تقرير شرطة؟

ما نوع ضحايا الجرائم الذين
تساعدوهم؟

 

كم تكلف خدماتكم؟

التواصل

 
المناصرة

التمكين 

 

APDC  الخدمات من خالل إدارة مساعدة الضحايا في 

 مجانية. قد يكون لإلحاالت من خارج الخدمة

تكاليف حسب الطلب.

 

 

معلومات عنا

أهدافنا

 

األسلئة الشائعة

 
الخدمات

المقدمة

خدمات الضحايا المباشرة السرية/ إدارة الحاالت

خدمة المناصرة عن بُعد والمتنقلة متاحة

تنسيق الموارد والخدمات

المساعدة في الترجمة الفورية والترجمة الكتابية

اإلحالة إىل خدمات الصحة النفسية 

مساعدة تعويض الضحايا

اإلحاالت إىل المساعدة القانونية أو مساعدة الهجرة

(VAR)معلومات حول قانون حقوق الضحايا

تخطيط السالمة 

الدعوة القانونية والشخصية

تطوير خطة الرعاية الذاتية

التدخل في األزمات

التعليم والتوجيه لنظام العدالة الجنائية

 


