Toplumunuzdaki
Baskı
Pensilvanyada her üç günde bir bayan veya bir çocuk aile içi şiddet
sonucu öldürülür.
Amerikada tecavüz, en fazla rapor
altına alınan ve tekrar oranı sürekli
artan bir suçtur.
Amerikada aile içi şiddet; bayanları
yaralama olaylarında tecavüz, soygun ve araba kazalarından daha çok
önde gelmektedir.
Dört kadından biri hayatları boyunca
tecavüze uğramaktalardır.
Dört ergenlik çağındaki gençten
neredeyse biri flört esnasında şiddete
uğramaktadır.

MİBKM
CCWRC Services
24 saat tecavüz/ saldırı yardım hattı :
Bilgi ve destek, rehberlik, güvenlik
planı ve diğer kaynaklara müracaat.
Ücretsiz hattımız 1-877-234-5050.
Bütün bilgiler gizli tutulur.
Sylvia Stein Barınağı : Güvenli bir
mekana ihtiyacı olan bayanlar ve onların
çocukları için sığınaktır.
Barınacak yer köprüsü : Sylvia Stein
Barınağından ayrılan aileler için geçici
yaşama programı odaklanılmış amaçtır.
Rehberlik : Aile içi baskı ve cinsel
baskıdan kurtulanlar ve onların destekledikleri kişiler için bireysel rehberlik.
Aile içi ve cinsel şiddetten kurtulanlar
için destek grupları vardır.

Avukatlık / Refakat : Yasal servis
arayan, mahkemeye çağırılmış veya
tıbbi müdehaleye ihtiyacı olan kişiler
için yardım vardır.
Çocuk programı : Ev içi ve cinsel
baskının çocuk mağduru veya tanıkları için rehberlik, destek grubu ve
avukatlık.
Toplum eğitimi : Okul, toplum grupları ve profesyonellere toplum
içinde daha iyi farkındalık oluşturmak için koruma/ eğitim programları
sağlanır.
Köy sosyal yardımı/ Savunuculuk :
Merkez İlden uzak alanların hertarafında servisler sağlanır. Ofisler Bellefonte ve Philipsburgta bulunur. Rehberlik için gizli buluşma alanları
ilin her yerinde ulaşılırdır.

Nereye dönersiniz
1-877-234-5050

FELSEFE

State College Office
140 West Nittany Avenue
State College, PA 16801
Office Hours:
Monday-Friday
9:00am-7:00pm

MİBKM' (CCWRC) i kurucuları ve
destekleyicileri inanırlar ki; geleneksel ya da geleneksel olmayan rollerde kendini bireysel ve profesyonel
olarak geliştirmek isteyen bayanlar
diğerlerinin deneyim, problem ve
başarılarının kendilerininkiyle benzer
olduğunu bilerek desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Bayanların benzer
deneyimleri, onları, birbirlerini destekleyebilme ve teşviklendirebilmenin benzersiz pozisyonuna , hayat
tecrübelerini paylaşmak için yerleştirir.

www.ccwrc.org

Bunlara ek olarak insanlar tehlikeden
uzak, emniyetli, bağımsız, güvenli
ortamda yaşadıklarında tam olarak
ilerlemek için daha özgür olduklarına
inanırlar. Bu nedenle kadınlar ve
çocuklar korku, tehtit ve şiddet
gerçeğine karşı olan bir ev ortamı,
çalışma alanı, okul ve toplumda
yaşamalılardır.

Bizim ücrestsiz yardım hattımız
bir günde 24 saat açıktır. Telefonlara cevap veren profesyonel
kişiler size ve sizin güvenliğinize
özen gösterirler.

Bellefonte Office
116 S. Allegheny Street
3rd Floor
Bellefonte, PA 16823
Office Hours:
Monday, Wednesday & Friday
8:30am-4:30pm

Aile içi ve cinsel şiddete uğramış kişileri destekleme
servisi

140 West Nittany Avenue
State College, PA 16801
(814) 234-5222
Bellefonte: (814) 355-6477
TTY#: (814) 272-0660
24 HOUR HOTLINE
234-5050
1-877-234-5050
GÜVENLi – PROFESYONEL –
GiZLi – ÜCRETSiZ

