ለወሲባዊ ጥቃት
አገልግሎቶች

በወሲባዊ ሁከት፣ ማለትም ወሲባዊ ጥቃት፣ ኣስገድዶ መድፈር፣
የደም ደባለቅ፣ ወሲባዊ ግፍና፣ ለወሲባዊ ኣገልግሎት መጓጓዝን
ጨምሮ፣ በህይወታቸው ላይ ጫነ ለደረሰ የ Loudoun
County ለአቅመ አዳም ለደረሱ ነዋሪዎች፣ በነጻ፣ በሚስጥር
የቀረቡና ሁሉ ኣቀፍ የሆኑ ኣገልግሎቶች ተዘጋችተዋል።
የሚሰጡ አገልግሎቶች፤
• የአጭር-ግዜ የችግር ቴራፒና ድጋፍ
• ወሲባዊ ጥቃት ለደረሰባቸ የተዘጋጀ የመደጋገፍያ ቡድኖች
• ወደ ፍርድ ቤት ኣብሮ መሄድ
• ወደ የፎረንሲክ የህክምና መርመራዎች አብሮ መሄድ
• የደህንነት እቅድ አወጣት
• በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ምንጮችን አስመልክቶ መረጃና
ጥቆማ መስጠት
• የመከላከያ ትእዛዝ ማመልከቻን በማስገባት ላይ እርዳታን መስጠት
• ሌሎች የጥብቅናንና የድጋፍ አገልግሎቶች
እንደየአስፈላጊነታቸው
የመገናኛ መረጃ፤
24-ሰዓት መደወያ፤
703-777-6552

105 East Market Street
Leesburg, VA 20176
www.lcsj.org
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ጥቃት?
ወሲባዊ ጥቃት የተለያዩ ይዘቶች ሊኖሩትና በተለያዩ
መንገዶች ሊገለጽ ይችላል። ቢሆንም አንድ ለውጥ
ሳያሳይ የሚቆይ ነገር አለ፤ የተጠቂው ጥፋት
በጭራሽ አይደለም።
ማን ሊረዳ ይችላል?
ማንኛውም የወሲባዊ ጥቃት ሰለባ የሆነ፣ በማሕበረሰቡ
ውስጥ የሚኖር ሁኔታው ያሳሰበው ሰው፣ በለሞያዎች፣
የሕግ አስከባሪዎች፣ የወሲባዊ ጥቃት አገልግሎቶችንና
ማሕበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ ምንጮችን አስመልክቶ
መረጃ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሊደውል ይችላል።
የቃል ማስተርጎም አገልግሎት በማንኛውም
ቋንቋ ተዘጋጅቷል።
ከወሲባዊ ጥቃት በኋላ። ድጋፍን ማግኘት።
ከወሲባዊ ጥቃት በኋላ ምን አይነት ግብረ መልስ
እንደሚሰጡ ማወቅ ሊያስቸግር ይችላል። አካላዊ ጉዳት
ደርሶብዎ፣ ስሙእትዎ ተሟጦ ኣልዎ ወይም ከዚያን
ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለብዎ እርግተኛ ላይሆኑ
ይችላሉ። ለወንጀል ፍትህ ማግኛ ሲስተሙ ጋራ አብሮ
ለመስራት እያሰቡ ሊሆኑ፣ ቢሆንም የት መጀመር
እንደሚችሉ እርግጠኛ ላይሆኑ ይችላሉ። ከወሲባዊ
ጥቃት በኋላ ምን እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚችሉ
ማወቅ፣ በሚኖርዎ አስገቻሪ ጊዜ ወቅት ላይ፣ ሰከን
እንዲሉ ሊረዳዎ ይችላል። ድጋፍ ተዘጋጅቷል።
አንድን ጓደኛ ወይንም የሚወዱትን ሰው ለመርዳት
አንድ ሰው ወሲባዊ ጥቃት ተፈጸመብኝ ብሎ ሲነግርዎ፣
ምን ማለት እንዳለብዎ ማወቅ ሁሌ ቀላል አይደለም።
በተለይም ይህ ሰው የቤተሰብዎ አባል፣ ጓደኛ፣ ወይም
የሚወዱት ሰው ከሆነ። ያዳምጡ። እዜ ይገኙ። ፍርድ
ሳያስተላልፉ ሀሳብ ይለዋወጡ። እርዳታ ይጠይቁ።

ይህ ፕሮጀክት በ U.S. Department of
Justice ለ Virginia በተሰጠው የፌደራላዊ
የ Violence Against Women Act
እርዳዎች፣ በ Department of Criminal
Justice Services በኩል በተገኘ የ
#21-A8616SP20 እርዳታ ይደገፋል።

