خدمات آزار جنیس

خدمات رایگان ،محرمانه و جامع ویژه بزرگساالن کانتی
 Loudounکه زندگی آنها تحت تاثیر خشونت از جمله آزار
جنسی ،تجاوز ،زنای محارم ،بدرفتاری جنسی و قاچاق
جنسی قرار گرفته است.
خدمات ارایه شده
• بحران درمانی و پشتیبانی کوتاه مدت

•
•
•
•
•
•

همراهی در دادگاه
همراهی در آزمایشهای پزشکی قانونی
برنامهریزی ایمنی
اطالعات و معرفی به منابع محلی
کمک در ارایه درخواست برای دستورهای محافظتی
سایر خدمات مشاوره و مساعدت حسب نیاز

اطالعات تماس:
خط ویژه -24ساعتی
703-777-6552
105 East Market Street
Leesburg, VA 20176
www.lcsj.org
SASP Rack Card 11.21 - FARSI

آزار جنسی چیست؟
آزار جنسی میتواند انواع مختلفی داشته و به
شیوههای متفاوتی تعریف شود ،اما یک چیز مشابه است:
قربانی هرگز مقصر نبوده است.
چه کسانی میتوانند کمک دریافت کنند؟
هر قربانی آزار جنسی ،افراد مربوطه در جامعه،
متخصصین ،مامورین اجرای قانون ،هر فردی که
درباره خدمات آزار جنسی و منابع محلی نیاز به
اطالعات دارد ،میتواند تماس بگیرد .خدمات ترجمه
شفاهی بر هر زبانی موجود است.
دریافت پشتیبانی بعد از آزار جنسی
بعد از آزار جنسی ،سخت است بدانید که چطور واکنش
نشان دهید .ممکن است شما از نظر فیزیکی صدمه دیده
باشید ،از نظر عاطفی تخلیه شده یا مطمئن نباشید که باید
چه کاری انجام دهید .شاید به مراجعه به نظام عدالت
کیفری فکر میکنید اما مطمئن نیستید از کجا شروع کنید.
یادگیری بیشتر درباره گامهایی که میتوانید بعد از
خشونت جنسی بردارید ،میتواند به شما در شرایط
دشوار کمک کند .پیشتیبانی موجود است.
کمک به یک دوست یا عزیز
همیشه راحت نیست که بدانیم به فردی به شما میگوید
مورد آزار جنسی قرار گرفته است ،چه چیزی باید
بگوییم ،به ویژه اگر آن فرد عضو خانواده ،دوست یا
عزیز شما است .گوش دهید .آنجا باشید .بدون قضاوت
گفتگو کنید .درخواست کمک کنید.
این پروژه تحت حمایت گرنت
 #21-A8616SP20از طریق اداره خدمات
عدالت کیفری از محل بودجه فدرال در ردیف
قانون خشونت علیه زنان است که توسط اداره
دادگستری ایاالت متحده به ویرجینا داده شده است.

