สนับสนุนและ
ติดต่อเรา
อาสามัคร
¡¡
¡¡
¡¡

ให้ความช่วยเหลือรับสายด่วน 24ชั่วโมง
ให้ความช่วยเหลือโปรแกรมบ้านพักพิง
ให้ความช่วยเหลือโดยเป็นล่ามแปลภาษา

บริจาค
¡¡

¡¡
¡¡

เป็นเจ้าภาพสนับสนุนครอบครัวผู้รอดพ้นจาก
ความรุนแรง
เป็นเจ้าภาพจัดงานระดมทุน
บริจาคเงินช่วยเหลือ

ทำ�งานร่วมกับเรา
¡¡
¡¡

เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรม
แนะนำ�แหล่งข้อมูลชุมชนให้ผู้รอดพ้นจาก
ความรุนแรง

สายด่วน: 1·800·339·3940
แฟกซ์: 1·323·653·7913
www.nurturingchange.org
ศูนย์ชุมชน
1102 Crenshaw Boulevard
Los Angeles, CA 90019

สำ�นักงาน Fairfax นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

คุณ
ไม่ได้อยู่ ลำ�พัง
รอดพ้นจาก
ความรุนแรงในครอบครัว
และ การถูกทำ�ร้ายทางเพศ

543 N. Fairfax Avenue #108
Los Angeles, CA 90036

สำ�นักงาน Gardena นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
14112 S. Kingsley Drive #13A
Gardena, CA 90249

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดเยีย
่ มชม
www.nurturingchange.org
อีเมลล์ถึงเราที่ contact@cpaf.info
หรือโทรหาเราที่ 1-800-339-3940

พันธกิจของเรา คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและ
ปลอดภัย โดยการเข้าถึงรากเหง้าของปัญหาและผล
กระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรง
ต่อผู้หญิง CPAFมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการ
ทางวัฒนธรรมและภาษาของสตรีและครอบครัวชาว
เอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารนี้ได้
รับการสนับสนุนจาก:

โทรฟรี 1·800·339·3940 · 24 ชั่วโมง

• Grant No2010-KS-AX-K003 ซึ่งไดัรับจากสำ�นักงานความรุนแรงต่อผู้
หญิง, U.S. กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา
• สำ�นักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแคลิฟอร์เนีย

ความคิดเห็น ผลการวิจัย ข้อสรุปและคำ�แนะนำ�ที่แสดงในเอกสารนี้
ไม่ได้สะท้อนมุมมองของกระทรวงยุติธรรม สำ�นักงานความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง หรือสำ�นักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแคลิฟอร์เนีย
CPAF สนับสนุน ให้โอกาสและความช่วยเหลือโดยไม่คำ�นึงถึงเชื้อชาติ
เพศ สัญชาติ อายุ รสนิยมทางเพศ สถานะการแปลงเพศ ศาสนาหรือ
ความเชื่อ หรือความพิการใดๆ
Surviving Domestic Violence & Sexual Assault – Thai

การเตรียมตัวและวางแผนความ
ปลอดภัยของคุณ

ถ้าคู่สมรสหรือแฟนของคุณ...

ทำ�ให้คุณอับอาย ด่าทอ หรือตะโกนใส่คุณ
ควบคุมไม่ให้คุณไปไหนหรือเจอใคร
¡¡ จำ�กัดการใช้เงิน โทรศัพท์ หรือรถของคุณ
¡¡ ขู่จะส่งคุณออกนอกประเทศ หรือพรากบุตรธิดาของ
คุณไป
¡¡ ทำ�ร้ายหรือขู่ที่จะทำ�ร้ายตัวคุณ ครอบครัวคุณ สัตว์
เลี้ยงของคุณ หรือตัวเขาเอง
¡¡ บังคับให้คุณมีเพศสัมพันธ์
คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใช้ความรุนแรง
¡¡
¡¡

¡¡
¡¡

CPAF สามารถช่วยคุณได้

Center for the Pacific Asian Family (CPAF) ก่อตังเ้ มือ
่ ปี 1978
เพือ
่ ช่วยเหลือชาวเอเซียและหมูเ่ กาะแปซิฟค
ิ ทีร่ อดพ้นจาก
ความรุนแรงในครอบครัวและการถูกทำ�ร้ายทางเพศ เรา
ให้บริการได้ใน 30 ภาษาเอเซียและหมูเ่ กาะแปซิฟค
ิ บริการ
ทัง้ หมดของเราไม่มใี ช้จา่ ยใดๆ

ถ้าคุณมีประสบการณ์...

บริการต่างๆ ของ CPAF

โดนสัมผัสอย่างไม่เหมาะสมทางเพศ
¡¡ โดนบังคับให้ดูรูปภาพอนาจาร
¡¡ โดนติดตาม สะกดรอยตาม
¡¡ ถูกคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศโดยที่คุณไม่ยินยอม
¡¡ มีเพศสัมพันธ์เมื่อคุณไม่สามารถยินยอม เช่น เวลา
มึนเมา
¡¡ ถูกข่มขืนหรือพยายามข่มขืน
คุณอาจถูกทำ�ร้าย คุกคามทางเพศ หรือถูกติดตาม
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

หากคุณกำ�ลังถูกทำ�ร้าย โปรดจำ�ไว้วา่ ...
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡

¡¡

ไม่ใช่ความผิดของคุณ
คุณไม่ได้อยู่ลำ�พัง
ความช่วยเหลือรอคุณอยู่

สายด่วน 24ชั่วโมง
บ้านพักพิงฉุกเฉิน
บ้านพักพิงเฉพาะกาล
การให้คำ�ปรึกษา
Sexual Assault Response Team (SART)
การวางแผนความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ
โปรแกรมส่งเสริมอาชีพและการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ
โปรแกรมสำ�หรับเด็กและเยาวชน

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

ถ้าคุณกำ�ลังตกอยู่ในอันตราย โทร 911
เตรียมกระเป๋าที่มีกุญแจบ้านกุญแจรถสำ�รอง เงินสด
และของใช้จำ�เป็นส่วนตัว
เก็บเอกสารที่สำ�คัญไว้กับตัว เช่น:
¡¡ ใบขับขี่หรือบัตรประชาชน
¡¡ หนังสือเดินทาง
¡¡ ใบเขียว
¡¡ บัตรประกันสังคม (บัตรโซเชี่ยล)
¡¡ ใบเกิด
¡¡ ทะเบียนสมรส
¡¡ ทะเบียนรถ
ทราบวันเดือนปีเกิดและเบอร์บัตรประกันสังคมของผู้ที่
ทำ�ร้ายคุณ
มีสถานที่ปลอดภัยเปิด 24ชั่วโมง เช่น สถานีตำ�รวจ
สถานีดับเพลิง หรือโรงพยาบาล
บอกแผนความปลอดภัยกับบุตรธิดาของคุณ
จำ�เบอร์สายด่วนของ CPAF

นอกจากนี้ CPAF ยังมีการให้ความรู้แก่ชุมชนในโปรแกรม
การป้องกันความรุนแรง

“

CPAF เปรียบเสมือนบ้านของฉัน เพราะ
ในเวลาที่ฉันไม่มีใคร CPAF ให้ความช่วย
เหลือกับฉันในทุกๆเรื่องทั้งยังให้ที่พักพิง
กับฉัน

”

ต้องการความช่วยเหลือ โทรฟรี 1·800·339·3940 · ตลอด 24 ชั่วโมง
บทสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีการระบุชื่อและจะถูกเก็บเป็นความลับ

