رهنمائی و نشانی به دفتر مرکز
عدل خانواده

Driving
Coming from the North or East:
 From Hwy 580Take the I-980 exit toward I-880/Downtown Oakland
Take the 27th Street exit towards West Grand Ave.
Turn LEFT onto 27th Street.
Coming from the South:
From Northbound 880Take the Broadway exit to Downtown
Bear right onto the ramp to Alameda
Bear right at Broadway
Bear left at Telegraph Ave., to approx. 8 miles
Turn RIGHT at 27th Street

رهنمائی و نشانی به دفتر مرکز عدل
خانواده
توسط موتر یا عراده شخصی
توسط بارت :
19th Street or MacArthur Station
12th Street,
توسط سرویس های شهری :
سرویس شماره  51و  59به ایستگا
BROADWAY

“امیدوارم یکی از
قصه های موفقیت
های تو باشم.

مرکز عدل خانواده المیدا کاونتی
470 27th Street
Oakland, CA 94612
510-267-8800
www.acfjc.org

از ساعت هشت و نیم صبح
الی پنج عصر
دوشنبه تا جمعه
وعده قبلی ضرور نیست
برای لست مکمل معلومات به
شماره ذیل به تماس شوید.

Alameda County
Family Justice Center

مرکز عدل خانواده
ملیون ها نفر از نتایج بد رفتاری
علیه شان صدمه دیده اند .شما
تنها فرد آسیب دیده نمی باشید.
ما به شما کمک مینمائیم.

ACFJC (510-267-8800) or visit www.acfjc.org.

“امدن به اینجا
مثل امیدوار کننده
است”

زنان  ,اطفال  ,مردان  ,بزرگساالن و
اعضای خانواده های انان مستحق
استفاده از خدمات ما اند.
بد رفتاران در اینجا ناخوانده اند .اینجا
یک منطقۀ مصئون است.
ما به زبانهای متعدد قادر به تکلم
میباشیم.
برای انانیکه مشکل شنوائی دارند ما با
سیستم های ویدیو ریلی و ویدیو فون
در نظر گرفته شده اند.
This brochure made possible by the Taproot Foundation.

یک پناهگاه مصئون برای قربانیان
خشونت های خانوادگی ,تجاوزات
و سوء استفاده های جنسی و بد
رفتاری ها است.

محرمیت های زندگی شما نزد ما محفوظ است

بد رفتاری ها :
اسیب های جسمی
تهدید به اسیب های جسمی
ایجاد فضای بیم و دلهره در خانه
حرمان از غذا  ,خواب و معاش
نا گریزی از انجام هم خوابگی و
امور جنسی
تهدیدات زبانی و دشنام
ممانعت از ترک و جدائی
اهانت بد رفتاری های عاطفی

“ وقتی با تو صحبت میکنم
ارام می گیرم“.

“از توجه شما ممنونم”

حق انتخاب شما محترم است

اکنون موقع ان است تا احترام به خویشرا
دور باره باز یابم

فراهم سازی کلیه کمک ها در زیر
یک سقف واحد

ما بیشتر از یک امیدواری محض ميباشيم .

فقط یکبار از ما دیدن نموده و با
رهنمائی ما که امکانات دست داشته
را با شما در میان خواهد گذاشت داخل
مفاهمه شوید,
انان قادراند شما را کمک و رهنمائی
کنند.
اگر احساس می کنید  ,در شرایط
خشونت بار بسر می برید .ما امکان
استفاده از خدمات ذیل را
بصورت مجانی در اختیار شما قرار
میدهیم :
تعقیب مرتکبین جنایات
اخذ دستور محکمه مبنی بر حفظ جان .
تآمین مساعدت های قانونی
مشوره به شما و اطفال شما
ACFJC
مراقبت و نگهدرای از
اطفال در خود مرکز
تهیه پناه گاه عاجل و محل رهایش
تآمین غذا و لباس عاجل
امکان آموزش حرفه و فراگیری فن
کامپیوتر
تادیه مصارف کوچ کشی و تغیر محل بود
و باش
امکان استفاده از خدمات صحی عام
المنفعه
کمک در امر مها جرت و اخذ ویزه اقامت
فراهم سازی وسائل نقلیه

از سال  2005بدینسو  ,یعنی از زمانیکه
برای اولین بار دروازه های ما بروی عامه
باز شدند ,ما به هزاران قربانی خشونت
هادر سرا سر المیدا کاونتی کمک
نموده ایم تا عدالت ومصئونیت را در
زندگی خویش باز یابند.
برای بیشتر از هزاران نفر سالیانه
خدمات خویشرا فراهم ساخته ایم.
همه را به هم دیگرنزدیک ساخته و
بصورت چشمگیر از جنایات ناشی از
خشونت های خانوادگی کاسته ایم
به منظور بهتر سازی خدمات خویش
به اسیب دیدگان تماس های وکالی
دعوی و قانون دانان را با مراجع مجری
قوانین فراهم نموده ایم.
دیده بانی جدی و متداوم از نتایج
برنامه های اسیب دیدگان و مساعدت
به قربانیان جنایات .

