Làm thế nào để quý bà gặp được Chuyên
Gia Chống Bạo Hành Gia Đình (DVS)?
Mỗi Văn Phòng Trợ Giúp Chuyển Tiếp đều
có một Chuyên Gia Chống Bạo Hành Gia
Đình:

Khu vực trung tâm
Điều Phối Viên

(617) 447‐3728

Framingham

(617) 447‐3728

Fitchburg

(617) 504‐2973

Worcester

(617) 756‐7157

Southbridge

(617) 459‐8019

Điều Phối Viên

(617) 447‐3982

Brockton

(617) 459‐9230

Điều Phối Viên

(617) 869‐4501

Fall River

(617) 756‐5566

North Shore

(617) 869‐4501

Hyannis

(617) 504‐6059

Lawrence

(617) 756‐2449

New Bedford

(617) 756‐7032

Lowell

(617) 785‐9357

Taunton

(617) 869‐7419

Malden

(617) 780‐8971

Tất cả mọi người đều đáng
được bảo vệ an toàn

Khu vực Đông Bắc

Khu vực Boston
Điều Phối Viên

(617) 447‐3985

Điều Phối Viên

(617) 447‐3983

Boston

(617) 447‐3985

Greenfield

(617) 447‐3983

(617) 504‐6148

Holyoke

(617) 447‐3726

Chelsea Center

(617) 504‐5231

Springfield

Quincy

(617) 447‐3986

(617) 756‐0749
(617) 429‐1862

Pi sfield

(857) 275‐1862

Để biết Thông Tin Tổng Quát Về Ban Bạo
Hành Gia Đình, Gọi:
Có các Chuyên Gia Trợ Giúp Nạn Nhân Bị
Bạo Hành Gia Đình nói ếng Tây Ban Nha.
Có Thông Dịch Viên Chuyên Nghiệp cho
tất cả các ngôn ngữ khác.

Đường dây Trợ Giúp của Sở Trợ Giúp Chuyển
Tiếp tại: 1‐(877) 382‐2363
Tới website của chúng tôi tại
www.mass.gov/dta
Sau giờ làm việc, gọi SAFELINK
1‐(877) 785‐2020
DVB Brochure (Vietnamese) (Rev. 6/2021)
02‐652‐0621‐05

Nếu quý bà hiện đang hoặc đã từng có
một mối quan hệ nh cảm mật thiết với
một người bạn trai và rồi thì từ mối quan
hệ đó quý bà hoặc con cái quý bà bị họ
ngược đãi, đe dọa, hoặc bị làm cho sợ hãi,
thì Sở Trợ Giúp Chuyển Tiếp (DTA) có thể
giúp đỡ quý bà. Mỗi văn phòng DTA đều
có các nhân viên có kinh nghiệm trong
lãnh vực Bạo Hành Gia Đình.
Quý bà và các con quý bà
đáng được an toàn
Commonwealth of Massachusetts

Danh Sách những Dấu Hiệu Cảnh Báo
Người bạn đời của quý bà có...
1. Tìm cách kiểm soát cuộc sống của quý bà
không?
2. Không cho phép quý bà làm việc, hoặc
phá hoại nỗ lực đi làm hoặc đi học của
quý bà không? Kiểm soát ền bạc?
3. Theo sát quý bà hoặc m cách ngăn
không cho quý bà đi bất kỳ đâu một
mình?
4. Buộc tội quý bà là lừa dối hoặc có thái độ
ghen tuông và kiểm soát?
5. Giám sát thời gian của quý bà? Sử dụng
kỹ thuật và phương ện truyền thông xã
hội để giám sát và kiểm soát quý bà?
6. Cô lập quý bà xa rời gia đình hoặc bạn
bè?
7. Hạ giá quý bà hoặc gọi quý bà bằng
những tên có nh cách nhục mạ?
8. Làm nhục quý bà ở nơi công cộng?
9. Ép buộc quý bà làm những việc mà quý
bà không muốn làm?
10. Lái xe bất cẩn khi đi cùng quý bà trên xe?
11. Đe dọa gây tổn thương hoặc giết quý bà?
12. Lấy đi những thuốc men mà quý bà cần?
13. Sử dụng vũ lực đối với quý bà và/hoặc
các con quý bà?
14. Ép quý bà sinh hoạt nh dục khi quý bà
không muốn?

Bạo Hành Gia Đình là gì?
Trong một mối quan hệ, quý bà không nhất
thiết bị đánh đập thì mới được coi là bị ngược
đãi. Bạo Hành Gia Đình (hoặc Bạo Hành bởi
Người Bạn Đời) được định nghĩa là một mẫu
hành vi sử dụng quyền lực để kiểm soát mối
quan hệ.
Ngược đãi có thể bằng lời nói, cảm xúc, tài
chánh, thể chất và/hoặc nh dục.

Nếu quý bà trả lời có cho một số hoặc cho tất
cả các câu hỏi này, quý bà có thể đang ở
trong một mối quan hệ có sự ngược đãi.

Chuyên Gia Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Bạo Hành
Gia Đình (DVS) Có Thể Giúp Đỡ Như
Thế Nào?
Các Chuyên Gia Trợ Giúp Nạn Nhân Bị Bạo
Hành Gia Đình:
Có kinh nghiệm làm việc với các nạn nhân bị
người bạn đời bạo hành và hiểu biết là hành
động bạo hành đó không phải là do lỗi của
quý bà.

Ngược Đãi về Tài Chánh là:
 Giấu diếm các thông n dữ kiện và nắm
giữ các quyết định về ền bạc.
 Không thanh toán các hóa đơn, do đó có
thể bị đuổi ra khỏi nơi thuê nhà.
 Không giúp trả các khoản chi phí khác của
gia đình.
 Không cho phép quý bà làm việc.
 Làm cho quý bà thất bại trong các cố gắng
làm việc hoặc học tập (bằng cách không
hợp tác, chẳng hạn như từ chối trông con
và/hoặc đưa đón hoặc quấy rối quý bà tại
nơi làm việc).
 Chỉ phụ giúp quý bà về tài chánh nếu quý
bà làm những gì họ sai bảo.
Quyết định bỏ ra đi và được an toàn thường
khiến quý bà mất đi sự chu cấp tài chánh và
nơi cư ngụ. DVS luôn có mặt để giúp đỡ quý
bà.

Sẽ lắng nghe quý bà và giúp quý bà m ra
cách thực hiện các bước an toàn mà quý bà
sẵn sàng làm.
Biết về các nguồn trợ giúp trong cộng đồng
của quý bà và sẽ giúp quý bà ếp cận các
nguồn đó.
Sẽ lập kế hoạch bảo vệ an toàn với quý bà
và cho quý bà biết các nguồn trợ giúp về nơi
tạm trú/nhà ở nếu quý bà cần một nơi lưu
trú an toàn cho mình và các con.
Có thể giúp quý bà lập một kế hoạch và thực
hiện các bước cần thiết đế tự túc về kinh tế
và/hoặc ổn định về tài chánh.
Có thể giải đáp các thắc mắc của quý bà về
an toàn, các lựa chọn và nguồn trợ giúp, và
chu cấp nuôi con. Bởi vì quý bà bị ngược
đãi, họ cũng có thể giúp quý bà xin thêm
thời gian để tuân hành một số quy chế của
Chương Trình Trợ Cấp Chuyển Tiếp cho các
Gia Đình Có Con Cái Phụ Thuộc (TAFDC).
Trường hợp này gọi là Miễn Trừ do Bạo
Hành Gia Đình.
Các quy chế này bao gồm:
 Các Chương Trình Làm Việc
 Giới Hạn Thời Gian
 Đi học cho các cha mẹ còn ở tuổi thanh
thiếu niên
 Hợp tác trong vấn đề chu cấp nuôi con

