Linia Pomocy Miasta Chicago w
sprawach przemocy domowej
1-877-TO END DV
[1-877-863-6338]
1-877-863-6339 (TTY)
Bezpłatna, poufna, wielojęzyczna,
24-godzinna służba kierowania i
zabezpieczania pomocy dla ofiar
przemocy domowej.
Linia Pomocy w sprawach przemocy domowej

•

Służy jako punkt referujący do placówek
pomocy ofiarom przemocy domowej.

•

Kieruje ofiarę przemocy do programu
najbardziej odpowiadającego jej potrzebom.

•

Jest obsadzona personelem doradców
wykwalifikowanych w sprawach przemocy
domowej 24 godziny dziennie, siedem dni w
tygodniu.

•
•

Jest wielojęzyczna.
Wszystkie rozmowy są poufne.

Doradcy Linii Pomocy udzielają ofiarom przemocy
domowej natychmiastowej informacji w sprawie
dostępnych dla nich sposobów działania, kierują
ofiary do lokalnych placówek pomocy, między
innymi do schronisk, poradnictwa (counseling) w
sprawach osobistych i zdrowotnych. Referują ofiary
do osób/placówek zajmujących się sprawami ofiar
przemocy domowej (legal advocacy), jak również do
biur adwokackich w sprawach cywilnych.
Linia Pomocy przyjmuje również zapytania od
organów policji, prokuratorów, personelu służby
zdrowia, oraz placówek i agencji pomocy.

Ofiary przemocy domowej potrzebujące
natychmiastowej pomocy powinny
zawsze dzwonić na numer 911

Plan bezpieczeństwa odnoszący się
do spraw przemocy domowej
Bezpieczeństwo w domu, w miejscach
publicznych, albo w pracy
Opracuj plan bezpieczeństwa
Powiadom o swojej sytuacji osoby którym ufasz.
Daj do przechowania kopie ważnych dokumentów
członkowi rodziny, osobie zaprzyjaźnionej.
Postaraj się o nakaz ochrony, wydany przez sąd
(sędziego) nakazujący osobie maltretującej
wykonywanie lub zaprzestanie pewnych czynności
lub aktów. Możesz otrzymać ten nakaz nawet
wtedy gdy mieszkasz z osobą maltretującą. Jeżeli
masz taki nakaz, miej go zawsze przy sobie. Daj
kopie swojemu pracodawcy oraz władzom
szkolnym. Nie zapomnij zawiadomić personelu
strażniczego o wydanym nakazie ochrony.
Nie zaniedbaj powiadomienia szkoły czy
przedszkola do których twoje dzieci uczęszczają,
kto jest upoważniony do ich odbierania, a także kto
NIE JEST upoważniony.
Jeżeli osoba maltretująca naprzyksza się i śledzi
cię lub grozi ci, zmień trasę którą chodzisz do
pracy i z pracy.
Miej w pogotowiu spakowaną walizkę. Przechowuj
ją w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj o zabraniu
pieniędzy, książeczki czekowej, karty Social Security, paszportu, prawa jazdy, zielonej karty, itp.,
metryk urodzenia swojej i swoich dzieci,
dowodów ubezpieczenia, recept na lekarstwa,
nakazu sądowego ochrony, dokumentów rozwodu,
umowy wynajmu mieszkania, kluczy, książki
adresowej, biżuterii, ulubionych zabawek.
Zaplanuj i ćwicz drogę ucieczki.
Wybierz hasło jakiego będziesz używać w celu
zawiadomienia rodziny i przyjaciół, że
potrzebujesz pomocy ze strony policji.

Mayor’s Office on Domestic Violence
333 South State Street #550
Chicago, IL 60604
312-747-9972

