
Hội Đồng Cố Vấn  Thanh Thiếu Niên

Bạo lực gia đình: bạo lực dựa trên cơ sở giới tính, văn hóa hiếp dâm, sự
đồng tình, nam tính độc hại, các hội thảo về biết các quyền của bạn

Di dân: quyền của người nhập cư, tài liệu về DACA cho thanh thiếu niên API

(ASPIRE), giao điểm của nhập cư, giam giữ và bạo lực gia đình

Giới tính và tình dục của AAPI: danh tính và quyền của người đồng tính /

chuyển giới, bạo lực hẹn hò trong các mối quan hệ đồng tính

Các vấn đề thanh thiếu niên địa phương: bạo lực súng, an ninh nhà ở và hình

thành, bắt nạt, Tiêu Đề IX, v.v.

APILO đã thành lập Hội Đồng Tư Vấn Thanh Thiếu Niên (YAC) vào năm 1997 như
một chương trình phòng chống bạo lực hẹn hò ở lứa tuổi mới lớn do thanh

thiếu niên lãnh đạo. Kể từ khi thành lập, hội đồng đã đưa ra chương trình tập

huấn về công bằng xã hội và phát triển lãnh đạo dành cho học sinh trung học.

Thông qua YAC, các học sinh trung học khắp Vùng Vịnh soạn và thực hiện các bài

thuyết trình, hội thảo, chiến dịch và các dự án nghệ thuật / truyền thông về bạo

lực hẹn hò ở lứa tuổi mới lớn và các vấn đề khác ảnh hưởng đến cộng đồng của

chúng.

YAC đã phát triển chương trình giảng dạy vì thanh thiếu niên, cho thanh thiếu

niên, về các chủ đề sau:
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Hợp Tác Với Các Trường Học và Các Tổ Chức
Cộng Đồng

Chương Trình Thanh Thiếu Niên làm việc với các trường học và các tổ chức

cộng đồng để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và pháp lý giữa các

cộng đồng của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi đã làm việc với Laney College, Học

Khu Thống Nhất Oakland (qua các chương trình API Thành Tích Học Sinh và

Đăng Ký Kép) và Đại Học San Francisco State để chia sẻ chương trình phòng

chống bạo lực và cung cấp các dịch vụ xã hội và pháp lý.

Chúng tôi cũng đã đồng lập trình với các tổ chức của Oakland Asian Youth

Collaborative để xây dựng cộng đồng và thúc đẩy các dịch vụ xã hội trong giới

trẻ da màu tại Oakland. Cuối cùng, người quản lý chương trình thanh thiếu

niên của chúng tôi Bianca gần đây đã cho xuất bản một học trình hướng dẫn

với California Faculty Association về nạn phân biệt chủng tộc chống người gốc

Á, sẽ được giảng dạy tại các trường trung và đại học ở California.

Luật Gia Đình & Dự Án Phòng Chống Bạo Lực Đối
Với Phụ Nữ (VAW) của APILO

www.apilegaloutreach.org 
(415) 567-6255
1121 Mission Street
San Francisco, CA
(510) 251-2846
310 8th Avenue, #308 
Oakland, CA

Chương  Trình Thanh Thiếu Niên APILO có 5 chương trình

Quản Lý (Chăm Sóc) Thanh Thiếu Niên Vụ
Quản lý vụ / chăm sóc thanh thiếu niên của chúng tôi được tiếp cận thông qua
một mô hình giảm tác hại. Chúng tôi tính đến thực tế và các khả năng dễ tốn
thương của tuổi trẻ chúng tôi, và phát triển các chiến lược an toàn và giảm thiểu
tác hại từ đó. Chúng tôi ưu tiên các mối quan hệ với thanh thiếu niên khi hỗ trợ
họ về an toàn, tư vấn, dịch vụ pháp lý, lợi ích bồi thường nạn nhân tội phạm và
các tổ chức điều hướng. Chúng tôi cũng cung cấp các nguồn thông tin phù hợp và
giới thiệu đến các đối tác cộng đồng có liên quan thông qua những lời giới thiệu
nồng nhiệt.

APILO được dành riêng để làm việc với các cộng đồng nhằm ngăn
chặn và bảo vệ chống lại bạo lực bạn tình và bạo lực gia đình.
Công việc của chúng tôi đặt trọng tâm vào nạn nhân và thông tin
về tổn thương.

Những Điểm Sáng YAC

“Trong suốt bốn năm làm thực tập sinh của YAC, tôi đã học được rất nhiều về bản thân, cộng đồng
và thế giới. YAC đã trang bị cho tôi nguồn tài lực cần thiết để hướng dẫn cộng đồng về bạo lực gia
đình. Tôi đã tự tin hơn về khả năng của mình và đã học được cách tham gia hiệu quả với các đồng
nghiệp của mình.” - Emily Liang, lớp 12

“Kể từ khi tôi trở thành thực tập sinh cho YAC, tôi đã chứng kiến bản thân mình phát triển theo nhiều
cách khác nhau từ việc bước lên làm lãnh đạo và hiểu những vấn đề mà cộng đồng của tôi gặp phải.
Bằng cách tham gia vào các cuộc thảo luận căng thẳng với các đồng nghiệp và các thành viên trong
cộng đồng, tôi đã học được cách biện hộ cho những nạn nhân của bạo lực gia đình và biết được tình
yêu và các mối quan hệ lành mạnh có ý nghĩa gì trong cuộc sống cá nhân của tôi.” - Kathy Liang, lớp 12

www.apilegaloutreach.org


APILO cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực sau đây 
cho những nạn nhân bị bạo lực bạn tình:

 

a. Lệnh cấm
b. Giải thể, Ly thân hợp pháp, Vô hiệu lực
c. Quyền nuôi con, Thăm trẻ, Hỗ trợ trẻ

d. Hỗ trợ vợ chồng
e. Phân chia tài sản

f. Đạo Luật Bạo Hành Phụ Nữ (WAVA) Tự Khiếu Kiện
g. I-751 Xóa bỏ các điều kiện cư trú vĩnh viễn

h. U-Visa cho nạn nhân của tội phạm
i. T-Visa cho nạn nhân nạn buôn người

j. Lợi ích công cộng
k. Hỗ trợ về thuế (Người phối ngẫu vô tội, Người phối ngẫu bị

tổn thương)
l. Những đối phó về nhà ở

m. Giới thiệu các Dịch vụ xã hội và / hoặc Quản lý vụ
n. Tư vấn & lập kế hoạch an toàn

Đã kết hôn hoặc đã đăng ký sống chung
Đã ly hôn hoặc ly thân
Đang hẹn hò hoặc thường hay hẹn hò
Sống với nhau hoặc đã từng sống chung
Cha mẹ của một đứa trẻ, HOẶC
Liên quan chặt chẽ (cha mẹ, con, anh, chị, bà,
ông, rể)

Không được liên lạc hoặc đến gần bạn, con cái
của bạn người thân khác hoặc những người khác
sống với bạn
Không được có súng hay đạn dược
Đi ra khỏi nhà của bạn
Phải chấp hành lệnh nuôi con và thăm con
Trả tiền nuôi con
Hỗ trợ vợ chồng
Chấp hành mệnh lệnh về tài sản

1. Đó là lệnh gì? - Đó là một lệnh của tòa án dân sự
có thể giúp bảo vệ những người đã bị lạm
dụng hoặc bị đe dọa lạm dụng.
2. Tôi có đủ điều kiện không? Bạn và người bạn
muốn kiềm chế phải là:

3. Lệnh cấm bạo lực gia đình sẽ giúp tôi như thế
nào? - Tòa án có thể ra lệnh cho người bị kềm chế:

Lệnh bảo vệ được yêu cầu bởi cơ quan
thực thi pháp luật và được ban hành bởi
một thẩm phán, thường là để đáp lại cú
gọi một vụ bạo hành trong gia đình đến
cơ quan thực thi pháp luật. 

Nó cho phép có thời gian để nộp đơn xin
lệnh cấm dân sự và / hoặc Lệnh Bảo Vệ
Hình Sự được hành xử bởi Văn Phòng
Biện Lý Quận Hạt.

  Thường là 7 ngày.

Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp (EPO)
 

1. Đó là lệnh gì?

2. Mục đích để làm gì?

3. Việc bảo vệ kéo dài bao lâu?

CÁC LOẠI LỆNH CẤM:

ĐƯỜNG ĐẾN AN TOÀN

Gọi số - 1-800-799-7233,
Tin nhắn cho LOVEIS theo số 1-866-331-9474

  1-877-751-088

 415-255-0165

 1-877-384-3578

 
Kế hoạch an toàn là một kế hoạch cá nhân, thiết thực bao gồm các cách để
giữ an toàn trong khi quan hệ, lập kế hoạch ra đi hoặc sau khi bạn ra đi. Lập
kế hoạch an toàn liên quan đến cách đối phó với cảm xúc, nói với bạn bè và
gia đình về việc lạm dụng, thực hiện hành động pháp lý và hơn thế nữa.
 
Để được hỗ trợ về kế hoạch an toàn, xin vui lòng liên lạc:

 
Đường dây nóng bạo lực gia đình quốc gia"

 
Mái Ấm Phụ Nữ Á Châu

 
Trung tâm Riley

 
PHỤ NỮ, Inc.

 
Ruby’s Place
  . 1-888-339-7233 / 510-303-9953 (tiếng Tây Ban Nha)

 

Bạo lực gia đình là một mô thức các hành vi được sử dụng bởi một người
để nắm quyền lực và kiểm soát người khác trong mối quan hệ mật thiết.

 
Lạm Dụng Là Gì?   Thể lý, Tình dục, Cảm xúc, Tâm lý, Tài chính, Rình rập, Lạm
dụng văn hóa và tính danh. 
 




