
BILA KUJALI LUGHA YAKO, RANGI YAKO, AU HALI YAKO YA

UHAMIAJI, BADO TUKO WAZI NA TAYARI KUSAIDIA!

Vurugu za nyumbani hazitakoma wakati huu. Tuna wasiwasi kwamba itakuwa

(nilitoa kuna uwezekano) kuongezeka kama watu zaidi na zaidi watatakiwa

kujitenga na kukaa nyumbani. Kwa sababu hii, sisi tutabaki na nia ya kutoa

huduma zetu zote kwa wateja wetu wa sasa (na mtu mpya yeyote) watu

wazima na watoto wachanga kwa sasa na zaidi ya wakati huu.

HUDUMA ZETU ZOTE ZITAENDELEA KUFANYA KAZI KWA KAWAIDA.

TAFADHALI ANGALIA TOVUTI YETU WCSPITTSBURGH.ORG KUJIFUNZA

ZAIDI KUHUSU KILE TUNAFANYA!

Baadhi ya huduma, kama vile maskani yetu ya dharura, mpango wa huduma

ya masaa 24 na mpango wa watoto, itafanya kazi kama kawaida na hatua

mpya za uchunguzi na usalama na chaguzi za ziada za kufanya wakati

inahitajika. Huduma zingine zitawasilishwa kwa simu au kwa njia yoyote iliyo

salama. Ikiwa wewe ni mwathirika wa vurugu za karibu zaidi au unatafuta

kusaidia mtu aliyeathirika, unaweza kufikia sisi kwa (412) 687-8005 ili

kuzungumza na wafanyakazi wetu kuhusu mahitaji yoyote  ya usalama

ambayo unaweza kuwa nayo au ikiwa unahitaji msaada wa kihisia sasa hivi.

Zaidi ya hayo, Idara yetu ya utetezi ya kisheria bado inakubali wito

kutoka kwa waathirika wa vurugu za mapenzi  kuhusiana na maswali na

wasiwasi wa kisheria. Idara inaweza kufikiwa kwa 412-355-7400, atini. 5.
Ikiwa huwezi kufikia mwanachama wa wafanyakazi, tafadhali acha ujumbe

wa kina kwa jina lako, nambari ya simu ambapo unaweza kupokea simu, na

ikiwa ni salama kupiga simu au kuacha ujumbe ikiwa hatuwezi kuifikia.

Wakati kujitenge kijamii kunafaidi wale wengi katika hatari ya kuathirika

vibaya sana, wataalamu wanasema hatimaye itafanya wengine zaidi kuwa

hatarini, ikiwa ni pamoja na waathirika wa vurugu za  mpenzi. Hiyo haina

maana kwamba wewe uko peke yako. Kama ungependa kuwasiliana nasi,

tafadhali wasiliana nasi kwa simu. Bila kujali lugha yako, sisi tutatoa haduma

za tafsiri/ukalimani. Tuko hapa kusaidia.


