Independence House Serviços Oferecidos
Casa de Abrigo
Apoio e assistência na procura de um
abrigo. Emergência disponível de
Sexta-feira às 5 horas da tarde até
Segunda-feira às 9 horas da manhã.

Habitação com Estabilização
Suporte e habitacção estável para famílias
afetadas por violência doméstica (que não
estejam em situação de risco imediato).

Plano de Segurança
Assistência e suporte na aplicação de
ordens de proteção (209A e 258E) no
Tribunal de Familia e Distrital.

Acompanhamento Médico/Polícia
Suporte e advocacia para sobreviventes
de agressão sexual no Hospital ou no
department de polícia.

Aconselhamento e advocacia
Aconselhamento por um prazo
determinado, plano de segurança,
assistência de recursos, grupos de
suporte especializados.

Violência Doméstica:
Aconselhamento individual, apoio e
grupos de sobreviventes de violência
doméstica, em especial violência sofrida
por parceiros íntimos.

Violência Sexual:
Aconselhamento individual, advocacia,
grupos de apoio para sobreviventes de:
estrupro, incest, perseguição, assédio
sexual entre parceiros íntimos.
Aconselhamento disponível para
sobreviventes de todas as idades,
independente do sexo, bem como dos
parceiros, família e amigos.

Crianças Testemunha a Violência
Prevenção, Educação e Capacitação
Prevenção- Criando uma cultura livre
entre parceiros intimos através de práticas
preventivas de violência.
Educação- Prevenindo e respondendo a
violência doméstica e/ou sexual através
de treinamentos e seminários.
Capacitação- Conscientização de
violência doméstica e/ou abuso sexual, e
apresentando os serviços da agência à
comunidade.

Aconselhamento individual, suporte e
grupos de apolo para crianças pela
violência entre parceiros intomos.
Programa para Adolescentes
Aconselhaento individual, suporte e
grupos de apoio para adolescents
afetados por violência doméstica e sexual
por parceiro íntimo.

São e Salvo
Programa de cuidados infantis disponiveis
no escritório em Hyannis, mediante
solicitação prévia.

Linha Direta
Suporte disponível
24 horas 7 dias por semana

800-439-6507

Todos os serviços são gratuito e
confidêncial
Serviços são oferecidos em
Português e Espanhol
Independence House e um lugar
aberto para pessoas de todas as
idades, raças, indentidade sexual
expressões sexual, orientação
sexual, cultural e línguas

24/7 Linha Direta
800-439-6507
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601

Horário: 9-5 da tarde
Tel: 508-771-6507
TTY: 508-771-6782
Fax: 508-778-0143

Outras Localidades
220 Main Street
2nd Floor- Suite 200
Falmouth, MA 02540
5 Namskaket Rd.
Orleans, MA 02653
Veteran’s Memorial
Community Center
2 Mayflower Street
Provincetown, MA 02657

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
www.independencehouse.org

Escritório Central

Independence House, Inc.
Cape Cod direcionando recursos,
aconselhamento e centro de
advocacia e suporte para prevenir e
evitar violência doméstica e abuso

Promovendo
Relacionamento
Seguro e saudável
800-439-6507
www.independencehouse.org
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