မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ်ြွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေနှင့်ပြစ်မှုကျူး

ပြစ်မှု၌ ကျူးလွန်ခရ
ံ သူများ ကူညီအားထြးသူ
Aleena Robinson
34 Division St N
Battle Creek, MI 49014
Aleena@bccfoundation.org
၂၆၉.၉၆၆.၃၃၀၇ ဖုန်းလိုင်းခွဲ ၁၁၀၃
၇၂နာရီအတွင်းဘက်တလ
ဲ ်ခရိမမို့ရဲဌာန

လွန်ခံရသူများလူ့အခွင့်အထရးအက်ဥြထေသည်
ပြစ်မှု၌ကျူးလွန်ခံရသူများအတွက် ထအာက်ထြာ်ပြြါ
အခွင့်အထရးများအား ရရှိကကထစရန် ချမှတ်ေားသည်


မိမတ
ိ ို့၏ ဂုဏသ
် ိက္ခာနှင့် ကိုယ်ထရးကိုယ်တာ လျှို့၀ှက်မှုအထြါ်
ထလးစားမှုရှိစွာ တရားမျှတမှုရှိစွာပြင့် ေက်ေံပခင်းခံရရန်



ပြစ်မှုကျူးလွန်ခရ
ံ သူကူညီထောက်ြထ
ံ့ ရး

တရားစီရင်ထရးကိစ္စရြ်များေိုင်ရာ အေင်မ
့ ျားအား
အထကကာင်းကကားပခင်း ခံရရန်

ြရိုဂရမ်ထောင်ရွက်သူေံမှသင့်အားေက်သွယ်လာမည်ပြ
စ်မြီးလိုအြ်သည့်အချက်အလက်များထြးပခင်းနှင့်သင့်ေံ



အထကကာင်းကကားပခင်း ခံရရန်

မှထမးခွန်းများထပြကကားထြးမည်ပြစ်သည်။ဤစာထစာင်ြါ
အချက်အလက်များအားကိုးကား၍ကူညီထောက်ြမ
ံ့ ှုအား



မှုခင်းထောင်ရွက်ချက် တရားရုံးချိန်းများ အားလုံး
တက်ထရာက်နိုငရ
် န်

ချက်ချင်းရယူြါ။
ပြစ်မှု၌ကျူးလွန်ခံရသူများအားလုံးအတွက်

အမှုကိစ္စ၏ ပြစ်မှုခင်းထောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးအထြါ်



တရားစီရင်ထနစဉ်ကာလတစ်ထလျှာက် တရားခံေံမှ
သင့်ထလျာ်ထသာ ကာကွယ်ထြးမှုအား စီစဉ်ထြးပခင်း ခံယူနိုင်ရန်

သတင်းအချက်အလက်
ြမ်းေီးေိန်းသိမ်းပခင်း နှင့်/သို့မဟုတ်



တရားရုံးထရှ့ထနနှင့် ထေွးထနွးတိုင်ြင်ပခင်း ပြုလုြ်ကာ
အမှုအထနအေားကို သိရှိနိုင်ရန်

ြမ်းေီးခံေားရထသာ လူတစ်ဦး၏ လွတထ
် ပမာက်ရက်
တိ့အ
ု ထြါ် အထကကာင်းကကားမှု ရရှိလက်ခလ
ံ ိုြါက



တရားရုံး အမှုေုံးပြတ်ချက်ချချိန်တွင် တင်ပြခွင့်ရှိပခင်း
သို့မဟုတ် တရားရုံးသို့ ေိထရာက်မှုရှိမည့် စာထစာင်

ဥြထေေိန်းသိမ်းထရးဌာနသိ့ု ြုန်းထခါ်ယူမြီး

ထရးသားတင်ပြခွင့်ရှိပခင်း

အသိထြးနိုင်သည်။ သင်၏ အမှုကိစ္စအထြါ်
အထကကာင်းကကားပခင်း မရှိြါက
ဥြထေေိန်းသိမ်းထရးဌာနသိ့ု ြုန်းထခါ်ေိုြါ။




နစ်နာမှု ထလျာ်ထကကး



တရားစီရင်ပခင်း၊ ပြစ်ေဏ်ချပခင်း၊ ထောင်ေဏ်ချပခင်း နှင့်
တရားခံ၏ လွတ်ထပမာက်မည့်ရက်စွဲတို့အား အထကကာင်းကကားပခင်း

အသစ်လက်ခထ
ံ ရးဌာန ကယ်လ်ဟွန်းခရိုင်

အကျဉ်းသား၏ ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်မှု
မှတတ
် မ်းအား တယ်လီြုန်းမှတေင့် စက်ပြင့်
အလိုအထလျာက် အထကကာင်းကကားပခင်း ခံရလိုလျှင်
MI-VINE ၈၀၀-၇၇၀-၇၆၉၇ တွင် စာရင်းသွင်းပခင်း
သို့မဟုတ် www.vinelink.com တွင်
ပြုလုြ်နိုင်သည်

မတရားပြုခံရသူများ ထောက်ြံ့မှု အစီအစဉ်

Battle Creek Police Department
34 Division St N
Battle Creek, MI 49014
269.966.3307 Ext. 1103
ခံယူချက်

ခံရနိုငရ
် န်

အချုြ်၂၆၉.၉၆၉.၆၃၀၃


Crime Victim Resources
and Support Agencies

ကျွန်ုြ်တို့၏ ခံယူချက်မှာ ဘက်တဲလ်ခရိမမို့နယ်တွင်း
ပြစ်ထြါ်သည့် အကကမ်းြက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်း ခံရသူများအတွက်
၀န်ထောင်မှုများ ပြုလုြ်ထြးရန် ပြစ်မြီး ကျူးလွန်ခံရသူ၏



အယူခံ၀င်ပခင်းနှင့် မည်သည့် အယူခံ ေုံးပြတ်ချက်များမေို
ကိစ္စရြ်များအား သိရှိနိုငရ
် န်

လိုအြ်ချက်အလိုက် ထပြရှင်းပခင်း၊ အနာဂါတ်အတွက်
ရည်မှန်းချက်များ စီစဉ်ချမှတ်ပခင်း၊
တရားဥြထေစနစ်သွားလာြုံအထြါ် လမ်းညွှန်ပြပခင်းနှင့်
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရပခင်းမှ လွတ်ထပမာက်လာသူများအတွက်
မိမိကိုယ်ြိုင် လက္ခဏာပြန်လည်ထြါ်ထောင်နိုင်ရန် ကူညီထြးပခင်း

www.bccfoundation.org
www.battlecreekmi.gov

ရြ်ရွာလူေုေိုင်ရာကူညီထောက်ြံ့ထရး

ြညာထရးနှင့် အလုြ်အကိင
ု ်ရှာထြွထရး ထောက်ြံ့မှု

စိတ်ကျန်းမာထရး ၀န်ထောင်မှုများ

-လူကကီး/ကထလး ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ထရး ၀န်ထောင်မှုများ ၈၅၅.၄၄၄.၃၉၁၁

-Battle Creek မမို့ ထကျာင်းများ- အရွယ်ထရာက်မြီးသူ ြညာထရး- Miller Stone

-Burma Center: - ၂၆၉.၄၄၁.၁၁၃၁
-Calhoun County DHHS: ၂၆၉.၉၆၆.၁၂၈၄
-Community Action: - ၂၆၉.၉၆၅.၉၅၃၈
- ကကက်ထပခနီ ၂၆၉.၉၆၂.၇၅၂၈
-Salvation Army: - ၂၆၉.၉၆၃.၃၆၄၀
-VOCES: ၂၆၉.၈၄၁.၄၁၁၁
-Women’s Co-Op: ၂၆၉.၉၆၆.၈၉၈၈

အထောက်အဦး ၂၆၉.၉၆၅.၉၅၁၄

-Bronson- BC Fieldstone စင်တာ ၂၆၉.၂၄၅.၈၀၀၀
-မိသားစုနှင့် ကထလးများ၏ ၀န်ထောင်မှုများ ၂၆၉.၉၆၅.၃၂၄၇
-HelpNet: - ၈၀၀.၉၆၉.၆၁၉၂
-Psychological Consultants of MI, PC: ၂၆၉.၉၆၈.၂၈၁၁
-Summit Pointe: - ၂၆၉.၉၆၆.၁၄၆၀

တရားရုံး ၀န်ထောင်မှုများ
-Calhoun ကယ်လ်ဟွန်းခရိုင် ထရှ့ထနများရုံး ၂၆၉.၉၆၉.၆၉၈၀
-မျက်ပမင်သက်ထသ ယူနစ် ၂၆၉.၉၆၉.၆၉၄၇
-ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းခံရသူ ယူနစ် ၂၆၉.၉၆၉.၆၉၄၄
-တရားရုံးေိုင်ရာ အလုြ်အမှုထောင် ၂၆၉.၉၆၉.၆၅၀၀
-တစ်ကိုယ်ရည် ကာကွယ်ထရး အမိန့်စာ ၂၆၉.၉၆၉.၆၉၂၁
-စစ်မှုေမ်းထဟာင်းထရးရာ ၂၆၉.၆၆၀.၃၀၅၂

ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရပခင်းမှ လွန်ထပမာက်လာသူများ
အခွင့်အထရးများ

Battle Creek YMCA– စာတတ်ထပမာက်ထရး အစီအစဥ်၂၆၉.၇၈၈.၀၁၅၉
-CityLinC– Second Wind Handyman: ၂၆၉.၉၆၉.၉၁၈၁ ြုန်းလိုင်းခွဲ ၁၂၃
-Goodwill Industries: လုြ်ငန်းစု ၂၆၉.၇၈၈.၆၅၀၀
-Michigan ပြန်လည်ေူထောင်ထရး ၀န်ထောင်မှုများ ၂၆၉.၉၆၈.၃၃၁၁
-Michigan

Works! Southwest: ၂၆၉.၆၆၀.၁၄၁၂

ထေးရုမ
ံ ျား

သက်ကကီးရွယ်အို ၀န်ထောင်မှုများ

-Bronson-Battle Creek: ၂၆၉.၉၆၆.၈၀၀၀
-Oaklawn Hospital: ၂၆၉.၇၈၁.၄၂၇၁

-Carewell: - ၂၆၉.၉၆၆.၂၄၅၀
-Kool ရြ်ရွာလူေု စင်တာ ၂၆၉.၉၆၆.၂၅၆၆
-Calhoun ခရိုင် သက်ကကီးရွယ်အို ၀န်ထောင်မှုများ ၂၆၉.၇၈၁.၀၈၄၆

-စိတ်ကျန်းမာထရး ကုသမှုစင်တာ ၂၆၉.၇၈၁.၄၄၈၄
-စိတ်ြင
ို း် ေိုင်ရာ ၀န်ထောင်မှု ၂၆၉.၇၈၁.၉၁၁၉

အထရးထြါ် နံြါတ်များ
-လူကုန်ကူးမှုေိုင်ရာ အထရးထြါ် အမျိုးသားြုန်းလိုင်း ၈၈၈.၃၇၃.၇၈၈၈ /
“BeFree” ဟု ၂၃၃၇၃၃ သို့ စာရိုက်ြါ

-အိမ်မှေွက်ထပြးသူများ လုံခခုံထရး အမျိုးသားြုန်းလိုင်း ၈၀၀.၇၈၆.၂၉၂၉
-မိမိကိုယ်ကို အေုံးစီရင်ပခင်းကာကွယ်ထရး အသက်ကယ်

-ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းခံရသူ နစ်နာထကကး ၅၁၇.၃၇၃.၇၃၇၃

- ၂၄ နာရီ အထရးထြါ်ြုန်းလိုင်း ၈၀၀.၆၃၂.၅၄၄၉

-စစ်မှုေမ်းထဟာင်း ထရးရာ ၂၆၉.၉၆၆.၅၆၀၀

အမျိုးသားအထရးထြါ်လိုငး် ၈၀၀.၂၇၃.၈၂၅၅

လိင်အကကမ်းြက်မှုေိုင်ရာ ၀န်ထောင်မှုများ
-၂၄ နာရီ လိင်အကကမ်းြက်မှုေိုင်ရာ ၀န်ထောင်မှုများ ၈၈၈.၃၈၃.၂၁၉၂
-၄ နာရီ လိင်အကကမ်းြက်မှုေိုင်ရာ စမ်းသြ်စစ်ထေးပခင်း သူနာပြု ၈၈၈.၃၈၃.၂၁၉၂/၂၆၉.၂၄၅.၃၉၂၅
ထေးသုံးစွဲမှု အလွဲသုံးစားပြုလုြ်ပခင်း အထကကာင်းေိုင်ရာ အရင်းပမစ်များ
-Alano Club of Battle Creek:၂၆၉.၆၆၀.၃၂၈၈
-- အရက်ထသာက်သုံးပခင်းနှင့် မူးယစ်ထေးစွဲပခင်း အမျိုးသားထကာင်စီ အြွဲ့အစည်း (NCADD):
၈၀၀.၆၂၂.၂၂၅၅

-ပြစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းခံရသူများ အထကကာင်းကကားချက်များ (VINELink)

-အေိြ်သင့်မှု ေိန်းချုြ်ထရး ၈၀၀.၇၆၄.၇၆၆၁ / ၃၁၃.၈၈၇.၀၂၈၇

၈၀၀.၇၇၀.၇၆၅၇

-S.A.F.E. Place: ၈၈၈.၆၆၄.၉၈၃၂ / ၂၆၉.၉၆၅.၇၂၃၃

-LGBTQ+ ပြန်လည်ေူထောင်ထရး အစည်းအ၀ေးများ ၂၆၉.၂၂၀.၀၃၇၅
-ထေးသုံးစွဲမှု အလွဲသုံးစားပြုပခင်းနှင့် စိတက
် ျန်းမာထရး ၀န်ထောင်မှုများ စီမံခန့်ခွဲထရး (SAMHSA)

အိမ်တွင်း အကကမ်းြက်မှုေိုင်ရာ ၀န်ထောင်မှုများ

အိုးအိမ်ထနေိုင်မှု / ခိုလှုံထဂဟာ

၈၀၀.၆၆၂.HELP (၄၃၅၇)

-အပြုအမူေိုင်ရာ ကျန်းမာထရး အရင်းအပမစ်များ ၅၁၇.၆၂၉.၅၅၃၁ /
၂၆၉.၉၇၉.၈၃၃၃

-Calhoun ခရိုင် တိရိစ္ဆာန် ခိုလှုံထဂဟာ ၂၆၉.၉၆၃.၆၅၈၂
-In As Much House - (အမျိုးသမီး၊ ကထလးငယ်၊ မိသားစုများ၊

-S.A.F.E. Place (ခိုလှုံထဂဟာ) ၂၆၉.၉၆၅.၇၂၃၃

ကထလးငယ်များကို တစ်ဦးတည်း အုြ်ေိန်းရထသာ ြခင်များ) ၂၆၉.၆၆၀.၂၉၄၅

အစားအထသာက် နှင့် အ၀တ်အစား ကူညီထောက်ြံ့မှု

-Haven of Rest (အမျိုးသားများ သီးသန့်) ၂၆၉.၉၆၅.၁၁၄၈ ြုန်းလိုင်းခွဲ ၃
-SHARE စင်တာ (ထန့ြိုင်း သီးသန့်) ၂၆၉.၉၆၄.၈၁၃၃

-Alternatives of Battle Creek (ကိုယ်၀န်ထောင် အမျိုးသမီးများ)

-- ကကက်ထပခနီ ၂၆၉.၉၆၂.၇၅၂၈

၂၆၉.၂၈၈.၂၈၉၀

-Crossroads Ministry: ၂၆၉.၇၈၁.၉၀၉၄ ြုန်းလိုင်းခွဲ ၂၁
-Charitable Union: ၂၆၉.၉၆၄.၇၂၃၄
-Marshall ဧရိယာ ရြ်ရွာလူေု အရင်းအပမစ်များ ၂၆၉.၇၈၁.၂၉၅၄
-Salvation Army: ၂၆၉.၉၆၆.၄၁၆၂ / ၂၆၉.၉၆၆.၄၁၆၃

ေြ်မံ၍ ကူညီထောက်ြံ့မှုများ ရယူလုလ
ိ ျှင် ၂၁၁
သို့ ေက်သွယြ
် ါ

ဘာသာပြန်ပခင်း ၀န်ထောင်မှုများ
-Burma Center: ၂၆၉.၄၄၁.၁၁၃၁
-VOCES:၂၆၉.၈၄၁.၄၁၁၁
ဥြထေထရးရာ ၀န်ထောင်မှုများ
-အကကံပြုထေွးထနွးပခင်းနှင့် ထရှ့ထနလိုက်ပခင်းေိုင်ရာ ဥြထေ ြုန်းလိုင်း ၈၈၈.၇၈၃.၈၁၉၀
-S.A.F.E. Place ဥြထေေိုင်ရာ ကူညီထောက်ြံ့မှု ၂၆၉.၉၆၅.၇၂၃၃
- မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ် ထတာင်အလယ်ြိုင်းတိုင်း ဥြထေ ၀န်ထောင်မှုများ ၂၆၉.၉၆၅.၃၉၅၁

-The Haven of Rest: ၂၆၉.၉၆၅.၁၁၄၈
-Victory Clinical Services: ၂၆၉.၇၅၃.၁၇၁၀
ထြးမကူညီ အြွဲ့များ
-ရင်းနှီးကျွမ်း၀င် လက်တဲထွ ြာ်၏ အကကမ်းြက်ပခင်းပြုခံရသူများ ထြးမအြွဲ့ ၂၆၉.၉၆၅.၆၀၉၃ ြုန်းလိုင်းခွဲ ၁၂
-လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခံရထသာ ကထလးငယ်များ၏ မိဘများနှင့် အပခား လူသတ်မှုကျူးလွန်ပခင်းခံရမှုမှ
လွတထ
် ပမာက်သူများ ထြးမအြွဲ့ ြုန်း ၈၈၈.၈၁၈.၇၆၆၂

-Love in Action Community Ministries– ြူထေွးထသာက ထြးမကူညီအြွဲ့ ၂၆၉.၂၂၄.၁၅၆၀
-အရက်ထသာက်သုံး၍ ကားထမာင်းပခင်းအထြါ် ေန့်ကျင်ထသာ မိခင်များအြွဲ့ ြုန်း ၈၀၀.၃၂၃.၆၂၃၃
-S.I.S.T.E.R.S.: ၂၆၉.၄၁၉.၁၄၀၈
သယ်ယူြို့ထောင်ထရး ၀န်ထောင်မှုများ
-Battle Creek Tele-Transit: ၂၆၉.၉၆၆.၃၄၇၄
-BC Transit (Fixed Route): ၂၆၉.၉၆၆.၃၄၇၄
-BC Go (ြိတရ် က် သီးသန့်) ၂၆၉.၉၆၆.၃၄၇၄
Marshall Dial-A-Ride: ၂၆၉.၇၈၁.၃၉၇၅
-အေင်သင့် စီးနင်း သယ်ယူြို့ထောင်ထရး ၆၁၆.၂၆၁.၂၄၀၀ *စစ်မှုေမ်းထဟာင်း ထလျှာ့ထေး ၁၀%

