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Trao Quyền Cho Gia Đình
Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a
Second Language, ESL)
Đào tạo việc làm và nghề nghiệp
Nhà ở và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư
Can thiệp về bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân
của nạn buôn người và tấn công tình dục

Sức khỏe hành vi được cấp phép
Các dịch vụ nhập tịch và pháp lý
Dinh dưỡng và sức khỏe cho người cao tuổi
Trung Tâm Học Tập Sớm (hợp tác với Chương
Trình Mầm Non Seattle)
Các chương trình dành cho thanh thiếu niên (Mẫu
Giáo-Lớp 12 và sau trung học phổ thông)

Địa Điểm

VIETNAMESE

Các văn phòng và cơ sở chương trình của chúng tôi trải dài trên khắp Quận
King để phục vụ các khách hàng tại nơi họ sống và làm việc. Vào năm 2019,
Văn Phòng Chính của chúng tôi đã hoàn thành một chiến dịch gây quỹ giúp
tăng gần gấp đôi các văn phòng và cơ sở ban đầu của chúng tôi, xây dựng
một hội trường tập hợp cộng đồng, trung tâm nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu
niên, lớp học thêm và 40 điểm mới trong Trung Tâm Học Tập Sớm của
chúng tôi. Chúng tôi cũng đã mở một Trung Tâm Học Tập Sớm tại Thành
Phố Lake.
Văn Phòng Chính

4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA 98108
Điện Thoại: (206) 721-0243
Fax: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299

Văn Phòng Bạo Lực Gia Đình
PO Box 14373
Seattle, WA 98114
Điện Thoại: (206) 721-0243
Fax: (206) 721-3967

Ngoài Giờ Làm Việc
Đường Dây Khủng Hoảng
(5 giờ chiều - 9 giờ tối):
Tiếng Amharic / Tiếng Tigringa:
(206) 495-5256
Tiếng Nga: (206) 954-2903
Tiếng Somali: (206) 310-5841
Tiếng Việt: (206) 351-8809

Behavioral Health SeaTac Office
4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Điện Thoại: (253) 204-4705

Văn Phòng SeaTac

4800 S. 188th St., Suite 240
SeaTac, WA 98188
Điện Thoại: (206) 957-2029

Lake City Early Learning Center
2828 NE 127th St.
Seattle, WA 98125
(206) 743-8559

Refugee Women’s Alliance
Trao quyền cho các gia đình • Củng cố các cộng đồng

Beacon Hill
Early Learning Center

6230 Beacon Avenue South
Seattle, WA 98108
Điện Thoại: (206) 723-3304

Văn Phòng Kent

124 4th Avenue South, Suite 270
Kent, WA 98032
Điện Thoại: (253) 859-6197

www.rewa.org
Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền
thông xã hội!

www.rewa.org

Về ReWA

Hỗ Trợ Công Việc Của Chúng Tôi

“ Nhờ có ReWA, tôi có thể lái xe, có nhà ở và công việc ổn định,
và con trai tôi đang học trung học phổ thông.”
—“Nour,” khách hàng của ReWA từ Somali

Liên Minh Phụ Nữ Tị Nạn (ReWA)—một tổ chức phi lợi nhuận,
đa sắc tộc, được công nhận trên toàn quốc—khuyến khích hòa
nhập, độc lập, lãnh đạo cá nhân và cộng đồng mạnh mẽ bằng
cách cung cấp cho phụ nữ tị nạn và nhập cư cũng như gia đình
họ các dịch vụ phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ. ReWA ủng
hộ công bằng xã hội, chính sách công cộng và khả năng tiếp cận
bình đẳng với các dịch vụ, đồng thời vẫn tôn trọng các giá trị văn
hóa và quyền tự quyết.
Năm 1985, một nhóm phụ nữ tị nạn tái định cư thành công đã tìm
cách xóa bỏ khoảng cách cho những phụ nữ mới đến bằng cách
cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu đặc biệt của họ bằng
ngôn ngữ bản địa. Hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ
cho người tị nạn và nhập cư lớn nhất trong khu vực Puget Sound,
hàng năm ReWA giúp hàng ngàn gia đình chuyển thành các thành
viên tự lực, có đóng góp cho cộng đồng của chúng ta.

ReWA có cơ sở nguồn tài trợ lớn bao gồm các cơ quan chính
phủ, United Way, các tổ chức và tập đoàn, nhưng công việc của
chúng tôi sẽ không thể được thực hiện nếu không có sự hỗ trợ
hào hiệp của các thành viên cộng đồng như bạn.
Những người tài trợ cá nhân đóng góp trực tiếp cho ReWA giúp
chúng tôi linh hoạt trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách
hàng ngay khi chúng nảy sinh. Thông tin về những người tài trợ
được cập nhật trong suốt cả năm và họ được mời đến các sự kiện
đặc biệt của chúng tôi. Thông qua các chiến dịch truyền thông xã
hội và chương trình phù hợp với nhân viên, các nhà tài trợ của
chúng tôi đã tăng gấp đôi số tiền đầu tư hào phóng của họ, đồng
thời nâng cao nhận thức về công việc mà chúng tôi đang làm. Để
tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.rewa.org/get-involved.

ReWA phục vụ hơn 11,000 người tị nạn và người nhập cư mỗi
năm:
•

•
•
•

Thanh thiếu niên tìm hiểu về
công bằng môi trường

Tình nguyện viên hỗ
trợ Ngày Công Dân

Tiếng Somali Tiếng Oromo Tiếng Amharic Tiếng Miến Điện
Tiếng Việt Tiếng Tagalog Tiếng Farsi Tiếng Urdu

Các nỗ lực trợ giúp và tiếp cận của chúng tôi bao gồm Ngày
Pháp Lý thường niên, mà tại đó các khách hàng và nhân viên
thảo luận về nhu cầu của cộng đồng với các nhà lập pháp địa
phương và tiểu bang của chúng ta. Chúng tôi cũng tổ chức các
sự kiện nâng cao nhận thức và kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ
và Ngày Tị Nạn Thế Giới và tham gia vào giáo dục và tiếp cận cử
tri để trao quyền cho khách hàng của chúng tôi nói lên các quan
ngại của họ.
Để tài trợ hoặc tham gia các sự kiện của chúng tôi, vui lòng gửi
email đến development@rewa.org.

10 chương trình phù hợp với văn hóa cung cấp các dịch vụ
trọn gói cho khách hàng của chúng tôi và thường được trích
dẫn và nhân rộng bởi các tổ chức dựa trên cộng đồng khác.
Hơn 140 nhân viên đại diện và là thành viên của các cộng
đồng mà chúng tôi phục vụ.
Trên 85% nhân viên và 2/3 ban lãnh đạo của chúng tôi là
người nhập cư, người tị nạn hoặc người da màu.
Hơn 50 ngôn ngữ và bản ngữ được sử dụng—nhiều nhất
trong số các cơ quan tại Quận King.

Tiếng Nepal Tiếng Tigringa Tiếng Swahili Tiếng Quan Thoại

Các tình nguyện viên và thực
tập sinh hào hiệp đầu tư thời
gian và công sức giúp chúng
tôi hỗ trợ những người hàng
xóm mới đến của chúng ta. Các
tình nguyện viên của chúng tôi
thường trên 18 tuổi và cam kết
dành một giờ mỗi tuần trong ba
ReWA tham gia
tháng cho một khu vực chương
vào Women’s March
trình hoặc sự kiện. Họ trau dồi
các kỹ năng giảng dạy, năng lực
văn hóa, tiếp cận các dịch vụ xã hội khu vực và quản lý trường
hợp. Để tham gia tình nguyện hoặc thực tập, vui lòng gửi email
đến volunteers@rewa.org.

Tiếng Hindi Tiếng Ả-rập Tiếng Kurdish Tiếng Awadhi
Tiếng Pháp Tiếng Nga ...và hơn thế nữa!

