
Tài nguyên cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Michigan
bit.ly/mi_resource

Các sự kiện xả súng ở Monterey Park và Half Moon Bay, California là một bi
kịch sâu sắc đối với các nạn nhân, gia đình và cả cộng đồng. Sau những tổn
thương như vậy, sự tê liệt vì sợ hãi và đau buồn là có thể hiểu được. Nhưng
để vượt qua bạo lực không tưởng đó, chúng ta cần phải chung tay giúp đỡ
và hỗ trợ lẫn nhau.

Chúng tôi hy vọng tài nguyên này có thể hỗ trợ các gia đình người Mỹ gốc Á
ở Michigan khi chúng ta đang đau buồn và hồi phục. Các đường dẫn quyên góp được đưa ra
để hỗ trợ gia đình các nạn nhân và chúng tôi kêu gọi các thành viên cộng đồng sử dụng thông
tin bên dưới làm tài nguyên cho những người cần hỗ trợ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe
tâm thần, nhân viên xã hội và các tổ chức hỗ trợ lẫn nhau.

Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta có thể đảm bảo với bạn bè, gia đình và những người thân
yêu của mình rằng họ không đơn độc và sẽ luôn được giúp đỡ khi cần. Khi chúng ta đến với
nhau, các cộng đồng thân yêu của chúng ta có thể là nguồn an ủi, là nơi để tìm thấy sự an toàn
và là con đường giúp ta được chữa lành và phục hồi.

Các địa điểm quyên góp

Hỗ trợ Monterey Park - Hướng dẫn tài nguyên bằng ngôn ngữ:

Hiệp hội liên minh công bằng Châu Á Thái Bình Dương

Nơi để quyên góp

Quỹ Hỗ Trợ Nạn Nhân Tết Nguyên Đán Monterey Park
bit.ly/f804bb72

Quỹ Hỗ Trợ Nạn Nhân Half Moon Bay
https://gofund.me/d5747719

Quỹ tang lễ Mymy Nhan
https://gofund.me/cafef328

Quỹ tang lễ Xiujuan Yu
https://gofund.me/e2c71b8b

https://aapiequityalliance.org/support-for-monterey-park/?emci=e28a0911-549b-ed11-994c-00224832eb73&emdi=11c3f7f0-579b-ed11-994c-00224832eb73&ceid=5359374
https://www.gofundme.com/f/monterey-park-lunar-new-year-victims-fund?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer
https://gofund.me/d5747719
https://www.gofundme.com/f/my-my-nhan-funeral-memorial-fund?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer
https://gofund.me/cafef328
https://www.gofundme.com/f/xiujuan-yu-funeral-fund?member=24622289&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined


Tài nguyên Sức khỏe Tâm Lý - Michigan

Đoàn thể Amplify
amplifycolectivo.com
734-585-6966

Bác sĩ lâm sàng sức khỏe tâm thần cho
người da màu ở Grand Rapids
mhcocgr.org

Trung tâm phúc lợi cấp tiến
20411 W 12 Mile Rd, Suite 101
Southfield, MI 48076
radicalwellbeingcenter.com
866-703-1901

Tài nguyên Sức khỏe Tâm Lý - Liên bang

Đoàn thể Sức khỏe Tâm thần châu Á
asianmhc.org

Đoàn thể Tâm lý Trị liệu Open Path
openpathcollective.org

Đường Dây Cứu Trợ Tự Tử & Khủng Hoảng
988lifeline.org

Gọ 988 hoặc nhắn tin trực tuyến tại https://988lifeline.org/chat/

Bạo lực gia đình - Michigan

Haven (Quận Oakland)
haven-oakland.org
Khủng hoảng & hỗ trợ 24 giờ: 248-334-1274
Đường dây khủng hoảng miễn phí:
877-922-1274
Đường dây TTY (telex): 248-972-2540

Chữa lành bằng mình lựa chọn
healingbychoicedetroit.com
Gọi: 313-242-7597
healingbychoicedetroit@gmail.com

Liên minh chấm dứt bạo lực gia đình và
bạo lực tình dục Michigan (MCEDSV)

Mcedsv.org
Đường dây nóng trò chuyện bạo lực gia đình

● Gọi: 866-864-2338
● Nhắn tin: 877-861-0222

Đường dây nóng trò chuyện tấn công tình
dục

● Gọi: 855-864-2374
● Nhắn tin: 866-238-1454
● Ngoài ra còn có thể trò chuyện trực

tuyến trên trang web. Miễn phí & bảo
mật 24/7

Bạo lực gia đình - Liên bang

Đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình

https://amplifycolectivo.com/
https://mhcocgr.org/
https://radicalwellbeingcenter.com/
https://www.asianmhc.org/
https://openpathcollective.org/
https://988lifeline.org/
https://www.haven-oakland.org/about
https://www.healingbychoicedetroit.com/
mailto:healingbychoicedetroit@gmail.com
https://mcedsv.org/


Thehotline.org
Gọi: 1-800-799-SAFE (7233)

Nhắn tin: Soạn START gửi 88788
Đường dây TTY (telex): 1-800-787-3224

Ngoài ra còn có thể trò chuyện trực tuyến trên trang web. Miễn phí & bảo mật 24/7

Các Tổ chức Cộng đồng

ACCESS
accesscommunity.org
2651 Saulino Court
Dearborn, MI 48120
Điện thoại: 313-842-7010
Ngôi nhà Hy vọng ACCESS
6470 Williamson Ave
Dearborn, MI 48126
313-633-1361

Trung tâm Burma
burmacenterusa.org
765 Upton Ave
Springfield, MI 49037
269-441-1131

Trung tâm cộng đồng Trung Hoa ACA
32585 Concord Dr
Madison Heights, MI 48071
Unitedwaysem.org

Trung tâm dịch vụ Detroit ACA
4750 Woodward Avenue #211
Detroit, MI 48201
313-831-1790

Trung tâm dịch vụ Canton ACA
46000 Summitt Pkway Canton, MI 48188

Trung tâm Châu Á Đông Nam Michigan
asiancentersemi.org
24666 Northwestern Hwy
Southfield, MI 48075
248-227-4374

Hỗ trợ lẫn nhau miền Đông
linktr.ee/ESmutualaid

Ngôi nhà Hy vọng Detroit
hopehousedetroit.org
840 Marlborough St
Detroit, MI 48215

313-887-0132

IONA Masjid
ionamasjid.org
28630 Ryan Rd
Warren, MI 48092
586-558-6900

Mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau của Ypsilanti
ypsimutualaid.org

United Way Đông Nam Michigan
3011 W Grand Blvd #500
Detroit, MI 48202
313-226-9200

https://www.thehotline.org/
https://www.accesscommunity.org/
https://www.burmacenterusa.org/
https://unitedwaysem.org/
https://asiancentersemi.org/
http://linktr.ee/ESmutualaid
https://hopehousedetroit.org/
https://ionamasjid.org/
https://ypsimutualaid.org/

