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خط National Domestic Violence Hotlineالساخن1-800-799-7233 :
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مؤسسة King County Sexual Assault Resource Center
خط National Human Trafficking Hotlineالساخن1-888-373-7888 :
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يمكنلمنظمة  Chinese Information Service Centerمساعد
بزيارةصفحةالمنظمة علىالويب https://cisc-seattle.org/covid19/
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