
I-download ang legal handbook  
para sa mga nakatatandang babae  

(wikang Ingles lamang) sa 
westcoastleaf.org/roads/

Kung sa tingin mo’y ikaw ay  
nasa panganib, tumawag sa  
9-1-1 para sa emergency  
na tulong.

Kung kailangan mong 
makipag-usap sa 
wikang Tagalog,  
sabihin mo  “ Tagalog .”

9-1-1

KUNG IKAW AY 
NASA PANGANIB

Ang bawat babae ay 
nararapat na maging ligtas 
sa panganib at iginagalang.

MGA CONTACT PARA SA MGA 
KABABAIHANG NAGSASALITA NG  
TAGALOG (TAGALOG)
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VICTIMLINK BC: Impormasyon at 
suporta para sa mga biktima ng 
krimen, makukuha ang serbisyo sa 
iba’t ibang wika. Tumawag upang 
malaman kung saan pwedeng 
kumuha ng iba pang uri ng tulong. 
Tumawag nang libre:  
1-800-563-0808. 
o Mag-text: 604-836-6381.

SENIORS ABUSE AND INFORMATION 
LINE (SAIL):   Isang ligtas na lugar 
para sa mga matatanda kung saan 
maaaring makipag-usap tungkol sa 
mga kaso ng pag-abuso/ masamang 
pagtrato at kung paano ito 
mapipigilan. Matatawagan nang libre: 
1-866-437-1940 (8:00am-8:00pm).  

May magagamit na interpreter 
mula Lunes hanggang Biyernes, 
9:00am-4:00pm.

LEGAL SERVICES SOCIETY (LSS): 
Depende sa iyong problemang 
legal at iyong kinikita, maaari kang 
makakuha ng libreng serbisyong 
legal. Kung kailangan mong  
makipag-usap sa wikang Tagalog, 
sabihin mo  “Tagalog”.  
Tumawag nang libre: 1-866-577-2525.

BATTERED WOMEN’S SUPPORT 
SERVICES CRISIS LINE: Tumutulong 
sa mga kababaihang nakaranas 
ng karahasan sa isang relasyon. 
Ang ilang mga volunteer at staff ay 
nakapagsasalita ng ibang wika bukod 

sa Ingles. Telepono: 604-687-1867 
(Lunes hanggang Biyernes 10:00am-
5:00pm, Miyerkules 10:00am-8:00pm).

VLMFSS: VANCOUVER & LOWER 
MAINLAND MULTICULTURAL FAMILY 
SUPPORT SERVICES: Counselling, 
pagtaguyod at suporta para sa mga 
imigrante, visible minority, refugee, 
walang status na mga kababaihan at 
mga batang biktima ng pag-abuso, 
maaaring makapagbigay ng tulong  
sa mahigit sa 20 wika. Ang mga 
serbisyo ay libre at kumpidensyal. 
Telepono: 604-436-1025.  
Website: vlmfss.ca

Ang impormasyong ito ay inilabas 
noong Mayo 2016.
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