
PELO FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS
 IMIGRATÓRIOS PARA 

SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

ATENDIMENTO 24 HORAS 
617-471-1234

ATENDIMENTO JURÍDICO
617-770-4065 ext. 400

LIGAÇÃO GRATUITA
1-888-314-DOVE (3683)

SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 
DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO

www.dovema.org

Missão
Esperança, cura, segurança, mudança social. 

Trabalhando juntos para acabar com a violência 
doméstica e do parceiro.

Visão
Uma comunidade unida em paz, justiça, e equidade, 
para a segurança e o bem-estar de cada indivíduo.

Declaração de boas-vindas e afirmação
DOVE acolhe refugiados e imigrantes sobreviventes 

documentados e indocumentados; pessoas com 
deficiência; pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva; BIPOC (Indígenas e outras Pessoas de Cor); 
LGB, Queer, Transgênero e Indivíduos Não Binários; 
pessoas de todas as religiões e crenças; e indivíduos 

cuja primeira língua não é o inglês. DOVE dá as boas-
vindas a pessoas de todas as identidades, incluindo 

aquelas que não são identificadas.

DOVE, Inc.
P.O. Box 690267

Quincy, MA 02269

Linha de Atendimento 24-Horas
617-471-1234

1-888-314-DOVE (3683)
Assistência comunitária e serviços de prevenção

617-770-4065
Fax: 617-770-2206

www.dovema.org

Serviços de Aconselhamento de Suporte

617-770-4065 x300  Por favor, deixe seu nome e um número 
de segurança e retornaremos sua ligação dentro de 24 a 48 
horas.

O DOVE oferece aconselhamento de apoio, intervenção em 
crises, avaliação de riscos e planejamento de segurança, apoio 
ao processamento do impacto da violência doméstica, e 
informações e assistência na navegação de sistemas de serviço 
social para sobreviventes de violência doméstica.
 
Grupos de Suporte 

617-770-4065 x300  Por favor, deixe seu nome e um número 
de segurança e retornaremos sua ligação dentro de 24 a 48 
horas.

O DOVE oferece grupos de apoio nos quais os participantes 
podem aumentar o conhecimento sobre a violência doméstica, 
adquirir habilidades de enfrentamento saudáveis, e esta-
belecer conexões com outros sobreviventes. Os grupos são 
organizados com base no interesse e disponibilidade.

Serviços Chineses de Advocacia e Extensão

617-770-4065 x304

O DOVE oferece serviços de advocacia culturalmente específi-
cos aos sobreviventes da comunidade chinesa. Os serviços são 
oferecidos em mandarim e inglês.

Serviços de Advocacia e Extensão LGBTQ+

Serviços de Aconselhamento e Grupos de Apoio  

617-770-4065 x300

Treinamentos e Workshops Específicos para LGBTQ+  

617-770-4065 x302

O DOVE oferece serviços de aconselhamento específicos para 
a identidade, afirmando e conhecendo os desafios únicos en-
frentados pelos sobreviventes LGBTQ+, bem como treinamen-
tos e workshops específicos para LGBTQ+ para fornecedores e 
membros da comunidade.

Serviços para Crianças

617-770-4065 x320

A DOVE oferece serviços para filhos de sobreviventes. Os 
serviços incluem aconselhamento individual, apoio individual 
aos pais, grupos de apoio aos pais, grupos de apoio a crianças 
e adolescentes e serviços de defesa de crianças.

Programa de Defesa Civil da Violência Doméstica

Uma conselheira do DOVE está sediado em várias comuni-
dades no Condado de Norfolk, trabalhando com pessoas que 
sofrem violência doméstica em seus relacionamentos, identifi-
cadas por meio de relatórios policiais e outras referências. Elas 
oferecem assistência com planejamento de segurança, apoio 
emocional, ordens de restrição, e uma variedade de outros 
serviços de advocacia. As conselheiras trabalham em estreita 
colaboração com policiais na resposta à violência doméstica 
em suas comunidades e prestam apoio em dois Tribunais Dis-
tritais em questões de violência doméstica.

Braintree, Quincy, e Weymouth- 617-653-4226

Holbrook, Milton, e Randolph- 617-831-8326  
(idioma crioulo haitiano suportado)

Dedham e Norwood- 857-939-3058

Advocacia Jurídica

617-770-4065 x400 Por favor, deixe seu nome e um número 
de segurança e retornaremos sua ligação dentro de 24 a 48 
horas.

Os advogados do DOVE são treinados no fornecimento de 
serviços informados ao trauma e centrados no cliente a sobre-
viventes de violência doméstica. Os advogados prestam repre-
sentação, aconselhamento jurídico e informações aos sobre-
viventes nas áreas de direito da família, direito de imigração, 
ordens de restrição e questões de moradia e benefícios. Os 
advogados do DOVE também prestam assistência judiciária 
no Tribunal de Família e Sucessões de Norfolk e no Tribunal 
Distrital de Quincy.

Abrigos de Emergência

617-471-1234

Refúgio temporário para adultos e seus filhos em um ambiente 
atencioso e confidencial. Enquanto estão no abrigo, os sobre-
viventes recebem apoio, advocacia, gerenciamento de casos, 
assistência jurídica, e serviços para crianças.

Linha de Ajuda para Violência Doméstica (“Hotline”)

Linha direta anônima 24 horas: 617-471-1234

Uma equipe de profissionais oferece apoio e intervenção em 
crises a indivíduos afetados pela violência doméstica e a famili-
ares, amigos e vizinhos preocupados com um ente querido. 

Ação Comunitária, Educação e Prevenção

617-770-4065 x400

O DOVE oferece apresentações, workshops, e treinamento 
sobre diversos tópicos para prestadores de serviços comu-
nitários, igrejas, escolas e programas para jovens, faculdades 
e universidades, prestadores de serviços de saúde, empresas, 
e grupos cívicos. O DOVE também realiza um treinamento 
abrangente de 35 horas sobre violência doméstica e questões 
relacionadas duas vezes por ano. Printed on recycled paper



DOVE, INC. foi fundada em 1978 pelo Prefeito 
de Quincy em sua Comissão com mulheres e 
voluntários comunitários, em parceria com o 
Departamento de Polícia de Quincy, Promotor 
do Distrito, Norfolk County, Igreja da Cidade 
Alemã de São Bonifácio, e Hospital da Cidade 
de Quincy. DOVE assiste milhares de vítimas 
de violência doméstica – independentemente 
da identidade de gênero - a cada ano, e provê 
suporte e informação para aqueles que estão 
procurando ajuda para seus amigos e familiares 
envolvidos em relacionamento abusivos. 
DOVE possui Atendimento de 24 horas, abrigo 
em caso de emergência, serviços jurídicos e 
comunitários, e programa educacional.

Outra relacionada forma de proteção permite 
que aqueles que obtiveram o status condicional 
legal de Residência Permanente, baseado 
em um novo casamento, para remover as 
condições sem a necessidade de depender do 
consentimento do parceiro agressor.

ASILO
Alguns indivíduos temem que possam 
ser vítimas de violência doméstica se eles 
retornarem ao país de origem, podendo assim 
se qualificar para a concessão de Asilo. Asilo 
é uma forma de proteção para indivíduos que 
possuem “medo” bem fundamentado de 
serem perseguidos com base em sua “raça, 
religião, nacionalidade, associação em um 
determinado grupo social, ou opinião política”. 
Geralmente, o pedido de concessão de asilo 
deve ser realizado dentro do período de um 
ano, a contar da entrada do indivíduo no país, 
existindo algumas exceções.

VISTO “U”

O visto “U” é um visto que garante status de não 
imigrante, oferece proteção imigratória para pessoas 
sem documentos, que são vítimas de certos crimes nos 
Estados Unidos. Para obter o visto “U”, os solicitantes 
necessitam demonstrar que:

O visto “U” garante status temporário com autorização 
de trabalho e possibilidade de aplicar para Residência 
Permanente (o green card) depois de três anos

PROTEÇÃO ATRAVÉS DO VAWA

O Ato Contra a Violência em Mulheres permite que 
vítimas de violência doméstica que são cônjuges, 
ex-cônjuges ou filhos de cidadão Americano ou Residen-
te Permanente, ou pais de Americanos, para “aplicar 
por si mesmo” para o green card sem a necessidade de 
depender do agressor para obter esses benefícios imi-
gratórios. Para quem vai aplicar diretamente e por conta 
própria baseado no casamento, os solicitantes devem 
demonstrar:   

Você é um(a) sobrevivente de violência 
doméstica e possui perguntas relacionadas ao 
seu status imigratório? Você gostaria de entrar 
em contato com um advogado especializado 
em imigração sobre a possibilidade de você 
estar ou não qualificado para esse ou outras 
formas de proteção imigratória? Ligue para a 
nossa “Assistência Jurídica”:
617-770-4065 x 400

Nota: É sempre importante consultar um 
advogado especializado em imigração antes de 
preencher e submeter qualquer aplicação com  
a imigração!

◆ Eles foram vítimas de crime nos Estados  Unidos   
 que os qualificam, incluindo violência doméstica ou  
 agressão física;
  
◆ Eles têm sofrido algum abuso físico ou mental; e

◆ Eles têm informações sobre o crime que seria
 útil ou foram úteis, ou serão úteis na investigação   
 ou denúncia do crime. Os solicitantes devem obter 
 um certificado homologado pelo juiz ou alguma 
 autoridade pública instituída por lei.

◆ O casamento era de “boa fé” e eles permanecem   
 casados ou divorciados, neste caso se foi menos de  
 dois anos atrás;

◆ Eles viveram com o agressor mesmo que por um   
 curto período;

◆ Eles foram sujeitos à extrema crueldade; e

◆ Eles são pessoas de boa conduta moral.

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É GRATUITA 
E CONFIDENCIAL.

PROTEÇÃO IMIGRATÓRIA PARA
SOBREVIVENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Imigrantes sobreviventes de violência doméstica
encaram com frequência alguns obstáculos para 
receber o suporte que eles necessitam. Esses 
obstáculos incluem a barreira do idioma, isolamento 
ou separação da família e rede de apoio, além 
do medo da deportação. As leis imigratórias dos 
Estados Unidos preveem algumas proteções para 
imigrantes que são vítimas de violência doméstica.  
A seguir, informações básicas sobre as formas
mais comuns desses benefícios.


