
 
Luật California cung cấp cho các nạn nhân tội phạm 
những quyền lợi quan trọng.  Nếu bạn là nạn nhân của 
tội phạm, bạn có thể được trợ giúp bởi một người biện 
hộ cho nạn nhân, người có thể trả lời nhiều câu hỏi bạn 
có thể có về hệ thống pháp lý hình sự. 

 
Những Người Ủng Hộ Nạn Nhân có thể giúp bạn 
như sau: 
• Giải thích những thông tin bạn có quyền nhận được 

trong khi các thủ tục tố tụng đang chờ giải quyết. 
• Giúp bạn trong việc nộp đơn xin bồi thường để đền 

bù cho bạn về các thiệt hại do tội phạm gây ra. 
• Giao tiếp với việc truy tố. 
• Giúp bạn nhận các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 
• Giúp bạn chuẩn bị một tuyên bố tác động của nạn 

nhân trước khi người phạm tội bị kết án 
Để nói chuyện với một người biện hộ cho nạn nhân, hãy 
liên hệ với văn phòng nạn nhân / chứng kiến tại địa 
phương của bạn được liệt kê ở mặt sau của cuốn sách 
nhỏ này. 

 
• Nếu bạn đã báo cáo tội phạm của bạn cho cảnh sát, 

một Cảnh sát Điều tra viên sẽ được chỉ định cho 
trường hợp của bạn và sẽ liên hệ với bạn càng sớm 
càng tốt. 

• VINE (Victim Information Notification Everyday / 
Thông báo Thông tin Nạn nhân Hàng ngày) là một 
hệ thống được thiết kế để tự động thông báo cho 
các nạn nhân qua điện thoại khi thủ phạm của họ 
được thả ra từ một nhà tù ở Quận Cam. Dịch vụ 
này là miễn phí. Để đăng ký dịch vụ này, vui lòng 
gọi (800) 721-8021 hoặc ghé thăm trang web 
tại www.vinelink.com. 

• Nếu bạn bị thương hoặc một ai đó trong gia đình 
bạn bị thương hoặc chết vì một tội phạm, bạn có 
thể hội đủ điều kiện để được bồi thường bởi Hội 
đồng bồi thường của Tiểu bang California. Bồi 
thường tài chính có thể được thanh toán cho tiền 
lương, hóa đơn y khoa, chi phí tư vấn và hỗ trợ 
tang lễ / Chôn cất. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
liên hệ với văn phòng nạn nhân / nhân chứng tại 
địa phương được liệt kê ở mặt sau của tập sách nhỏ 
này. Bạn cũng có thể gọi Ban bồi thường nạn nhân 
của California theo số (800) 777-9229 hoặc ghé 
thăm trang web www.victims.ca.gov.

 
Tư vấn, thông tin bồi thường nạn 
nhân và giới thiệu: 
North Justice Center Nạn nhân / Nhân chứng … (714) 773-4575 
Central Justice Center Nạn nhân / Nhân chứng…(714) 834-4350 
West Justice Center Nạn nhân / Nhân chứng… (714) 896-7188 
Lamoreaux Justice Center - Thành phố Orange…(714) 935-7074 
Harbor Justice Center - Thành phố Newport Beach (949) 476-4855 

 
Nguồn lực cho nạn nhân bị tấn công tình dục: 
Trong giờ làm việc, hãy gọi cho Dịch vụ Nạn nhân Tấn 
hạm Tình dục tại ... (714) 834-4317 hoặc (949) 752-1971 
Dịch vụ 24 giờ, hãy gọi cho Dịch vụ Nạn nhân Tấn hạm 
Tình dục tại...(714) 957-2737 hoặc  (949) 831-9110 

 
Tài nguyên cho nạn nhân Bạo lực Gia đình: 
Lạm dụng Người lớn / Người cao tuổi…(800)451-5155 
Chương trình Hỗ trợ Bạo lực Gia đình (714) 935-7956 
Tùy chọn người…(877) 854-3594 
Nhà ở khoảng thời gian…(714) 891-8121 
Laura's House Đường dây nóng 24 giờ…(866) 498-1511 
Trung tâm Sống Phụ nữ…(877) 531-5522 
Đường dây nóng gọi điện Bạo lực Gia 
đình…….......(800) 799-7233 
Đường dây nóng gọi điện Bạo lực Gia đình (Người 
khiếm thính / điếc)…(800) 799-7233 

 
Tài nguyên cho Báo cáo Lạm dụng Trẻ em: 
Cơ quan Cảnh sát địa phương hoặc Cơ quan Đăng ký 
Lạm dụng Trẻ em của Quận Cam…(800) 207-4464 

 
Nguồn lực pháp lý: 
Hội trợ giúp pháp lý Quận Cam…(714) 571-5200 

 
Tài nguyên Internet: 
Dịch vụ nạn nhân ...www.wearewayfinders.org 
Sở Cảnh Sát Quận Cam…www.ocsd.org 
Văn phòng Chưởng lý Quận 
Cam…www.orangecountyda.com 
Chương trình Đền bù cho Nạn nhân của Tiểu bang 
California: www.boc.ca.gov 
Bộ Tư pháp của Tiểu bang California: 
www.caag.state.ca.us/victimservices 

Sở Cảnh Sát Trưởng 
Quận Cam 

 
Thông tin nạn nhân của bạo lực gia đình 

và nạn nhân của tội phạm bạo lực 

 

 
Family Protection Detail 
550 North Flower Street 
Santa Ana, CA 92703 

(714) 647-7419 
 
 

REPORTING 
DEPUTY:________________________________  
DATE: _______________  TIME:_____________ 
REPORT #: ______________________________

Thông tin chung về bạo 
lực tổng thể 

 

Tài nguyên cộng đồng cho các nạn 
nhân tội phạm ở Quận Cam 

 

Luật California và các 
quyền của nạn nhân 

 

http://www.vinelink.com/
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• Là nạn nhân của bạo lực gia đình, tên, địa chỉ và 

thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có thể được 
giữ kín. 

• Nếu thủ phạm của bạn đã vào tù, họ có thể được 
thả ra bất cứ lúc nào. Xem mục thông tin Tội 
phạm để biết thêm thông tin. 

• Nạn nhân của bạo lực gia đình có thể hội đủ 
điều kiện được tạm trú trong nhà tạm trú. Số 
điện thoại của các nơi tạm trú tại địa phương 
của bạn được liệt kê ở mặt sau của cuốn sách 
nhỏ này. 

 
• Là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạn có quyền có 

người biện hộ và / hoặc người hỗ trợ mà bạn chọn 
để có mặt trong cuộc phỏng vấn vì nó liên quan đến 
tội phạm này. 

 
• Bạn có thể yêu cầu Điều tra viên được giao cho 

trường hợp của bạn để nộp đơn khiếu nại chính 
thức với Văn phòng Chưởng lý Quận. Tuy nhiên, 
tại tiểu bang California, các nạn nhân không chịu 
trách nhiệm về những cáo buộc "bức xúc" và quyết 
định sẽ được đưa ra bởi Văn phòng Chưởng lý 
Quận Cam.  

 
• Một cuộc tấn công vật lý do một người mà bạn có 

quan hệ hôn nhân hoặc hôn nhân hiện tại hoặc 
trước đây là một tội ác. 

• Là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạn có thể yêu 
cầu lệnh tạm thời để:  

 
1. Cản trở thủ phạm gây tổn hại cho bạn, con cái hoặc 

thành viên gia đình bạn. 
2. Hướng dẫn thủ phạm ra khỏi nhà. 
3. Ngăn chặn thủ phạm đến nơi làm việc, trường học 

hoặc địa điểm khác dựa trên tình hình.  
4. Được quyền giám hộ hoặc thăm viếng với một trẻ 

vị thành niên và bảo vệ trẻ em khỏi thủ phạm.  
5. Hướng dẫn hỗ trợ nuôi con của trẻ vị thành niên và 

các trách nhiệm tài chính khác. 
6. Chỉ đạo một hoặc cả hai bên tham gia tư vấn. 

• Là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạn có quyền 
nộp đơn kiện dân sự đối với những tổn thất do 
hậu quả của tội phạm.

Nếu bạn là nạn nhân bị siết cổ nghẹt thở, bạn có thể bị 
thương tích bên trong. Triệu chứng đôi khi bị trì hoãn, 
và có thể xảy ra trong vòng 72 giờ. Đừng đợi, tìm sự 
chăm sóc y tế ngay hoặc gọi số 911. 

 
 

 

• Nếu bạn là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục, điều 
quan trọng là phải biết các quyền của bạn trong khi làm 
theo các bước nhất định để đảm bảo sự an toàn của bạn 
và hỗ trợ điều tra kỹ lưỡng. 

Nếu bạn đã bị nạn: 

• Ngoài việc thông báo cho cảnh sát, bạn có thể gọi 
Dịch Vụ Nạn Nhân Tội Phạm Tình Dục hoặc trung 
tâm khủng hoảng hãm hiếp địa phương, tại (714) 
957-2737 hoặc (949) 831-9110. 

• Không thay đổi hoặc giặt quần áo, tắm vòi sen, tắm, 
rửa tay, chải tóc, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Không 
đụng, di chuyển, hủy diệt, hoặc vứt bỏ bất cứ thứ gì 
xảy ra. 

• Là nạn nhân của hành hung tình dục, bạn có quyền 
có người biện hộ và / hoặc người hỗ trợ mà bạn 
chọn với bạn trong quá trình phỏng vấn và các thủ 
tục y tế. 

• Nếu bạn có thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào về cuộc 
tấn công của bạn, hãy viết chúng ngay. Bao gồm các 
chi tiết như tên của thủ phạm, chủng tộc, tuổi tác, 
cân nặng, chiều cao và những gì người đó mặc. Nếu 
xe đã tham gia vào vụ án, hãy viết ra mẫu, màu sắc, 
biển số, giấy phép và bất kỳ thông tin nào khác mà 
bạn có thể nhớ được. 
 

• Tùy thuộc vào hoàn cảnh của những gì đã xảy ra, bạn 
có thể được yêu cầu đến Trung tâm Y tế Khu vực 
Anaheim để lấy một bài kiểm tra pháp y. Một Chuyên 
gia Y tá Pháp sư được đào tạo và Người Bênh vực 
Chinh phục Tình dục sẽ ở bên bạn trong và sau kỳ thi. 

• Là nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục, tên, địa 
chỉ và các thông tin nhận dạng cá nhân khác của bạn 
có thể được giữ kín. 

• Một cuộc tấn công tình dục do người mà bạn có mối 
quan hệ hẹn hò hoặc hôn nhân hiện tại hoặc trước 
đây là một tội ác 

Tấn công tình dục 
 

Một Thông Báo Từ 
Cảnh Sát Trưởng 

 Kính thưa cư dân, 
 

Là nạn nhân của bạo lực gia đình, 
xâm phạm tình dục hoặc tội phạm bạo lực, 
bạn có quyền được hưởng một số quyền và 
thông tin liên quan đến điều tra tội phạm đối 
với trường hợp của bạn. 
 

Tập sách nhỏ này được thiết kế để hướng 
dẫn bạn trong nghiên cứu của bạn về các 
nguồn lực hợp pháp và các cơ sở chăm sóc 
sức khoẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là 
tờ thông tin này nêu chi tiết các quyền của 
bạn với tư cách là nạn nhân và là hồ sơ liên 
lạc đầu tiên của bạn với Sở Cảnh Sát Quận 
Cam. 
 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên 
quan đến trường hợp của bạn hoặc quyền 
của bạn như một nạn nhân của tội phạm, 
vui lòng liên hệ Sở Cảnh Sát Quận Cam tại 
số (714) 647-7498. 

 
Sandra Hutchens  

 
Cảnh Sát Trưởng 

 

Bạo lực gia đình 
 

. 


