
• Tư vấn                                                             
•  Phương tiện và điều trị y tế và nha khoa 
•  Mất thu nhập 
•  Chi phí tang lễ và chôn cất 
•  Gia cư an toàn
•  Các điều chỉnh về nhà hoặc xe cho nạn nhân 
   trở thành khuyết tật 
•  Dọn dẹp hiện trường 
•  Chuyển nơi ở 
•  Chó trợ giúp y tế 

CÁC TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN PHẠM TỘI HỘI ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN ĐƯỢC TRỢ GIÚP BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở: 
•  Hành hung 
•  Ngược đãi trẻ em 
•  Bạo hành gia đình
•  Lái xe trong khi say rượu 
•  Ngược đãi người cao niên
•  Các hành động phạm tội 
   do thù hận
•  Đâm xe rồi bỏ chạy 
•  Giết người
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QUÝ V� CÓ PH�I LÀ N�N NHÂN T�I PH�M KHÔNG? CHÚNG TÔI CÓ TH� GIÚP ˙� 

N˜u quý v° ho˛c ng˝˙i nhà là nˆn nhân tˇi phˆm, ˘y Ban B�i Th˝˙ng Nˆn 
Nhân California (California Victim Compensation Board - CalVCB) có th� giúp ��. 

CalVCB CÓ TH� GIÚP ˙� 
˘y Ban B�i Th˝˙ng Nˆn Nhân California (California Victim Compensation Board - CalVCB) cung c�p tr� giúp tài 
chánh cho các nˆn nhân tˇi phˆm. Có tr� giúp cho các nˆn nhân, ng˝˙i nhà, và nh�ng ng˝˙i thân b° th˝�ng ho˛c 
có nguy c� b° th˝�ng do hành �ˇng tˇi phˆm. N˜u quý v° c�n giúp nˇp h� s� �� ngh° b�i th˝˙ng, liên lˆc vi 
Trung Tâm Tr� Giúp Nˆn Nhân và Nhân Ch�ng tˆi �°a ph˝�ng: victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx 

CalVCB CÓ THỂ GIÚP CHI TRẢ: CalVCB CÓ TH� GIÚP CHI TR
: 

• T˝ v�n 
• Ph˝�ng ti	n và �i�u tr° y t˜ và nha khoa 
• M�t thu nh�p 

• 
• Chi phí tang l� và chôn c�t 

Gia c˝ an toàn 
• Các �i�u ch�nh v� nhà ho˛c xe cho nˆn nhân • Các hành �ˇng phˆm tˇi • Lái xe gây ch˜t ng˝˙i 

tr� thành khuy˜t t�t do thù h�n 
• D�n d�p hi	n tr˝˙ng • †âm xe r�i b— chˆy 
• Chuy�n n�i � 
• Chó tr� giúp y t˜ 

• Ng˝�c �ãi tr… em • Qu�y r–i trên mˆng 
• Bˆo hành gia �ình • C˝ p gi�t 
• Lái xe trong khi say r˝�u • Hãm hi˜p 

• Hành hung •  Buôn người
•  Quấy rối trên mạng 
•  Cướp giật  
•  Hãm hiếp 
•  Theo lén
•  Lái xe gây chết người 

• Buôn ng˝˙i 

• Ng˝�c �ãi ng˝˙i cao niên • Theo lén 

CÁC TR��NG H�P LIÊN QUAN †“N PH‘M T’I H’I †˘ †IšU 
KI€N †��C TR� GIÚP BAO G�M, NH�NG KHÔNG GI•I H‘N ‡: 

• Gi˜t ng˝˙i 

N�P H� S� XIN B�I TH�NG NH TH� NÀO? 
Nˇp h� s� qua CalVCB Online: 
• L�p h� s� xin b�i th˝˙ng 
• Tƒi lên và xem các gi�y t˙ 
• C�p nh�t thông tin liên h	 c⁄a quý v° 
• Liên lˆc vi ban D°ch V‹ Khách Hàng CalVCB 

Qua CalVCB Online, nˆn nhân và nh�ng ng˝˙i tr� giúp h� có th� nˇp 
h� s� xin b�i th˝˙ng trên mˆng tr›c tuy˜n t− máy �i	n thoˆi di �ˇng, máy 
tính bƒng ho˛c máy tính. CalVCB Online có phiên bƒn ti˜ng Anh và ti˜ng Tây 
Ban Nha: online.victims.ca.gov 

SCAN ˜° S˛ D˝NG 
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