TỘI ÁC LÀM TỔN THƯƠNG MỌI NGƯỜI CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP ĐỠ

NẠN NHÂN CỦA CÁC TỘI ÁC
ĐƯỢC GIÚP ĐỠ BAO GỒM,
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ BẰNG CÁCH NÀO?
Hội đồng Bồi thường Nạn nhân California (CalVCB) chuyên cung cấp hỗ trợ tài chính
cho những chi phí liên quan đến tội ác.
Nạn nhân bị gây thương tích, đe dọa gây thương tích thể chất hoặc chấn thương tâm lý
do hậu quả trực tiếp của một vụ hành hung có thể đủ điều kiện để được trợ giúp.
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, một người phải là nạn nhân của một tội ác đủ tiêu chuẩn.
Đối với một số tội ác, chỉ chấn thương tâm lý cũng đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Các thành
viên gia đình và người thân yêu cũng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH NÀO?
• Tải xuống đơn đăng ký tại victims.ca.gov và gửi đến địa chỉ dưới đây
• Hãy gọi số 1-800-777-9229
• Đ
 ể được trợ giúp tại địa phương, hãy truy cập victims.ca.gov/victims/localhelp.
aspx để tìm những tổ chức ủng hộ nạn nhân ở hạt lân cận có thể giúp quý vị nộp đơn
và chuyển đến hệ thống tư pháp hình sự

THÔNG TIN NÀO KHÁC CÓ THỂ HỮU ÍCH?
• Biên lai của các chi phí liên quan đến tội ác
• Hóa đơn y tế, nha khoa hoặc sức khỏe tâm thần liên quan đến tội ác
• Thẻ bảo hiểm y tế
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Di chuyển
chỗ ở và Vấn
đề Khác

Sức khỏe
Tâm thần

Điều trị
Y tế

Mất Thu nhập/
Mất sự Hỗ trợ
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Hành hung
Lạm dụng Trẻ em
Bạo lực Gia đình
Lái xe Say rượu
Lạm dụng Người cao tuổi
Tội ác vì Thù ghét
Giết người
Buôn người
Quấy rối Trên mạng
Trộm cướp
Tấn công Tình dục
Lén theo dõi
Ngộ sát do Tại nạn Xe cộ
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CHI TRẢ CHO:
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Tư vấn
Điều trị y khoa và nha khoa
Mất thu nhập
Chi phí tang lễ và chôn cất
An ninh cho nhà ở
Thiết bị y tế bị mất hoặc bị
đánh cắp
• Sửa nhà hoặc xe cho nạn
nhân bị thương tật vì tội ác
• Dọn dẹp hiện trường tội ác
• Di chuyển chỗ ở
Có một số giới hạn về số tiền
có thể được cung cấp cho mỗi
tổn thất.
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