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Hiến Pháp California, Điều 1, Đoạn 28(b), cấp các quyền nào đó cho nạn nhân của tội
ác. Các quyền đó gồm:

Hiến Pháp California, Điều 1, Đoạn 28(b), cấp các quyền nào đó cho nạn nhân của tội
ác. Các quyền đó gồm:

1. Công Bằng và Tôn Trọng – Ñöôïc ñoái xöû coâng baèng vaø toân troïng quyeàn rieâng tö
vaø nhaân phaåm cuûa mình, vaø khoâng bò haêm doïa, saùch nhieãu, vaø haønh haï, trong
suoát tieán trình tö phaùp hình söï hoaëc thieáu nieân.

1. Công Bằng và Tôn Trọng – Ñöôïc ñoái xöû coâng baèng vaø toân troïng quyeàn rieâng tö
vaø nhaân phaåm cuûa mình, vaø khoâng bò haêm doïa, saùch nhieãu, vaø haønh haï, trong
suoát tieán trình tö phaùp hình söï hoaëc thieáu nieân.

2. Bảo Vệ đối với Bị Cáo – Ñöôïc baûo veä hôïp lyù ñoái vôùi bò caùo vaø nhöõng ngöôøi ñaïi
dieän cho bò caùo.

2. Bảo Vệ đối với Bị Cáo – Ñöôïc baûo veä hôïp lyù ñoái vôùi bò caùo vaø nhöõng ngöôøi ñaïi
dieän cho bò caùo.

3. Cứu Xét về An Toàn của Nạn Nhân khi Ấn Định Các Điều Kiện Tại Ngoại và
Phóng Thích – Ñöôïc cöùu xeùt veà an toaøn cuûa naïn nhaân vaø gia ñình naïn nhaân khi
aán ñònh soá tieàn taïi ngoaïi vaø caùc ñieàu kieän phoùng thích cho bò caùo.

3. Cứu Xét về An Toàn của Nạn Nhân khi Ấn Định Các Điều Kiện Tại Ngoại và
Phóng Thích – Ñöôïc cöùu xeùt veà an toaøn cuûa naïn nhaân vaø gia ñình naïn nhaân khi
aán ñònh soá tieàn taïi ngoaïi vaø caùc ñieàu kieän phoùng thích cho bò caùo.

4. Ngăn Ngừa Tiết Lộ Chi Tiết Phải Giữ Kín – Ngaên ngöøa tieát loä chi tieát hoaëc hoà sô
giöõ kín cho bò caùo, luaät sö cuûa bò caùo, hoaëc baát cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo,
maø coù theå ñöôïc söû duïng ñeå tìm hoaëc saùch nhieãu naïn nhaân hoaëc gia ñình cuûa
naïn nhaân hoaëc tieát loä tin töùc giöõ kín trong thôøi gian ñieàu trò y khoa hoaëc coá vaán,
hoaëc neáu khoâng thì laø tin töùc ñöôïc ñaëc quyeàn hoaëc giöõ kín theo luaät.

4. Ngăn Ngừa Tiết Lộ Chi Tiết Phải Giữ Kín – Ngaên ngöøa tieát loä chi tieát hoaëc hoà sô
giöõ kín cho bò caùo, luaät sö cuûa bò caùo, hoaëc baát cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo,
maø coù theå ñöôïc söû duïng ñeå tìm hoaëc saùch nhieãu naïn nhaân hoaëc gia ñình cuûa
naïn nhaân hoaëc tieát loä tin töùc giöõ kín trong thôøi gian ñieàu trò y khoa hoaëc coá vaán,
hoaëc neáu khoâng thì laø tin töùc ñöôïc ñaëc quyeàn hoaëc giöõ kín theo luaät.

5. Từ Chối Yêu Cầu Phỏng Vấn của Bên Biện Hộ – Ñöôïc töø choái yeâu caàu cuûa bò
caùo, luaät sö cuûa bò caùo, hoaëc baát cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo muoán phoûng
vaán, laáy lôøi khai, hoaëc thaåm cung noäi vuï, vaø aán ñònh caùc ñieàu kieän hôïp lyù veà
caùch toå chöùc baát cöù cuoäc phoûng vaán naøo ñöôïc naïn nhaân öng thuaän.

5. Từ Chối Yêu Cầu Phỏng Vấn của Bên Biện Hộ – Ñöôïc töø choái yeâu caàu cuûa bò
caùo, luaät sö cuûa bò caùo, hoaëc baát cöù ngöôøi naøo ñaïi dieän cho bò caùo muoán phoûng
vaán, laáy lôøi khai, hoaëc thaåm cung noäi vuï, vaø aán ñònh caùc ñieàu kieän hôïp lyù veà
caùch toå chöùc baát cöù cuoäc phoûng vaán naøo ñöôïc naïn nhaân öng thuaän.

6. Họp với Cơ Quan Công Tố và có Thông Báo Cách Giải Quyết Trước Khi Xử –
Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù vaø hoïp hôïp lyù vôùi cô quan truy toá, khi coù yeâu caàu, veà vieäc
baét giöõ bò caùo neáu coâng toá vieân bieát, caùc toäi truy toá, vieäc quyeát ñònh xem coù daãn ñoä
bò caùo hay khoâng, vaø, khi coù yeâu caàu, ñöôïc thoâng baùo vaø cho bieát vaán ñeà tröôùc khi
coù baát cöù quyeát ñònh giaûi quyeát naøo veà vuï ñoù tröôùc phieân xöû.

6. Họp với Cơ Quan Công Tố và có Thông Báo Cách Giải Quyết Trước Khi Xử –
Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù vaø hoïp hôïp lyù vôùi cô quan truy toá, khi coù yeâu caàu, veà vieäc
baét giöõ bò caùo neáu coâng toá vieân bieát, caùc toäi truy toá, vieäc quyeát ñònh xem coù daãn ñoä
bò caùo hay khoâng, vaø, khi coù yeâu caàu, ñöôïc thoâng baùo vaø cho bieát vaán ñeà tröôùc khi
coù baát cöù quyeát ñònh giaûi quyeát naøo veà vuï ñoù tröôùc phieân xöû.

7. Thông Báo về và Có Mặt tại Các Phiên Xử Công Cộng – Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù
veà taát caû caùc phieân xöû coâng coäng, goàm caû caùc phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi, khi
coù yeâu caàu, maø trong caùc phieân xöû ñoù bò caùo vaø coâng toá vieân coù quyeàn coù maët vaø
taát caû caùc buoåi phaân xeùt phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích khaùc sau khi
keát toäi, vaø ñöôïc coù maët trong taát caû caùc phieân xöû ñoù.

7. Thông Báo về và Có Mặt tại Các Phiên Xử Công Cộng – Ñöôïc thoâng baùo hôïp lyù
veà taát caû caùc phieân xöû coâng coäng, goàm caû caùc phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi, khi
coù yeâu caàu, maø trong caùc phieân xöû ñoù bò caùo vaø coâng toá vieân coù quyeàn coù maët vaø
taát caû caùc buoåi phaân xeùt phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích khaùc sau khi
keát toäi, vaø ñöôïc coù maët trong taát caû caùc phieân xöû ñoù.

8. Ra Các Phiên Tòa và Bày Tỏ Quan Điểm – Ñöôïc leân tieáng, khi coù yeâu caàu, taïi
baát cöù phieân xöû naøo, goàm caû baát cöù phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi naøo, lieân quan
ñeán quyeát ñònh phoùng thích sau khi baét giöõ, nhaän toäi hay khoâng, tuyeân aùn, quyeát
ñònh phoùng thích sau khi keát toäi, hoaëc baát cöù phieân xöû naøo lieân quan ñeán quyeàn
cuûa naïn nhaân.

8. Ra Các Phiên Tòa và Bày Tỏ Quan Điểm – Ñöôïc leân tieáng, khi coù yeâu caàu, taïi
baát cöù phieân xöû naøo, goàm caû baát cöù phieân xöû thieáu nieân phaù hoaïi naøo, lieân quan
ñeán quyeát ñònh phoùng thích sau khi baét giöõ, nhaän toäi hay khoâng, tuyeân aùn, quyeát
ñònh phoùng thích sau khi keát toäi, hoaëc baát cöù phieân xöû naøo lieân quan ñeán quyeàn
cuûa naïn nhaân.

9. Xét Xử và Kết Thúc Nội Vụ Nhanh Chóng – Coù phieân xöû nhanh choùng vaø keát
thuùc ngay vuï ñoù vaø baát cöù phieân xöû naøo lieân heä sau khi phaùn quyeát.

9. Xét Xử và Kết Thúc Nội Vụ Nhanh Chóng – Coù phieân xöû nhanh choùng vaø keát
thuùc ngay vuï ñoù vaø baát cöù phieân xöû naøo lieân heä sau khi phaùn quyeát.

10. Thông Tin cho Ban Quản Chế – Ñöôïc thoâng tin cho moät vieân chöùc ban quaûn
cheá ñang ñieàu tra tröôùc khi tuyeân aùn veà taùc ñoäng cuûa toäi ñoù ñoái vôùi naïn nhaân vaø
gia ñình naïn nhaân vaø baát cöù ñeà nghò tuyeân aùn naøo tröôùc khi tuyeân aùn bò caùo.

10. Thông Tin cho Ban Quản Chế – Ñöôïc thoâng tin cho moät vieân chöùc ban quaûn
cheá ñang ñieàu tra tröôùc khi tuyeân aùn veà taùc ñoäng cuûa toäi ñoù ñoái vôùi naïn nhaân vaø
gia ñình naïn nhaân vaø baát cöù ñeà nghò tuyeân aùn naøo tröôùc khi tuyeân aùn bò caùo.

11. Nhận Phúc Trình Trước Khi Tuyên Án – Ñöôïc nhaän, khi coù yeâu caàu, phuùc trình
tröôùc khi tuyeân aùn khi cung caáp cho bò caùo, tröø nhöõng phaàn ñöôïc luaät baét giöõ kín.

11. Nhận Phúc Trình Trước Khi Tuyên Án – Ñöôïc nhaän, khi coù yeâu caàu, phuùc trình
tröôùc khi tuyeân aùn khi cung caáp cho bò caùo, tröø nhöõng phaàn ñöôïc luaät baét giöõ kín.

12. Thông Tin Về Kết Tội, Tuyên Án, Tống Giam, Phóng Thích, và Vượt Ngục –
Ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu, veà phaùn quyeát keát toäi, tuyeân aùn, nôi vaø ngaøy
giôø toáng giam, hoaëc caùch giaûi quyeát khaùc ñoái vôùi bò caùo, ngaøy döï ñònh phoùng
thích bò caùo, vaø vieäc phoùng thích bò caùo hoaëc bò caùo vöôït nguïc.

12. Thông Tin Về Kết Tội, Tuyên Án, Tống Giam, Phóng Thích, và Vượt Ngục –
Ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu, veà phaùn quyeát keát toäi, tuyeân aùn, nôi vaø ngaøy
giôø toáng giam, hoaëc caùch giaûi quyeát khaùc ñoái vôùi bò caùo, ngaøy döï ñònh phoùng
thích bò caùo, vaø vieäc phoùng thích bò caùo hoaëc bò caùo vöôït nguïc.

13. Bồi Thường Hoàn Nguyên
A. YÙ ñònh roõ raøng cuûa Ngöôøi Daân taïi Tieåu Bang California laø taát caû nhöõng ngöôøi
bò maát maùt vì hoaït ñoäng phaïm phaùp seõ coù quyeàn ñoøi vaø ñöôïc boài thöôøng
hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi bò keát vaøo nhöõng toäi vì gaây ra maát maùt cho hoï.

13. Bồi Thường Hoàn Nguyên
A. YÙ ñònh roõ raøng cuûa Ngöôøi Daân taïi Tieåu Bang California laø taát caû nhöõng ngöôøi
bò maát maùt vì hoaït ñoäng phaïm phaùp seõ coù quyeàn ñoøi vaø ñöôïc boài thöôøng
hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi bò keát vaøo nhöõng toäi vì gaây ra maát maùt cho hoï.

B. Phaûi ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi toäi phaïm bò keát toäi
trong moãi vuï, baát luaän baûn aùn aùp ñaët hoaëc caùch giaûi quyeát nhö theá naøo, maø
naïn nhaân cuûa toäi aùc bò maát maùt.

B. Phaûi ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân töø nhöõng ngöôøi toäi phaïm bò keát toäi
trong moãi vuï, baát luaän baûn aùn aùp ñaët hoaëc caùch giaûi quyeát nhö theá naøo, maø
naïn nhaân cuûa toäi aùc bò maát maùt.

C. Taát caû nhöõng khoaûn tieàn traû, tieàn, vaø taøi saûn thu töø baát cöù ngöôøi naøo ñaõ bò ra
leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân phaûi ñöôïc duøng tröôùc heát ñeå traû soá tieàn ñöôïc
ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân cho naïn nhaân.

C. Taát caû nhöõng khoaûn tieàn traû, tieàn, vaø taøi saûn thu töø baát cöù ngöôøi naøo ñaõ bò ra
leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân phaûi ñöôïc duøng tröôùc heát ñeå traû soá tieàn ñöôïc
ra leänh boài thöôøng hoaøn nguyeân cho naïn nhaân.

14. Trả Lại Tài Sản Nhanh Chóng – Phaûi traû laïi ngay taøi saûn khi khoâng coøn caàn laøm
baèng chöùng nöõa.

14. Trả Lại Tài Sản Nhanh Chóng – Phaûi traû laïi ngay taøi saûn khi khoâng coøn caàn laøm
baèng chöùng nöõa.

15. Thông Báo về Thủ Tục Phóng Thích Có Điều Kiện và Phóng Thích Có Điều Kiện –
Ñöôïc thoâng baùo veà taát caû caùc thuû tuïc phoùng thích coù ñieàu kieän, tham gia vaøo tieán
trình phoùng thích coù ñieàu kieän, cung caáp tin töùc cho cô quan phoùng thích coù ñieàu
kieän ñeå cöùu xeùt tröôùc khi phoùng thích toäi phaïm, vaø ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu,
veà tröôøng hôïp phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc cho toäi phaïm.
Vietnamese

15. Thông Báo về Thủ Tục Phóng Thích Có Điều Kiện và Phóng Thích Có Điều Kiện –
Ñöôïc thoâng baùo veà taát caû caùc thuû tuïc phoùng thích coù ñieàu kieän, tham gia vaøo tieán
trình phoùng thích coù ñieàu kieän, cung caáp tin töùc cho cô quan phoùng thích coù ñieàu
kieän ñeå cöùu xeùt tröôùc khi phoùng thích toäi phaïm, vaø ñöôïc thoâng baùo, khi coù yeâu caàu,
veà tröôøng hôïp phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc phoùng thích naøo khaùc cho toäi phaïm.
Vietnamese

16. An Toàn của Nạn Nhân và Công Chúng là Các Yếu Tố khi Xét Việc Phóng
Thích Có Điều Kiện – Xeùt ñeán an toaøn cuûa naïn nhaân, gia ñình cuûa naïn nhaân,
vaø coâng chuùng tröôùc khi ñi ñeán baát cöù quyeát ñònh phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc
phoùng thích naøo khaùc sau khi phaùn quyeát.

16. An Toàn của Nạn Nhân và Công Chúng là Các Yếu Tố khi Xét Việc Phóng
Thích Có Điều Kiện – Xeùt ñeán an toaøn cuûa naïn nhaân, gia ñình cuûa naïn nhaân,
vaø coâng chuùng tröôùc khi ñi ñeán baát cöù quyeát ñònh phoùng thích coù ñieàu kieän hoaëc
phoùng thích naøo khaùc sau khi phaùn quyeát.

17. Thông Tin Về 16 Quyền Này – Ñöôïc thoâng baùo veà caùc quyeàn neâu trong caùc
ñoaïn vaên (1) ñeán (16).

17. Thông Tin Về 16 Quyền Này – Ñöôïc thoâng baùo veà caùc quyeàn neâu trong caùc
ñoaïn vaên (1) ñeán (16).

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân của Tổng Chưởng Lý – Thông tin địa phương cho nạn nhân/
nhân chứng, tin tức về các nguồn tài nguyên trợ giúp tại địa phận và tình trạng kháng
cáo cho nạn nhân của tội ác. Muốn biết tin tức về Trung Tâm Trợ Giúp Nạn Nhân Nhân
Chứng hoặc xin thông báo về tình trạng kháng cáo, hãy liên lạc số 1-877-433-9069. Muốn
biết thêm chi tiết về Luật Marsy’s, hãy đến website của Tổng Chưởng Lý tại:
www.ag.ca.gov/victimservices

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân của Tổng Chưởng Lý – Thông tin địa phương cho nạn nhân/
nhân chứng, tin tức về các nguồn tài nguyên trợ giúp tại địa phận và tình trạng kháng
cáo cho nạn nhân của tội ác. Muốn biết tin tức về Trung Tâm Trợ Giúp Nạn Nhân Nhân
Chứng hoặc xin thông báo về tình trạng kháng cáo, hãy liên lạc số 1-877-433-9069. Muốn
biết thêm chi tiết về Luật Marsy’s, hãy đến website của Tổng Chưởng Lý tại:
www.ag.ca.gov/victimservices

*************************************************

*************************************************

Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Khác

Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Khác

Tổng Chưởng Lý không giới thiệu, có trách nhiệm, hoặc kiểm soát gì đối với quan điểm,
dịch vụ và tin tức của các tổ chức và cơ quan này.

Tổng Chưởng Lý không giới thiệu, có trách nhiệm, hoặc kiểm soát gì đối với quan điểm,
dịch vụ và tin tức của các tổ chức và cơ quan này.

Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân – Giúp các nạn nhân của những vụ sau đây:
Hành Hung, Lái Xe Khi Say Rượu, Cưỡng Hiếp Tình Dục, Hành Hạ Trẻ Em, Sát Nhân,
Theo Dõi, Bạo Hành Trong Nhà, Ăn Cướp, và Buôn Người. Chương trình Bồi Thường
Nạn Nhân có thể giúp trả tiền: cố vấn sức khỏe tâm thần, phí tổn tang lễ, mất lợi tức,
dọn dẹp nơi xảy ra tội ác, dời chỗ ở, phí tổn y tế và nha khoa. Muốn biết thêm chi tiết, hãy
liên lạc với chương trình Nạn Nhân Nhân Chứng hoặc Bồi Thường Nạn Nhân và Ủy Ban
Phụ Trách Bồi Thường của Chính Quyền: 1-800-777-9229 www.vcgcb.ca.gov/victims

Chương Trình Bồi Thường Nạn Nhân – Giúp các nạn nhân của những vụ sau đây:
Hành Hung, Lái Xe Khi Say Rượu, Cưỡng Hiếp Tình Dục, Hành Hạ Trẻ Em, Sát Nhân,
Theo Dõi, Bạo Hành Trong Nhà, Ăn Cướp, và Buôn Người. Chương trình Bồi Thường
Nạn Nhân có thể giúp trả tiền: cố vấn sức khỏe tâm thần, phí tổn tang lễ, mất lợi tức,
dọn dẹp nơi xảy ra tội ác, dời chỗ ở, phí tổn y tế và nha khoa. Muốn biết thêm chi tiết, hãy
liên lạc với chương trình Nạn Nhân Nhân Chứng hoặc Bồi Thường Nạn Nhân và Ủy Ban
Phụ Trách Bồi Thường của Chính Quyền: 1-800-777-9229 www.vcgcb.ca.gov/victims

Bộ Cải Huấn và Phục Hồi CA, Văn Phòng Phụ Trách Các Quyền & Dịch Vụ của
Nạn Nhân & Người Còn Sống – Thông tin về việc phóng thích tội phạm, hoàn nguyên,
các điều kiện phóng thích và các buổi phân xử phóng thích khi tội phạm bị bỏ tù.
1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

Bộ Cải Huấn và Phục Hồi CA, Văn Phòng Phụ Trách Các Quyền & Dịch Vụ của
Nạn Nhân & Người Còn Sống – Thông tin về việc phóng thích tội phạm, hoàn nguyên,
các điều kiện phóng thích và các buổi phân xử phóng thích khi tội phạm bị bỏ tù.
1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

Trường Luật McGeorge – Trung Tâm Tài Nguyên Trợ Giúp Nạn Nhân của Tội Ác –
Cung cấp các nguồn tài nguyên trợ giúp cho nạn nhân theo địa phận của họ cùng với tin
tức về hoàn nguyên, các vụ kiện hộ sự, bạo hành trong nhà, hành hạ người cao niên,
hành hạ trẻ em, hành hạ người khuyết tật, các quyền của nạn nhân và bồi thường nạn
nhân. 1-800-Victims www.1800victims.org

Trường Luật McGeorge – Trung Tâm Tài Nguyên Trợ Giúp Nạn Nhân của Tội Ác –
Cung cấp các nguồn tài nguyên trợ giúp cho nạn nhân theo địa phận của họ cùng với tin
tức về hoàn nguyên, các vụ kiện hộ sự, bạo hành trong nhà, hành hạ người cao niên,
hành hạ trẻ em, hành hạ người khuyết tật, các quyền của nạn nhân và bồi thường nạn
nhân. 1-800-Victims www.1800victims.org

Đường Dây Hotline về Bạo Hành Trong Nhà National – Đường dây hotline 24 giờ về
các nguồn tài nguyên trợ giúp về bạo hành trong nhà.
1-800-799-SAFE TTY: 1-800-787-3224 www.ndvh.org

Đường Dây Hotline về Bạo Hành Trong Nhà National – Đường dây hotline 24 giờ về
các nguồn tài nguyên trợ giúp về bạo hành trong nhà.
1-800-799-SAFE TTY: 1-800-787-3224 www.ndvh.org

Chi Tiết Liên Lạc của Quận về Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Hành hạ người cao niên) –
Website liệt kê các số điện thoại hotline 24 giờ cho mỗi quận tại California.
www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

Chi Tiết Liên Lạc của Quận về Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Hành hạ người cao niên) –
Website liệt kê các số điện thoại hotline 24 giờ cho mỗi quận tại California.
www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/PG2300.htm

Đường Dây Hotline Toàn Quốc về Hành Hạ Trẻ Em – Điều trị và ngăn ngừa nạn
hành hạ trẻ em. 1-800-4-A-CHILD www.childhelp.org/pages/hotline-services

Đường Dây Hotline Toàn Quốc về Hành Hạ Trẻ Em – Điều trị và ngăn ngừa nạn
hành hạ trẻ em. 1-800-4-A-CHILD www.childhelp.org/pages/hotline-services

Đường Dây Hotline Toàn Quốc về Hiếp Dâm, Hành Hạ & Loạn Luân – Cung cấp các
dịch vụ kín đáo, miễn phí cho nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục.
1-800-656-HOPE www.rainn.org

Đường Dây Hotline Toàn Quốc về Hiếp Dâm, Hành Hạ & Loạn Luân – Cung cấp các
dịch vụ kín đáo, miễn phí cho nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục.
1-800-656-HOPE www.rainn.org

Đường Dây Hotline Tài Nguyên Trợ Giúp Toàn Quốc về Nạn Buôn Người – Đường
dây hotline 24 giờ để trình báo tin tức, liên lạc với các dịch vụ chống buôn lậu địa phương
và yêu cầu cung cấp tin tức. 1-888-373-7888 www.traffickingresourcecenter.org

Đường Dây Hotline Tài Nguyên Trợ Giúp Toàn Quốc về Nạn Buôn Người – Đường
dây hotline 24 giờ để trình báo tin tức, liên lạc với các dịch vụ chống buôn lậu địa phương
và yêu cầu cung cấp tin tức. 1-888-373-7888 www.traffickingresourcecenter.org

Dịch Vụ Chuyển Tiếp California: Cho người gọi điện thoại bị khiếm khuyết tiếng nói, điếc
hoặc lãng tai: Gọi số 711. TTY/HCO/VCO đến Tiếng Nói cho tiếng Anh: 1-800-735-2929
và cho tiếng Tây Ban Nha: 1-800-855-3000. Tiếng Nói đến TTY/VCO/HCO cho tiếng
Anh: 1-800-735-2922 và cho tiếng Tây Ban Nha: 1-800-855-3000. Từ hoặc sang Tiếng
Nói đến Tiếng Nói – tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: 1-800-854-7784.

Dịch Vụ Chuyển Tiếp California: Cho người gọi điện thoại bị khiếm khuyết tiếng nói, điếc
hoặc lãng tai: Gọi số 711. TTY/HCO/VCO đến Tiếng Nói cho tiếng Anh: 1-800-735-2929
và cho tiếng Tây Ban Nha: 1-800-855-3000. Tiếng Nói đến TTY/VCO/HCO cho tiếng
Anh: 1-800-735-2922 và cho tiếng Tây Ban Nha: 1-800-855-3000. Từ hoặc sang Tiếng
Nói đến Tiếng Nói – tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: 1-800-854-7784.

*************************************************

*************************************************

‘Nạn nhân’ được định nghĩa theo Hiến Pháp California là “một người bị tác hại trực tiếp
hoặc bị đe dọa tác hại về thể chất, tâm lý, hoặc tài chánh vì một vụ hoặc một hành động
phạm pháp hoặc phạm pháp bất thành. Từ ngữ ‘nạn nhân’ cũng gồm cả người phối ngẫu,
cha mẹ, con cái, anh chị em, hoặc người giám hộ của người đó, và gồm cả người đại diện
hợp pháp của một nạn nhân đã qua đời, một vị thành niên, hoặc người bị mất khả năng
thể xác hoặc tâm lý. Từ ngữ ‘nạn nhân’ không gồm người đang bị giam giữ về một tội đã
phạm, bị cáo, hoặc người mà tòa kết luận là sẽ không có hành động cho quyền lợi tốt nhất
của một nạn nhân vị thành niên.” (Hiến Pháp California, điều I, § 28(e).)

‘Nạn nhân’ được định nghĩa theo Hiến Pháp California là “một người bị tác hại trực tiếp
hoặc bị đe dọa tác hại về thể chất, tâm lý, hoặc tài chánh vì một vụ hoặc một hành động
phạm pháp hoặc phạm pháp bất thành. Từ ngữ ‘nạn nhân’ cũng gồm cả người phối ngẫu,
cha mẹ, con cái, anh chị em, hoặc người giám hộ của người đó, và gồm cả người đại diện
hợp pháp của một nạn nhân đã qua đời, một vị thành niên, hoặc người bị mất khả năng
thể xác hoặc tâm lý. Từ ngữ ‘nạn nhân’ không gồm người đang bị giam giữ về một tội đã
phạm, bị cáo, hoặc người mà tòa kết luận là sẽ không có hành động cho quyền lợi tốt nhất
của một nạn nhân vị thành niên.” (Hiến Pháp California, điều I, § 28(e).)

Nạn nhân, luật sư được nạn nhân thuê, người đại diện hợp pháp của nạn nhân, hoặc
công tố viên khi có yêu cầu của nạn nhân, đều có quyền thi hành các quyền trên trong
bất cứ tòa xét xử hoặc tòa kháng án nào có thẩm quyền về vụ đó. Tòa sẽ giải quyết
nhanh chóng về yêu cầu này. (Hiến Pháp California, điều I, § 28(c)(1).)

Nạn nhân, luật sư được nạn nhân thuê, người đại diện hợp pháp của nạn nhân, hoặc
công tố viên khi có yêu cầu của nạn nhân, đều có quyền thi hành các quyền trên trong
bất cứ tòa xét xử hoặc tòa kháng án nào có thẩm quyền về vụ đó. Tòa sẽ giải quyết
nhanh chóng về yêu cầu này. (Hiến Pháp California, điều I, § 28(c)(1).)
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