Các Nguồn Tài Liệu cho Nạn Nhân Bạo Lực Gia Đình
“Hãy vào các mạng lưới điện toán để xem có thể tìm được những dịch vụ gì.”
Trang Điện toán của những cơ sở có thể giúp chỗ ở cho nạn nhân Bạo Lực Gia Đình ở Orange County
 www.humanoptions.org
 www.intervalhouse.org
 www.laurashouse.org
 www.wtlc.org

“Nếu bạn muốn gọi điện thoại cho ai, tôi có thể giúp bạn ngay.”
Các số điện thoại khẩn cấp khi bị bạo hành
 Cơ sở Human Options
877-854-3594
 Cở sở Interval House
562-594-4555
 Cơ sở Laura’s House
949-498-1511
 Nơi Cư Trú Tạm thời cho Phụ nữ

714-891-8121
866-498-1511
714-992-1931

Các số điện thoại khẩn cấp khi bị bạo hành về tình dục
Community Service Programs, Sexual Assault Victim Services (cho Nạn nhân bị bạo hành tình dục)
714-957-2737 (phía Bắc)
949-831-9110 (phía Nam)
Các Dịch vụ Pháp lý
 www.occourts.org Liên quan đến lệnh cấm, việc nuôi dưỡng và thăm viếng con, và những
vấn đề liên quan đến gia đình.
 Các luật sư tình nguyện trong chương trình Dịch Vụ Cộng Đồng (Community Services Program)
có thể giúp các nạn nhân về pháp lý tại các trung tâm này.
 Văn Phòng Biện Lý Orange County (DA’s Office), Ban Phụ trách về Bạo Lực Gia Đình, có thể
giúp hướng dẫn thêm.
Văn phòng Dịch Vụ Xã Hội của Cơ Quan Bác Ái Công Giáo Orange County:
Số tổng đài:
714-347-9600
Văn phòng Cố vấn:
714-347-9674
Đường giây Cố vấn khẩn cấp của Chương trình New Hope (714) NEW-HOPE hay là (714) 639-4673

“Nên giữ những giấy tờ và vật dụng sau đây ở một nơi an toàn.”
Kế hoạch an toàn ngắn hạn - Duyệt lại những giấy tờ và vật dụng để ở nơi an toàn:
o Thẻ căn cước cá nhân (ID)
o Giấy khai sinh của tôi và của các con
o Sổ chích ngừa
o Thẻ An Sinh Xã Hội (Social Security cards)
o Hồ sơ học bạ và hồ sơ y tế
o Tiền, chi phiếu, thẻ tín dụng
o Chìa khóa - nhà/xe/văn phòng
o Quần áo để thay
o Thuốc men
o Sổ thông hành, thẻ xanh, giấy phép làm việc
o Thẻ căn cước trợ cấp xã hội
o Hợp đồng mướn nhà/ giấy chủ quyền nhà
o Các giấy tờ ly dị
o Các giấy tờ bảo hiểm
o Phiếu trả tiền nhà/các phiếu trả tiền
o Hình ảnh, nữ trang, những vật kỷ niệm
o Sổ điện thoại và địa chỉ
o Đồ chơi mà con thích hoặc chăn mền nhỏ

