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Nhiệm vụ của chúng tôi là:
Nhầm thúc đẩy phúc lợi của cộng 

đồng các dân tộc Châu Á Thái Bình 
Dương tại Colorado bằng cách 

cung cấp các dịch vụ liên quan và 
cách đối xử đúng đắn sao cho phù 

hợp với văn hóa và nền y tế mở 
rộng cho mọi chủng tộc.

Tầm nhìn của chúng tôi:
Để cộng đồng của chúng ta được 

mạnh mẽ và cường tráng.

Những dịch vụ khác của APDC:
•  Y tế về Hành vi và Sức khỏe 
•  Phòng ngừa và chăm sóc sức 
khỏe
•  Bỗ túc Văn Hóa và Dạy kèm 
Anh Ngữ 
•  Chương trình cho Thanh Thiếu 
niên
•  Phiên dịch và Biên dịch
•  Hỗ trợ cộng đồng

www.apdc.org

Nếu nạn nhân đã bị tữ vong  
hoặc bị bất lực, thì những 
quyền  này sẽ có thể được 

thực thi bởi người phối 
ngẫu, cha mẹ, con cái, anh 
chị em , ông bà, các cháu 
nội ngoại, người tiêu biểu 

quan trọng khác, hoặc 
người đại diện hợp pháp 

của nạn nhân.

Vietnamese



•Được đối xử công bằng, tôn trọng và
nhân phẩm.
•  Được thông báo về sự buộc tội cũng như 
các quyết định không buộc tội.
•  Để được không bị đe dọa, quấy rối, lạm 
dụng, và quyền được thông báo về những 
bước có thể thực hiện nếu có bất kỳ sự đe 
dọa nào.
•  Để hoàn trã lại nhanh chóng tài sản của 
các nạn nhân sau khi nó không còn là 
chứng cớ cần thiết nữa.
•  Để được thông báo về kết quả của bất kỳ 
yêu cầu tòa án kiểm tra HIV.
•  Để được thông báo về sự hỗ trợ tài chính 
sẵn có và các dịch vụ cộng đồng.
•  Để thông báo về tất cả các quyền lợi mà 
nạn nhân có được.
•  Để nhận được thông tin cập nhật hàng 
năm về trường hợp một cuộc điều tra hình 
sự chưa được giải quyết, khi có yêu cầu 
bằng văn bản.
•  Để được thông báo về quá trình thực thi 
tuân thủ với các Đạo luật Quyền của nạn 
nhân.
•  Khi có yêu cầu, được thông báo khi một
người bị buộc tội hoặc bị kết án của một tội 
phạm được thả, tha, hoặc vĩnh viễn chuyển 
lưu ký từ nhà tù quận hạt.
•  Tiếp nhận và chuẩn bị phát biểu lời tuyên 
bố của nạn nhân và phải có mặt và / hoặc 
lắng nghe tại phiên tòa tuyên án.
•  Quyền, theo quyết định của luật sư cấp 
huyện, để được xem tất cả hoặc một phần 
của Báo cáo trước khi tuyên án của cơ 
quan chuyên lo về bộ phận án treo. 
•  Để ngăn chặn lời khai từ bất kỳ bên nào 
trong tiến trình tại tòa án liên quan đến 
địa chỉ, điện thoại, địa điểm làm việc hoặc 
thông tin khác của nạn nhân.

Các quyền lợi của nạn nhân

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ bao gồm:
• Giới thiệu đến tư vấn về các 
vấn đề khủng hoảng / sự can 
thiệp
•  Giáo dục và giới thiệu thêm 
các bổ sung về nguồn lực và cơ 
quan 
•  Hướng dẫn về hệ thống tòa án
•  Hỗ trợ việc bồi thường cho 
nạn nhân 
•  Hỗ trợ cho các nạn nhân và
các nhân chứng của tội phạm
•  Phiên dịch và Biên dịch
•  Giới thiệu đến việc trợ giúp 
pháp lý
• Thông tin về các quyền lợi của 
nạn nhân.

Chương trình Hỗ Trợ Nạn Nhân 
của APDC là một tổ chức duy 
nhất hỗ trợ cho các nạn nhân 

tội phạm trong cộng đồng 
người Mỹ gốc châu Á Thái Bình 
Dương (AAPI) tại Colorado, mà 

cụ thể là người
chịu thiệt thòi và thiếu đại diện. 
Chúng tôi phục vụ các nhóm đa 

dân tộc trong toàn tiểu bang 
đang phải đối mặt trong sự bất 
đồng ngôn ngữ, văn hóa, thế 

hệ, tôn giáo, và kinh tế.

Chương trình Hỗ Trợ Nạn 


