
 LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI  

Trung Tâm Hỗ Trợ Trẻ Em 

Quận Santa Clara 
 

455 O’Connor Dr. Suite 150  

San Jose, CA, 95128 

(669) 299-8800 

CAC@dao.sccgov.org 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ Hai-Thứ Sáu,  

8 giờ sáng-5 giờ chiều 

Có thể hẹn khẩn cấp sau giờ làm việc. 
 

Muốn hẹn một buổi 

Phỏng Vấn Điều Tra Hình Sự, 

gọi số: (669) 299-8830 

 

 
 

 
 

Chúng tôi cung cấp một 

nơi an toàn cho trẻ em 

và thanh thiếu niên từng 

bị hành hạ để thuật lại 

trường hợp của các em 

và để các em được 

chăm sóc cần thiết. 

 

Phòng Y Tế tại CAC:  

(669) 299-8810 

Y Tế Sau Giờ Làm Việc: 

(408) 885-5000 

Gọi số "0" cho Nhân Viên Tổng Đài 

 
Nếu quý vị nghi ngờ đã xảy ra nạn 

hành hạ hoặc bỏ bê trẻ em, hãy gọi 

đường dây Hotline:  

1-833-SCC-KIDS 

(1-833-722-5437) 
Nỗ lực hợp tác cho sức khỏe, bảo vệ, và 
giao quyền cho tất cả thanh thiếu niên. 

mailto:CAC@dao.sccgov.org


Các Dịch Vụ & Bênh Vực Nạn Nhân 

Sức Khỏe Tâm Thần 

 

Chúng Tôi Là Ai 
Tại Trung Tâm Hỗ Trợ Trẻ Em (CAC) của 

Quận Santa Clara, chúng tôi giúp thanh 

thiếu niên bị hành hạ, hành hung, và bỏ bê 

hồi phục sau kinh nghiệm đau đớn của 

mình. Nhân viên của chúng tôi được huấn 

luyện để hiểu tác động của chấn thương 

tâm lý đối với các nạn nhân thuộc mọi cỡ 

tuổi, nền văn hóa, và niềm tin tôn giáo. 

Chúng tôi đối xử với mỗi trẻ và mỗi gia đình 

trong tinh thần tôn trọng và nhân từ. 
 

Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp đều 

miễn phí, toàn diện, và nhằm đáp ứng các 

nhu cầu đặc biệt của mỗi trẻ và gia đình.. 

 

Chúng tôi nhận giới thiệu từ cơ quan 

công lực, chuyên viên y tế, và Bộ 

Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em. 

Các Dịch Vụ CAC 
 

Các Cuộc Phỏng Vấn Điều Tra Hình Sự cung cấp 

cho trẻ em một chỗ an toàn để thuật lại trường hợp 

của các em cho các chuyên gia được huấn luyện 

phỏng vấn sau khi hiểu rõ về chấn thương tâm lý. 

Các cuộc phỏng vấn này thật quan trọng trong việc 

điều tra các vụ hành hạ trẻ em về thể chất và tình 

dục và có thể thu thập bằng chứng thiết yếu để điều 

tra và truy tố hình sự, và giảm bớt số lần trẻ cần lặp 

lại trường hợp của mình. 
 

 

Nhân viên y tế được huấn luyện đặc biệt thực hiện 

những cuộc đánh giá thích hợp với cỡ tuổi cho trẻ 

em bị hành hạ và bỏ bê. Trẻ em thường cảm thấy 

yên tâm khi biết là cơ thể các em khỏe mạnh. 

  

Những Người Bênh Vực Nạn Nhân yểm trợ cho 

trẻ và gia đình trong suốt cuộc điều tra và truy tố 

vụ này. Chúng tôi kết nối các gia đình để yểm trợ 

các dịch vụ và bồi thường nạn nhân. 
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xã hội 
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pháp lý 

bênh vực 
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CAC hợp tác với các chuyên viên sức khỏe tâm thần 

tại cộng đồng được huấn luyện và có chứng chỉ điều 

trị hiểu rõ về chấn thương tâm lý cho toàn thể gia 

đình. Có thể giới thiệu đến chương trình điều trị cho 

cá nhân và tập thể. 

Huấn Luyện & Phát Triển Nghề Nghiệp 

 

CAC đi đầu trong việc ngăn ngừa hành hạ trẻ em 

tại Quận Santa Clara. Chúng tôi huấn luyện chuyên 

môn cho các chuyên viên. Chúng tôi hợp tác với 

các tổ chức để mở những lớp cho gia đình và cộng 

đồng về vấn đề nuôi dạy con cái lành mạnh. 

Khám Y Tế 

 

Phỏng Vấn Điều Tra Hình Sự 
 


