
Buôn Bán 
Người  

Báo Cáo Trường Hợp  

Buôn Bán Người  

Đường Dây Báo Cáo Ẩn Danh  

(510) 238-2373
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Báo Cáo Trường Hợp Buôn Bán Người 

911 
 

Bộ Phận Nạn Nhân Đặc Biệt (SVS) 
Đường Dây Nóng 24 Giờ của 

(510) 238-3641 
 

Hành Vi Xấu Xa/Bóc Lột Trẻ Em của OPD 
(510) 238-7911 

 
Nhắn Tin Tới 911 

911 
Nhập 911 mà không nhập dấu cách hoặc dấu 

gạch nối nào và viết lý do khẩn cấp của quý vị. 

Covenant House/
Dreamcatchers 

https://covenanthousecalifornia.org/
dreamcatcher-youth-services/ 

Tất cả các dịch vụ           (800) 319-1114 
 

Dịch Vụ DreamCatcher dành cho Thanh Thiếu Niên 
(DreamCatcher Youth Services), một chương trình 
của Covenant House California cung cấp một nơi trú 
ẩn cho thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi đang ở tình 
trạng vô gia cư, không có nơi ở ổn định và/hoặc đã 
từng bị buôn bán. DreamCatcher là nơi trú ẩn duy 
nhất dành cho thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi trên 
toàn Quận Alameda. 

 

Các Nguồn Trợ Giúp của Liên Bang 
 

An Ninh Nội Địa  
Chiến Dịch Màu Xanh (Blue Campaign)  

Báo Cáo Trường Hợp Nghi Ngờ Buôn Bán Người  
 

Đường dây nóng  (866) 374-2423 

 
Tiểu Bang California  

https://oag.ca.gov/human-trafficking 
Trung Tâm Thông Tin Quốc Gia Về Nạn Buôn Người 

(National Human Trafficking Resource Center) 
 

Đường dây nóng         (888) 373-7888 
 

Nhắn tin:         233-733 (Miễn phí)  
 

Đường Dây Nóng là đường dây nóng miễn phí trên toàn 
quốc, sẵn sàng trả lời các cuộc gọi từ mọi nơi trên Hoa 
Kỳ, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, bằng hơn 200 
ngôn ngữ. Nhiệm vụ của Đường dây nóng là kết nối nạn 
nhân của nạn buôn người và các nạn nhân sống sót với 
các dịch vụ và hỗ trợ quan trọng để được trợ giúp và 
đảm bảo an toàn. 

 
Dự Luật Nhân Quyền của Nạn Nhân 

California - Luật Marsy  
www.oag.ca.gov/victimservices 

 
Ở tiểu bang California, các nạn nhân có một số quyền 
trong suốt quy trình tư pháp hình sự. Dự Luật Nhân 
Quyền của Nạn Nhân này, còn được gọi là Luật Marsy. 
Để xem toàn bộ nội dung và biết thêm thông tin về Dịch 
Vụ Nạn Nhân của tiểu bang California, hãy truy cập:  
 

 
Chương Trình Bồi Thường Nạn  

Nhân của California  
(California Victim Compensation Program)  

 

Nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình của quý vị 
bị thương tích hoặc bị đe dọa gây thương tích do hậu quả 
trực tiếp của hành vi phạm tội, quý vị có thể hội đủ điều 
kiện để nhận được hỗ trợ tài chính thông qua CalVCB.  

Văn Phòng Chính DAVW ở Quận Alameda  
www.alcoda.org/victim_witness 

 

Những người bảo vệ quyền lợi cho Ban Nạn Nhân/Nhân 
Chứng của Chưởng Lý Quận giúp đỡ trong việc điền đơn 
đăng ký chương trình Nạn Nhân của Tội Phạm California 
(CalVCB) để đăng ký nhận các nguồn trợ giúp cho các nhu 
cầu liên quan đến hành vi phạm tội. 
 

Thứ Hai – Thứ Sáu   8:30am – 5:00pm  
1401 Lakeside Drive, Suite 802 Oak, CA 94612 
 

Email           askvw-da@acgov.org 
Chung     (510) 272-6180 
Khiếu Nại    (510) 272-5044 
Bộ Phận Bồi Thường  
(Restitution Unit)   (510) 272-6299 

 
Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Alameda 

(Alameda County Family Justice Center)  
http://www.acfjc.org 

470 27th Street, Oak CA 94612 
 

Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Alameda mở cửa và sẵn 
sàng phục vụ các nhu cầu khủng hoảng cho các nạn nhân 
của bạo lực gia đình, đeo bám, tấn công và bóc lột tình dục, 
lạm dụng trẻ em, bắt cóc trẻ em, lạm dụng người già và 
người phụ thuộc, và buôn bán người. 
Văn phòng    (510) 267-8800  

Tờ thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây 
Ban Nha, Tiếng Trung và Tiếng Việt.  

TF - 3531 (Tháng Chín, 2021) 

http://www.oag.ca.gov/victimservices
http://www.alcoda.org/victim_witness


Sở Cảnh Sát Oakland  

Ngăn Chặn Nạn Buôn Bán Người  
Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu của nạn buôn bán 

tình dục và hành vi phạm tội diễn ra ở Oakland. Sở 

Cảnh Sát Oakland muốn giúp đỡ những người đang bị buôn bán. 

Chúng tôi giải cứu các nạn nhân, bắt giữ những kẻ buôn người, 

hợp tác với các nhóm bảo vệ quyền lợi để các nạn nhân có thể 

được giúp đỡ và hợp tác với Văn Phòng Chưởng Lý Quận Alame-

da (Alameda County District Attorney’s Office) để buộc những kẻ 

buôn người phải chịu trách nhiệm. 

Tổ Chức Phụ Nữ Vùng Vịnh Chống Nạn 
Hãm Hiếp (Bay Area Women Against Rape)  

 

https://bawar.org 
 
Đường Dây Nóng 24 Giờ (510) 845-7273 
Email:  bawar@bawar.org 
Chương trình ABOVE của BAWAR cung cấp dịch vụ ổn 
định khủng hoảng trong 24 giờ cho tất cả những các nạn 
nhân của nạn bóc lột và buôn bán tình dục vì mục đích 
thương mại. Thông qua giáo dục cộng đồng, chúng tôi 
làm việc để nhân đạo hóa và xóa bỏ sự kỳ thị đối với 
tiếng nói và trải nghiệm của các nạn nhân. 
Ứng phó với khủng hoảng 24 giờ Tư vấn đồng đẳng cá nhân 
Bảo vệ quyền lợi  Cùng đến Tòa án  
Các chuyến thăm người bị bắt giam  Giới thiệu / thông tin  
Đường dây tư vấn khủng hoảng 24 giờ  Bộ dụng cụ chăm sóc  
 (đồ vệ sinh cá nhân, v.v.) 

 

Quý vị có thể là nạn nhân nếu... 
 
Sở Tư Pháp định nghĩa buôn bán người là hành vi lợi dụng 

một người thông qua lao động cưỡng bức, buôn bán người 

liên quan đến con nợ (buộc ai đó phải làm việc để trả nợ), nô 

lệ hoặc nô lệ không tự nguyện và buôn bán tình dục trẻ em 

hoặc những người khác bằng bạo lực, lừa dối, hoặc ép buộc. 
 

Quý vị có thể là nạn nhân của nạn buôn người nếu một người 

nào đó: 

 Buộc quý vị phải làm việc trái với ý muốn của quý vị. 

 Truy thu nợ bằng cách đe dọa hoặc ép buộc quý vị phải làm 

việc để trả nợ. 

 Buộc quý vị làm việc bằng cách đe dọa làm hại quý vị và/

hoặc gia đình của quý vị. 

 Ép buộc hoặc gây áp lực cho quý vị để quý vị tham gia các 

hoạt động mại dâm hoặc thực hiện các hành vi tình dục khác. 

 Lấy hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc thẻ nhận dạng để đe dọa 

và kiểm soát việc di chuyển của quý vị. 

 

Luôn Có Sẵn Sự Trợ Giúp  

Nạn nhân của nạn buôn người có thể cần nhiều dịch vụ khác 

nhau. Kết nối với các nguồn trợ giúp như nhà ở ổn định hoặc 

dịch vụ y tế có thể giúp quý vị ứng phó. Nói chuyện với Dịch Vụ 

Nạn Nhân của [Agency] để biết thông tin về các nguồn trợ giúp 

của liên bang, tiểu bang và địa phương có sẵn cho quý vị.   

 

Các Quyền Lợi Tư Vấn  

Khi thấy an toàn, hãy cân nhắc nói chuyện với một cố vấn viên. 

Một số quyền lợi khi tìm kiếm dịch vụ tư vấn: 
 

 Các kỹ năng và chiến lược ứng phó có thể giúp quý vị tiếp 

tục thực hiện các hoạt động hàng ngày và các mối quan hệ. 

 Thiết lập một mạng lưới hỗ trợ có thể giúp giảm thiểu các 

ảnh hưởng tiêu cực về thể chất, tâm lý và cảm xúc thường 

do các trải nghiệm đau buồn gây ra. 

 Trong một môi trường bí mật, quý vị có thể thảo luận về các 

chủ đề như:   

Lập kế hoạch an toàn và các lựa chọn cho tương lai. 

Vụ việc và nó khiến quý vị cảm thấy như thế nào. 

Các quyết định pháp lý và tư pháp. 

Các Tổ Chức Hỗ Trợ ở Vùng Vịnh 

Human Exploitation & Trafficking Watch 
(Theo Dõi Tình Trạng Bóc lột và Buôn Bán Người) 

http://www.heatwatch.org/ 

Info@heatwatch.org  
Đường dây báo cáo           (510) 208-4959 
HEAT Watch của Quận Alameda hoạt động để ngăn chặn và 

chống lại nạn buôn người dưới mọi hình thức với chiến lược 

năm điểm được thiết kế để hỗ trợ các nạn nhân và những 

người có nguy cơ; khuyến khích sự tham gia của các thành 

viên cộng đồng và nâng cao nhận thức. 

Tạo Động Lực, Truyền Cảm Hứng,  
Hỗ Trợ & Phục Vụ Thanh Thiếu Niên  

Bị Bóc Lột Tình Dục  
 

https://misssey.org 
 
Văn phòng: (510) 251-2070 
Đường Dây Nóng Quốc Gia: (888) 373-7888 
Email: info@misssey.org 
Trẻ em bị bóc lột tình dục vì mục đích thương mại 
(CSEC) là nạn nhân và nạn nhân sống sót của nhiều 
hành vi vi phạm nhân quyền, những người cần và xứng 
đáng nhận được dịch vụ điều trị chuyên biệt, cũng như 
các dịch vụ không phán xét, hiểu biết về sang chấn và 
chú trọng vào việc chữa lành được cung cấp bởi nhân 
viên khiêm tốn trong văn hóa, cảm thông và có kinh 
nghiệm sống liên quan. 

Progressive Transitions 
https://www.progressivetransitions.org 

 
Điện thoại:       (510) 917-0666  
Sứ mệnh của chúng tôi là hướng tới xóa bỏ bạo lực dựa 
trên sự thân mật và giới tính dưới mọi hình thức và 
chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền được 
đảm bảo an toàn về thân thể, cảm xúc và kinh tế. 

Love Never Fails 

https://www.loveneverfailsus.com/ 
 

Văn Phòng Chính:  (844) 249-2698 
Chúng tôi cam kết vì hạnh phúc của tất cả thanh thiếu 
niên và được định hướng để phục hồi, giáo dục và bảo 
vệ họ khỏi nạn buôn bán tình dục. Cách tiếp cận của 
chúng tôi giải quyết một cách toàn diện nhu cầu của một 
nạn nhân trên hành trình đi đến sự an toàn và toàn vẹn 
của họ. 

Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Bị Mất 
Tích và Bị Lợi Dụng (National Center for 

Missing & Exploited Children)  
www.missingkids.org 

 

Đường Dây Nóng 24 Giờ  866-305-HOPE (4673) 

Team HOPE của Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Bị Mất 
Tích và Bị Lợi Dụng luôn sẵn sàng hỗ trợ các gia đình 
có trẻ em mất tích hoặc bị lợi dụng, cũng như những 
nạn nhân là người trưởng thành sau một số loại hành vi 
lạm dụng tình dục, bắt cóc hoặc các trường hợp mất 
tích khác. 

http://www.heatwatch.org/
http://www.missingkids.org

