Hỗ Trợ Vượt Qua Đau Buồn & Chữa Lành

Hỗ Trợ Vượt Qua Đau Buồn & Chữa Lành

Casa Del Sol – La Clinica

Dịch Vụ Gia Đình Và Cộng Đồng Do Thái

Casa del Sol cung cấp dịch vụ tư vấn, can thiệp khủng hoảng
và dịch vụ sức khỏe hành vi cho các cộng đồng nói tiếng Tây
Ban Nha của Quận Alameda.
https://laclinica.org/location/casa-del-sol
1501 Fruitvale Avenue, Oak, CA 94601
Điện thoại:
(510) 535-6200
Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 6pm

(Jewish Family and Community Services)
Đối với những người thân và bạn bè có người thân qua đời,
Nhóm Hỗ Trợ Những Người Bị Mất Người Thân hàng tuần
của chúng tôi cung cấp các hướng dẫn để vượt qua cảm giác
mất mát, cô lập và giận dữ, đồng thời giúp những người
tham gia học cách sống cùng với đau buồn.
https://jfcs-eastbay.org/counseling-therapy/
470 27th Street, Oak CA 94612
Điện thoại:
(510) 704-7480, máy lẻ 235
Email:
info@jfcs-eastbay.org

Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Người Châu Á
(Asian Health Services)
Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng, cung cấp
dịch vụ trị liệu cá nhân và gia đình, tư vấn theo nhóm, và tâm
thần học cho những người nói Tiếng Quảng Đông, Tiếng Nhật,
Tiếng Khmer, Tiếng Hàn, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Miên, Tiếng
Việt, Tiếng Tagalog, Tiếng Miến Điện và Tiếng Anh.
https://asianhealthservices.org/specialty-mental-health-clinic/
101 8th Street, Suite 100, Oak CA 94607
Đường Dây Tiếp Cận
(510) 735-3939
Lịch Hẹn
(510) 735-3900

Cơ Quan Giáo dục & Nghệ thuật Giao tiếp Toàn cầu
(Global Communication Education & Art)
GCEA hỗ trợ những người nhập cư Châu Phi về tư vấn, nơi
trú ẩn khẩn cấp, nhu cầu pháp lý và giới thiệu.
https://www.globalcommunicationservices.org/
Điện thoại:
(510) 560-5520
Email:
info.gcsinc@gmail.com

King David Respect for Life
King David Respect for Life cung cấp các biện pháp ứng phó
và hỗ trợ khủng hoảng cho các gia đình sau một vụ giết
người - thăm nhà, vòng tròn kết nối chữa lành, các sự kiện
nâng cao nhận thức về bạo lực súng trong cộng đồng và giới
thiệu đến các dịch vụ trị liệu khác.
www.kingdavidrespectforlife.org
PO Box 27294
Oakland, CA. 94602
510-415-6408

Các Trung Tâm Cộng Đồng LGBTQ tại Oakland
(Oakland LGBTQ Community Center)
Cung cấp một nhóm hỗ trợ Vượt Qua Đau Buồn & Sự Mất
Mát Thân thiện với cộng đồng LGBTQ hàng tháng và giới
thiệu đến nhà trị liệu và cố vấn.
https://www.oaklandlgbtqcenter.org/
3207 Lakeshore Ave, Oak CA 94610
Hỗ Trợ:
(510) 781-2919
Lễ Tân:
(510) 882-2286

The Compassionate Friends của Quận Alameda
The Compassionate Friends tồn tại để cung cấp tình bạn, sự
thấu hiểu và niềm hy vọng cho những người đang trải qua
đau buồn.
https://www.compassionatefriends.org/
4101 Park Boulevard, Oak CA 94602-1206
Điện thoại:
(510) 835-3579
Email:
deannapankow@hotmail.com
Thông Tin Cuộc Họp: Thứ Ba tuần thứ 2 hàng tháng, 7pm - 9pm

Phụ huynh Của Các Trẻ em bị Sát hại
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cảm xúc liên tục cần thiết để giúp
cha mẹ và những các nạn nhân khác thuận lợi xây dựng lại
"cuộc sống mới" và giúp những các nạn nhân ứng phó với
đau buồn sâu sắc của họ nhưng cũng giúp cho hệ thống tư
pháp hình sự.
https://pomc.org/

Josie’s Place dành cho Thanh Thiếu Niên và Gia Đình
Bị Mất Người Thân
Josie’s Place cung cấp các nhóm hỗ trợ đồng đẳng được tạo
điều kiện thuận lợi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Vùng
Vịnh San Francisco, những người đang đau buồn về sự qua đời
của cha mẹ, anh chị em, họ hàng thân thiết hoặc bạn bè.
https://josiesplace.org/
Điện thoại:
(415) 513-6343

Actively Moving Forward® (AMF)* HealGrief
Ứng Dụng AMF cung cấp cho những người trẻ tuổi khả năng
tiếp cận các nhóm, công cụ và nguồn trợ giúp trực tuyến
được tạo điều kiện thông qua nhắn tin trực tiếp, trò chuyện
nhóm, các bài đăng và bình luận tương tác.
https://healgrief.org/amf-app
Điện thoại:
(888) 489-9654

Trung tâm Quốc gia dành cho Nạn nhân của Tội phạm
(National Center for Victims of Crime)
https://victimsofcrime.org
Điện thoại:
(202) 467-8700
Email:
info@victimsofcrime.org

Sở Cảnh Sát Oakland
Trường Hợp Khẩn Cấp:
911
Trường Hợp Không Khẩn Cấp: (510) 777-3333
Dịch Vụ dành cho Nạn Nhân OPD
(OPD Victim Services)
(510) 238-6790
Nhắn tin tới số 911
911

Thẻ Nguồn Trợ Giúp (Resource
Card) dành cho Nạn Nhân
Giết Người, Cướp Bóc, Tấn Công
Sở Cảnh Sát Oakland
455 7th Street
Oakland, CA 94607
www.oaklandpolice.com

Nhập 911 mà không nhập bất kỳ dấu cách hoặc dấu gạch nối
nào và viết lý do khẩn cấp của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến vụ việc của mình, hãy
liên hệ với điều tra viên từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8am – 4pm.
Giết Người
(510) 238-3821
Tấn Công Tội Nhẹ
(510) 238-3728
Tấn Công Trọng Tội
(510) 238-3426
Cướp Bóc
(510) 238-3326
Trộm Cắp & Tội Phạm về Tài Sản
(510) 238-3951
Bộ Phận Nạn Nhân Đặc Biệt
(Special Victims Unit)
(510) 238-7910
Bộ Phận Bạo Lực Gia Đình OPD
(510) 238-3256
Bạo Lực Gia Đình (Người bảo vệ quyền lợi) (800) 947-8301
TDD
(510) 238-7612

Hồ Sơ

(510) 238-3021

Bộ Phận Hồ sơ có thể cung cấp bản sao của các báo cáo và
trả lại phương tiện theo yêu cầu trực tiếp, qua điện thoại
hoặc trực tuyến. Một số báo cáo có thể không có sẵn ngay
lập tức do tính chất nhạy cảm của vụ việc. Nếu yêu cầu của
quý vị bị từ chối, vui lòng liên hệ với điều tra viên của mình.

Tài Sản/Xe Bị Kéo đi

Tên Người Khiếu Nại

Ngày Xảy Ra Vụ Việc

Thời Gian

Vụ Việc Số

Nạn nhân đã cung cấp Thẻ Các Quyền của Nạn
Nhân (Luật của Marsy)?
Có 
Không 
Được thông báo về Chương Trình CalVCB?
Có 
Không 
Viên Chức Thông Báo

(510) 238-3874

Xác nhận với điều tra viên rằng tài sản đang được giữ để làm
bằng chứng đã được trả lại trước khi liên hệ với bộ phận tài sản.

Số Sê-ri của Viên Chức

Các Đường Dây Báo Cáo
Giết Người
(510) 238-7950
Ngăn Chặn Tội Phạm ở Oakland
(510) 777-8572
Dùng Ma Túy Phi Pháp
(510) 238-3784
Súng
(510) 535-4867
Đường Dây Báo Cáo về Tấn Công Tình Dục 24 Giờ (510) 637-0298
Email:
Oaklandhomicide@oaklandca.gov

Nhận xét:
____________________________________
_____________________________________
Tờ thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng
Trung và Tiếng Việt. TF – 3532 (Tháng Chín, 2021)

Sở Cảnh Sát Oakland
OPD cố gắng đảm bảo các nạn nhân của hành vi phạm tội
được kết nối tốt để hỗ trợ khi họ vượt qua một số thời
khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của họ. Bộ Phận Dịch
Vụ Nạn Nhân của OPD cung cấp sự giới thiệu cho các dịch
vụ trực tiếp, chăm sóc theo dõi, bảo vệ quyền lợi và hỗ
trợ tư pháp hình sự.

Dự Luật Nhân Quyền của Nạn
Nhân California
Luật Marsy
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:
www.oag.ca.gov/victimservices

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.
Những người bảo vệ quyền lợi cho Bộ Phận Nạn
Nhân/Nhân Chứng của Chưởng Lý Quận giúp đỡ trong
việc điền đơn đăng ký CalVCB và các nguồn trợ giúp cho
các nhu cầu liên quan đến hành vi phạm tội.

Văn Phòng Chính DAVW ở Quận Alameda
www.alcoda.org/victim_witness
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:30am – 5:00pm
1401 Lakeside Drive, Suite 802 Oak, CA 94612
Email

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

Chương Trình Nạn Nhân của Tội Phạm của Cal có thể
cung cấp các dịch vụ sau (một phần danh sách):










Can thiệp khủng hoảng
Hỗ trợ khẩn cấp
Nguồn Trợ Giúp và Giới Thiệu
Trả Lại Tài Sản
Hỗ Trợ Bồi Thường
Tình Trạng Vụ Việc và Xử Lý
Hỗ Trợ Vụ Việc & Hộ Tống
Tuyên Bố Tác Động của Nạn Nhân
Sự Can Thiệp Của Chủ Lao Động

Cal VCB có thể chi trải cho các thiệt hại sau:











Y tế/Nha Khoa
Tư Vấn Sức Khỏe Tâm thần
Mất Tiền Lương/Thu Nhập
Tang Lễ/Mai Táng
Đào Tạo Lại Công Việc
Di Dời Khẩn Cấp
Dọn Dẹp Hiện Trường Vụ Án
An ninh Tư Gia
Sửa nhà hoặc phương tiện
Thiết bị cần thiết về mặt y tế

Thiệt hại về tài sản cá nhân, kể cả tiền mặt
Đau đớn và đau khổ

Giám Định Viên Y Khoa của Quận
Alameda

Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Alameda
(Alameda County Family Justice Center)

Giám Định Viên Y Khoa và Nhân Viên Điều Tra
của Quận Alameda, một bộ phận của văn phòng Cảnh Sát
Quận Alameda, xác định thời gian và nguyên nhân tử
vong, tạo và lưu giữ hồ sơ tử vong có thể được sử dụng
trong quá trình điều tra tội phạm và giải quyết các yêu
cầu thanh toán bảo hiểm.

470 27th Street, Oak CA 94612
Văn phòng

Cục Điều Tra (Coroner’s Bureau)

Thông tin Chung

(510) 267-8800

Để Có Được Lệnh của Tòa án – Quận Alameda
http://www.alameda.courts.ca.gov/pages.aspx/Family-LawHow-to-fill-out-and-file-the-restraining-order-forms

Văn phòng

(510) 891-6028

2901 Peralta Oaks Court, Oak CA 94605
Văn phòng
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Các tổ chức sau cung cấp cho các gia đình đang gặp khủng
hoảng và có nhu cầu khẩn thiết với các dịch vụ sau: Tư Vấn
Vượt Qua Đau Buồn, tư vấn sức khỏe tâm thần cá nhân và
theo nhóm, giới thiệu dịch vụ để được nhận hỗ trợ tài chính,
lập kế hoạch tưởng niệm & tang lễ, đóng vai trò là cầu nối
giữa gia đình và các viên chức thành phố và hỗ trợ các vụ
việc chưa được giải quyết.

Các tổ chức sau cung cấp cho các gia đình các dịch vụ tư
vấn để vượt qua đau buồn và phục hồi liên tục:

Youth Alive
Youth Alive cung cấp biện pháp ứng phó quan trọng cho gia
đình và bạn bè của nạn nhân của vụ giết người để ngăn chặn
sự trả thù và thúc đẩy việc chữa lành thông qua Dự Án
Khadafy Washington. Caught in the Crossfire là chương trình
can thiệp bạo lực tại bệnh viện của Youth ALIVE! cung cấp
các dịch vụ quản lý hồ sơ cho các nạn nhân bị thương tích
do bạo lực như bị súng bắn, bị đâm hoặc tấn công thân thể.
www.youthalive.org
3300 Elm St, Oak CA 94609
Khadafy Washington Project
(510) 594-2588 ext 329
Caught in the Crossfire
(510) 681-4281
Email của CITC
intervention@youthalive.org
Email
mail@youthalive.org

Catholic Charities của Miền Đông Vùng Vịnh

Những thiệt hại không được đài thọ theo CalVCB này có
thể được thu hồi thông qua Bồi Thường theo Lệnh của
Tòa Án trong quá trình tuyên án của bị đơn hoặc một vụ
kiện dân sự.



Ứng Phó với Khủng Hoảng

CCEB làm việc với thanh thiếu niên, người lớn và gia đình bị
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vụ giết người.
www.cceb.org
Văn Phòng Chính
(510) 768-3100
Đường Dây Khủng Hoảng
(510) 282-7264
Email
ijean@cceb.org

Christopher Lavell Jones Foundation
Tổ chức nỗ lực tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của
tất cả mọi người mà họ tiếp xúc.
https://cljfoundation.com/index.html
PO Box 5804, Oak CA 94606
Điện thoại
(510) 875-0050
Email
bgrisham@cljfoundation.com

Khadafy Washington Foundation
Khadafy Washington Foundation cung cấp các biện pháp
khẩn cấp cho các gia đình cũng như các nhóm các nạn nhân
hàng tháng.
www.khadafywashington.org 1156 8th St, Oak CA 94607
Điện thoại
(510) 830-8616
Email
Tkwf35@yahoo.com

Adamika Village
(510) 382-3000

Một tổ chức do nạn nhân cơ sở lãnh đạo cung cấp hỗ trợ
khẩn cấp cho các gia đình gặp khủng hoảng.
https://adamikavillage.org/
Email:
adamikaadamika@gmail.com

Circle of Care - Cơ Quan dành cho Trẻ Em của Miền Đông
Vùng Vịnh (East Bay Agency for Children)
Các chương trình chuyển đổi của EBAC giúp trẻ em, thanh thiếu
niên và gia đình phục hồi sau tổn thương; xây dựng dựa trên
khả năng phục hồi hiện có để bảo vệ khỏi tác hại lâu dài do tiếp
xúc với nghịch cảnh trong quá khứ hoặc tương lai.
https://www.ebac.org/services/circle.asp
Điện thoại:
(510) 531-7551 x3195
Email:
CircleofCare@EBAC.org

Cơ Quan Dịch Vụ Trợ Giúp Can Thiệp Khủng Hoảng Của
Quận Alameda (Crisis Support Services of Alameda County)
Các chương trình CSS cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân và theo nhóm
cho những người bị mất người thân. Nhóm Trị Liệu dành cho Người
Mất Tích là một nhóm trị liệu an toàn và bí mật cung cấp giáo dục,
liệu pháp và các chiến lược thiết thực nhằm giúp các cá nhân tiến
tới việc chữa lành trải nghiệm đau buồn của cá nhân họ.
www.crisissupport.org/resources/bereavement
P.O. Box 3120, Oak CA 94609
Điện thoại:
(510) 420-2460
Đường Dây Khủng Hoảng 24 Giờ:
(800) 273-8255

1,000 Bà Mẹ Ngăn Chặn Bạo Lực
(1,000 Mothers to Prevent Violence)
Nhiệm vụ của họ là giảm bớt tác động đau thương của bạo lực
đối với nạn nhân của vụ giết người và hành vi phạm tội bằng
cách cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giàu lòng nhân ái liên tục để
bao gồm:
https://1000mothers.org
Điện thoại
(510) 583-0100

Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Alameda
(Alameda County Family Justice Center)
Cung cấp các phương pháp điều trị và dịch vụ phục hồi cho nạn
nhân tội phạm: dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần; phối hợp
chăm sóc giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm
thần và y tế; và các dịch vụ cho các thành viên gia đình và những
người thân của nạn nhân của vụ giết người.
http://www.acfjc.org
470 27th Street, Oak, CA 94612
Văn phòng:
(510) 267-8800

Trung Tâm Tư Vấn Gia Đình Carl B. Metoyer
(Carl B. Metoyer Center for Family Counseling)
Cung cấp các dịch vụ tư vấn và quản lý hồ sơ miễn phí, có giới
hạn thời gian cho các gia đình ở Quận Alameda, chủ yếu trong
cộng đồng ở Đông Oakland.
www.cbmcffc.org
9925 International Bl. Ste 6 Oak, 94603
Điện thoại:
(510) 562-3731
Email:
admin@cbmcffc.org

