Bạo lực Gia đình Là gì?

Chương Trình Nhân Chứng/Nạn Nhân của
Chưởng Lý Quận Alameda (Alameda County

https://www.alcoda.org/victim_witness/domestic_violence

District Attorney Victim/Witness Program)

Bạo lực gia đình là một dạng hành vi lạm dụng mà một người
sử dụng đối với người thân hoặc bạn tình cũ. Tất cả các nạn
nhân của hành vi phạm tội, thành viên gia đình của họ và
nhân chứng của hành vi phạm tội có thể nhận được thông
tin và hỗ trợ từ Sở Cảnh Sát Oakland (Oakland Police
Department)

www.alcoda.org/victim_witness

Bộ Phận Bạo Lực Gia Đình OPD
(OPD Domestic Violence Unit)
Bộ Phận Bạo Lực Gia Đình OPD
(510) 238-3256
Đường Dây Tư Vấn Khủng Hoảng 24 Giờ
(800) 947-8301
Sở Cảnh Sát Oakland cam kết bảo vệ những người là nạn
nhân của bạo lực gia đình.
Bộ Phận Can Thiệp Bạo Lực Gia Đình (Domestic Violence
Intervention Unit) được thành lập để giúp các nạn nhân của
bạo lực gia đình và các thành viên trong gia đình của họ
chấm dứt chu kỳ bạo lực. Bộ Phận này cung cấp dịch vụ tư
vấn, biện hộ trước tòa án, thông tin về ứng phó của cảnh sát
và các thủ tục của tòa án, thông tin về lệnh kiềm chế và hỗ
trợ, lời khuyên về các vấn đề đối với việc đeo bám, giới thiệu
các nguồn trợ giúp cộng đồng và hỗ trợ trong việc truy tố.

Các tổ chức sau đây cũng sẵn sàng để giúp đảm
bảo an toàn cho quý vị và gia đình quý vị:

Trung Tâm Luật Bạo Lực Gia Đình
(Family Violence Law Center)
Đường Dây Tư Vấn Khủng Hoảng 24 Giờ (800) 947-8301
Đội Ứng Phó Di Động
24 giờ vào cuối tuần và các ngày lễ
TTY và dịch vụ tiếp âm TTY:
711 hoặc (800) 735-2929
470 27th Street, Oak, CA 94612

http://fvlc.org
FVLC giúp các cộng đồng đa dạng ở Quận Alameda chữa
lành khỏi bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Những
người bảo vệ quyền lợi biết đồng cảm, được đào tạo của
chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp cho quý vị:

Can thiệp khủng hoảng

Lập kế hoạch an toàn

Giới thiệu có ý nghĩa đến các dịch vụ tư vấn và
hỗ trợ khác.
Đội Ứng phó Di Động của FVLC cung cấp ứng phó tại chỗ
tại các địa điểm y tế, hiện trường của cảnh sát và hỗ trợ di
dời khẩn cấp cho các nạn nhân trong tình trạng nguy hiểm
trước mắt. Hỗ Trợ Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp Và Di Dời. Tất cả
các dịch vụ đều có sẵn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào thông
qua thông dịch viên và tất cả các cuộc trò chuyện đều được
giữ bí mật.

Hỗ Trợ Pháp Lý
Trung Tâm Luật Cho Gia Đình
(Law Center for Families)
(510) 451-9261
Tự Trợ Giúp (Self Help)
(510) 272-1393
Tư Vấn Luật Dân Sự & Hỗ Trợ Pháp Lý
(Civil Law Counseling & Legal Assistance)
1-800-VICTIMS
(800) 842-8467

Email
askvw-da@acgov.org
Thông tin Chung
(510) 272-6180
1401 Lakeside Drive, Suite 802 Oak, CA 94612

Đường Dây Nóng Chống Bạo Lực
Gia Đình 24 Giờ
Để được tư vấn về một vấn đề ngay lập tức hoặc hỗ trợ tìm
chỗ ở, hãy liên hệ các số điện thoại sau:

Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Alameda
(Alameda County Family Justice Center)

Đường Dây Nóng Chống Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia (800) 799-SAFE
A Safe Place (Oakland)
(510) 536-7233
A Second Chance (San Leandro)
(510) 481-8645
A Second Chance (Newark)
(510) 792-4357
Abused Women's Svcs (Marin)
(415) 924-6611
En Español
(415) 924-3456
Đường Dây Nóng dành cho Nam giới
(415) 924-1070
Nơi Trú ẩn Khẩn Cấp
Emergency Shelter (Hayward)
(510) 786-1246
Nơi Trú ẩn Tri-Valley (Tri-Valley Haven) dành cho Phụ nữ
(Livermore)
(800) 884-8119
Xây Dựng Tương Lai cho Phụ Nữ và Trẻ Em
(Building Futures for Women and Children) 866-AWAYOUT

http://www.acfjc.org

Nơi Trú Ẩn Bên Ngoài Quận Alameda

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:
470 27th Street, Oak, CA 94612

(510) 267-8800

Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Alameda là một trung tâm
tiếp nhận đa dịch vụ giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ
từ mọi nền văn hóa và cộng đồng từng bị bạo lực gia đình, tấn
công tình dục, lạm dụng trẻ em và lạm dụng người già.

Thông Báo Thông Tin Nạn Nhân Mỗi Ngày
Điện thoại:

(800) 511-1687

Nếu bị bắt, người phạm tội chỉ có thể bị giam tối đa 48 giờ
và trong hầu hết các trường hợp, họ có thể được tại ngoại
bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu nhà tù hoặc trại giam mà phạm
nhân đang ở và đăng ký để nhận được thông báo khi phạm
nhân được trả tự do, hãy gọi cho đường dây VINE ở trên.

Để Có Được Lệnh của Tòa án
Bộ Phận Luật Gia Đình Rene C. Davidson Courthouse
(Rene C. Davidson Courthouse Family Law Unit)
1225 Fallon Street, Room 250, Oak, CA 94612

Văn phòng

(510) 891-6028

http://www.alameda.courts.ca.gov/pages.aspx/Family-LawHow-to-fill-out-and-file-the-restraining-order-forms

Hỗ Trợ Dịch Vụ Đa Ngôn Ngữ
Cơ Quan Sức Khỏe Tâm Thần Cộng Đồng Châu Á
(Asian Community Mental Health)
(510) 451-6729
(Tiếng Campuchia, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn,
Tiếng Lào, Tiếng Miên, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái & Tiếng Việt)

Bạo lực Gia đình Tiếng Hàn

(510) 547-2360

La Clinica de la Raza

(510) 535-4000

(Nói tiếng Tây Ban Nha/sức khỏe tâm thần)

Narika

(800) 215-7308

(Tiếng Hindi, Urdu, Bengali và Punjabi)

Cơ Quan Giáo Dục & Nghệ Thuật Giao Tiếp Toàn Cầu
(Global Communication Education & Art) (Tiếng Amharic,
Tigrinya, Tiếng Ả rập & Tiếng Somali)
(510) 560-5520

Các dịch vụ cho Người Khuyết Tật
Deaf Hope (TTY)

(866) 332-3467

Vui lòng liên hệ với những nơi trú ẩn ở xa nhà của quý vị.
Quý vị có thể an toàn hơn nếu quý vị khó được tìm thấy hơn:
La Casa de Las Madres (SF)
Nơi Trú Ẩn cho Phụ Nữ Châu Á
(Asian Women's Shelter, SF)
Next Door (San Jose)
C.O.R.A. (San Mateo)
(chỉ từ Thứ Hai - Thứ Sáu)
W.E.A.V E. (Sacramento)

(877) 503-1850
(877) 751-0880
(408) 279-2962
(800) 300-1080
(916) 920-2952

Tư Vấn & Hỗ Trợ cho Nạn Nhân
Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Alameda (510) 267-8800
Cơ Quan Sức Khỏe Tâm Thần Quận Alameda
(Alameda County Mental Health)
(800) 491-9099
Trung Tâm cho Các Mối Quan Hệ Không Lạm Dụng
(Center for Non-Abusive Relationships)
(510) 452-6243
Trung Tâm Dịch Vụ Tâm Lý
(Psychological Svc Center)
(800) 309-2131
Tổ Chức Chống Bạo Lực Gia Đình
(Family Violence Institute)
(510) 628-9065
La Clinica de la Raza
(510) 535-4000
Safe Passages
(510) 267-8807
SAVE
(510) 794-6055
Woman’s Inc.
(877) 384-3578
Mujeres Unidas
(415) 431-2562
Trung Tâm LGBTQ của Oakland
(Oakland LGBTQ Center)
(510) 781-2919

Điều Trị cho Người Bị Hành Hung
Cơ Quan Sức Khỏe Cộng Đồng Axis
(925) 462-5544
Trung Tâm Cộng Đồng Davis Street
(510) 635-8200
Trung Tâm Dịch Vụ Tâm Lý
(Psychological Svc Center)
(800) 309-2131
Nam Giới Chống Lại Bạo Lực
(Men Against Violence)
(415) 613-4499
ManAlive
(415) 861-8614
Đường Dây Nóng về Bạo Lực Gia Đình của Nam Giới (888) 743-5754
Nam Giới Tạo Hòa Bình (Men Creating Peace) (510) 730-0184

Nạn Nhân của Tấn Công Tình Dục
Sự an toàn khẩn thiết của quý vị là ưu tiên hàng đầu. Hãy cố
gắng đến một nơi an toàn và liên hệ với cảnh sát địa phương.
Quý vị không nên tắm, thay quần áo, giặt đồ, thụt rửa hoặc
làm xáo trộn bất cứ điều gì xung quanh cho đến khi cảnh sát
tiến hành điều tra. Nếu quý vị cởi bỏ quần áo của mình, hãy
đặt tất cả các món đồ (bao gồm cả quần áo lót) vào một túi
giấy và đưa chúng cho cảnh sát. Gọi cho người mà quý vị tin
tưởng như bạn bè, người thân hoặc người hỗ trợ.
Là một nạn nhân bị tấn công tình dục, quý vị có quyền có
một người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân và một người hỗ
trợ mà quý vị lựa chọn có mặt tại bất kỳ cuộc kiểm tra y tế
ban đầu hoặc kiểm tra thể chất để lấy bằng chứng nào và
bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của cơ quan hành pháp, chưởng
lý quận hoặc luật sư bào chữa.
Quý vị có thể cân nhắc tìm kiếm dịch vụ tư vấn chuyên
nghiệp sau khi vụ việc xảy ra. Một hành vi tấn công tình dục
được thực hiện bởi một người mà quý vị biết, bao gồm cả
hành vi tấn công tình dục bởi vợ/chồng của quý vị, là một
hành vi phạm tội.

Chương Trình Nhân Chứng/Nạn Nhân của
Chưởng Lý Quận Alameda (Alameda County
District Attorney Victim/Witness Program)
www.alcoda.org/victim_witness
Email

askvw-da@acgov.org
(510) 272-6180
Các nạn nhân của tấn công tình dục có thể hội đủ điều kiện
để nhận được hỗ trợ tài chính và các dịch vụ tư vấn thông
qua CalVCB. Hãy liên hệ với Ban Hỗ Trợ Nhân Chứng Nạn
Nhân của Chưởng Lý Quận để nộp đơn đăng ký.

Thông tin Chung

Bảo Mật Thông Tin Nhận Dạng Nạn Nhân
Theo Mục 6254 của Bộ Luật Chính Phủ, các nạn nhân của
tội phạm tình dục và bạo lực gia đình có thể yêu cầu tên của
họ không được công khai. Nạn nhân yêu cầu giữu bí mật
nghiêm cấm tiết lộ tên của họ cho bất kỳ người nào ngoại trừ
vì mục đích thực thi pháp luật hoặc truy tố. Không được tiết
lộ địa chỉ của nạn nhân ngoại trừ tiết lộ cho các công tố viên.

Trung Tâm Tư Vấn cho Nạn Nhân Bị Tấn Công Tình
Dục (Counseling Centers for Sexual Assault Victims)
Bệnh Viện Highland (Oakland)
(510) 437-4688
Tổ Chức Phụ Nữ Vùng Vịnh Chống Nạn Cưỡng Hiếp
(Bay Area Women Against Rape)
(510) 845-7273
Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em của
Bệnh Viện Nhi Benioff

(510) 428-3742

Đường Dây Nóng Quốc Gia về Tấn Công Tình Dục (800) 656-HOPE
Khủng Hoảng do bị Cưỡng Hiếp Contra Costa
(Contra Costa Rape Crisis)
(800) 670-7273
Đường Dây Nóng về Tấn Công Tình Dục
(chỉ có buổi tối)
(510) 534-9290

Khủng Hoảng Khẩn Cấp, Thực Phẩm và Nơi Trú Ẩn

Tri-Valley Haven for Women

(800) 884-8119

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (American Red Cross) (510) 595 4400
Đường dây Trợ giúp của Ngân Hàng Thực
Phẩm Quận Alameda
(800) 870-3663

Tổ Chức Phụ Nữ San Francisco Chống
Nạn Cưỡng Hiếp

(415) 647-7273

Người Mất Tích

Buôn Bán Người

Người Mất Tích là bất kỳ người chưa thành niên hoặc người
trưởng thành nào mất tích một cách tự nguyện hoặc không
tự nguyện trong những hoàn cảnh không phù hợp với thói
quen hoặc hành vi thông thường của họ và có thể cần được
trợ giúp. OPD nhận thấy rằng mỗi trường hợp một người mất
tích hoặc bị bắt cóc đều gây ra sự căng thẳng và tổn thương
cho gia đình và cộng đồng của người đó. OPD chấp nhận
bất kỳ báo cáo nào về một người mất tích, bao gồm cả
những người bỏ trốn ngay lập tức.

Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Bị Mất Tích và Bị
Bóc Lột (National Center for Missing & Exploited Children)
www.missingkids.org
Đường Dây Nóng 24 Giờ
866-305-HOPE (4673)
Nhóm HOPE hỗ trợ các gia đình có trẻ em mất tích hoặc bị
bóc lột, 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. Nhóm Adam cung cấp hỗ trợ
nhanh chóng, tại chỗ cho các cơ quan hành pháp và gia đình
trong các vụ việc nghiêm trọng về trẻ em mất tích

Hệ Thống Quốc Gia về Người Mất Tích và Không
Xác Định Được Danh Tính
www.findthemissing.org
www.namus.nij.ojp.gov
Đường dây nóng gọi miễn phí:
(855) 626-7600
Email:
NamUs@unthsc.edu
NamUs là trung tâm thông tin & tài nguyên quốc gia về các
vụ việc mất tích, không xác định được danh tính và không
được ai đến nhận trên khắp Hoa Kỳ. NamUs cung cấp các
công cụ cho phép các thành viên gia đình của những người
mất tích nhập và tìm kiếm thông tin vụ việc.

Tiểu Bang California
https://oag.ca.gov/missing/mups
Thông qua Bộ Phận Người Mất Tích và Không Xác Định
Được Danh Tính (MUPS), Sở Tư Pháp California hỗ trợ các
cơ quan hành pháp trên toàn tiểu bang tìm kiếm những
người mất tích. Bộ Phận MUPS lưu giữ các hồ sơ trên toàn
tiểu bang bao gồm các hồ sơ nha khoa, ảnh chụp & đặc điểm
cơ thể của những người mất tích và không xác định được
danh tính

Polly Klaas Foundation
www.pollyklaas.org
800-587-4357
Polly Klaas Foundation nỗ lực bảo vệ sự an toàn của tất cả
trẻ em và phục hồi cho trẻ em mất tích.

Adamika Village
https://adamikavillage.org/about-us
Email:
adamikaadamika@gmail.com
Các chương trình Purple Butterfly hoạt động để tìm kiếm và
giúp những người mất tích đoàn tụ với gia đình và giải cứu
các nạn nhân của nạn buôn người.

Black and Missing
https://blackandmissinginc.com/
Đường dây báo cáo

(877) 972-2634

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
Alameda (Alameda County District Attorney’s Office) để
buộc những kẻ buôn người phải chịu trách nhiệm.
Nếu quý bị đang bị buôn bán hoặc quý vị cho rằng một
người nào đó mà quý vị biết là nạn nhân của nạn buôn
người, các tổ chức sau đây có thể giúp đỡ.

Tổ Chức Phụ Nữ Vùng Vịnh Chống Nạn Hãm Hiếp
(Bay Area Women Against Rape, BAWAR)
https://bawar.org
Đường dây nóng
(510) 345-1056
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 bị
bóc lột và buôn bán tình dục vì mục đích thương mại.

MISSSEY (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
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho thanh thiếu niên bị ảnh
hưởng bởi hành vi bóc lột tình dục vì mục đích thương mại.

Cơ quan Bóc lột & Buôn bán Người Quận Alameda
(Alameda County Human Exploitation & Trafficking)
http://www.heatwatch.org/
Đường dây Báo cáo HEAT Watch:
(510) 208-4959
HEAT Watch 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.

Love Never Fails
https://www.loveneverfailsus.com/
Văn phòng Chính: (844) 249-2698
Phục hồi, giáo dục và bảo vệ những các nạn nhân sau nạn
buôn người và cộng đồng của họ.

Covenant House/ Dreamcatcher
www.covenanthousecalifornia.org/dreamcatcher-youthservices
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, những người đang ở trạng
thái 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.

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.

Dịch vụ cho Người Cao Niên (trên 60 tuổi)
Sở Trợ Giúp Người Cao Niên Quận Alameda
(Alameda County Dept on Aging)
(800) 510-2020
Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn
(Adult Protective Services)
(510) 577-3500
Bộ Phận Lạm Dụng Nạn Nhân/
Nhân Chứng Người Cao Niên
(510) 272-6180
W.E.A.V.E.- Sacramento
(916) 920-2952

Các Nạn Nhân Đặc Biệt
(Special Victims)

Thẻ Nguồn Trợ Giúp
(Resource Card)
Bạo Lực Gia Đình
Tấn Công Tình Dục
Buôn Bán Người
Người Mất Tích

Các Nguồn Trợ Giúp dành cho Trẻ Em
Việc lớn lên trong một gia đình xảy ra bạo lực gia đình ảnh
hưởng đến trẻ em ở mọi giai đoạn phát triển. Các tổ chức sau
cung cấp dịch vụ tư vấn và nguồn trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực:
Chương Trình Circle of Care & Pals
DOVEs (CHO)
Trung Tâm Luật Bạo Lực Gia đình
La Clinica de la Raza

(510) 531-7551
(510) 428-3135
(510) 208-0255
(510) 535-4000

Sở Cảnh Sát Oakland
455 7th Street
Oakland, CA 94607
Tên Người Khiếu Nại

Các Nguồn Trợ Giúp của Liên Bang - Sở Tư Pháp
Những Người Bị Mất Tích & Không Xác Định Được Danh
Tính
(916) 227-3290
Đường Dây Nóng Về Trẻ Em Mất Tích (800) 222-FIND (3463)

Ngày Xảy Ra Sự Việc

Sở Cảnh Sát Oakland

Vụ Việc Số

Các Dịch Vụ Khẩn Cấp
Cảnh Sát, Cứu Hỏa hoặc Y Tế
Khi gọi từ di động
Trường Hợp Không Khẩn Cấp
TDD
Nhắn tin tới số 911

911
(510) 777-3211
(510) 777-3333
(510) 238-3227
911

Điều Tra của Cảnh Sát
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.
Bộ Phận Bạo Lực Gia Đình (nhân viên)
Bộ Phận Bạo lực Gia đình OPD
(người bảo vệ quyền lợi)
Bộ Phận về Giết Người (Homicide Section)
Bộ Phận Nạn Nhân Đặc Biệt
(Special Victims Unit)
Bộ Phận về Tấn Công Trọng Tội
(Felony Assault Section)
Bộ Phận về Cướp Bóc (Robbery Section)
Trộm Cắp & Tội Phạm về Tài Sản
TDD

(510) 238-3256
(800) 947-8301
(510) 238-3821

Thời Gian

Tên Bị Cáo

Bị Bắt Giữ:
Nạn nhân đề nghị một cố vấn DV:
Được thông báo về các điều kiện
để có lệnh kiềm chế:
Được cung sấp Thẻ Các Quyền
của Nạn Nhân:

 Có  Không
 Có  Không
 Có  Không
 Có  Không

Nếu có, ghi rõ các điều kiện đã được thông báo:
(510) 238-3641
______________________________________________________

(510) 238-3426
(510) 238-3326
(510) 238-3951
(510) 238-7612

______________________________________________________

Viên Chức Thông Báo

Số Sê-ri

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

Nhận xét:____________________________________________
______________________________________________________
Tờ thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng
Trung và Tiếng Việt. TF-869 (sửa đổi Tháng Chín, 2021)

