
 

Thông tin Liên hệ 
Nếu bạn là nạn nhân của hành vi lạm dụng, ĐỪNG NGẦN NGẠI TÌM

KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy gọi 911 hoặc báo với một 
trong những đại diện tại các cơ quan được liệt kê dưới đây. 

Thông tin Liên hệ Dịch vụ Bảo vệ Người 
trưởng thành của Hạt
Thông tin do các hạt của California cung cấp giúp các cá 
nhân tìm thấy văn phòng Dịch vụ Bảo vệ Người trưởng 
thành thích hợp của hạt. 

Để báo cáo hành vi lạm dụng, hãy liên hệ tới văn phòng APS 
của hạt tại địa phương bạn: 
Trang web  www.cdss.ca.gov/inforesources/

County-APS-Offices  
 

Số điện thoại hỗ trợ Khủng hoảng ở 
Thanh thiếu niên California
Số điện thoại hỗ trợ Khủng hoảng ở Thanh thiếu niên 
California (California Youth Crisis Line - CYCL) hoạt động 
24/7 dưới hình thức là một hệ thống phản hồi khẩn cấp 
toàn bang dành cho thanh thiếu niên (độ tuổi 12-24) và các 
gia đình đang gặp khủng hoảng. Nhân viên được đào tạo 
chuyên nghiệp và các cố vấn tình nguyện sẽ trả lời 20.000 
cuộc gọi hàng năm để tư vấn can thiệp khủng hoảng và giới 
thiệu nguồn hỗ trợ tới các nhà cung cấp dịch vụ trong cộng 
đồng địa phương của người gọi. Các cố vấn sẽ giúp tiếp cận 
tới hơn 5.500 nguồn hỗ trợ miễn phí và chi phí thấp dành 
cho thanh thiếu niên và các gia đình trên toàn California. 

Điện thoại (800) 843-5200
Trang web  www.calyouth.org

Đường dây nóng báo cáo Lạm dụng Trẻ em 
Quốc gia của Childhelp
Đường dây nóng báo cáo Lạm dụng Trẻ em Quốc gia của 
tổ chức Childhelp dành riêng cho công tác phòng chống lạm 
dụng trẻ em. Hoạt động ở Hoa Kỳ và Canada, đường dây 
nóng này có nhân viên trực tổng đài 24/7 với các cố vấn 
khủng hoảng chuyên nghiệp—thông qua phiên dịch—hỗ 
trợ với hơn 170 ngôn ngữ. Đường dây nóng giúp can thiệp 
khủng hoảng, cung cấp thông tin và giới thiệu hàng ngàn 
nguồn hỗ trợ khẩn cấp, dịch vụ xã hội và trợ giúp. 

Điện thoại (800) 4-A-CHILD (22-4453)
Trang web  www.childhelp.org/hotline

Cộng đồng Liên hiệp Chống Bạo lực 
(CUAV) (Nhóm Ủng hộ LGBTQ)
Được thành lập vào năm 1979, CUAV hoạt động để nâng 
cao sức mạnh cho cộng đồng LGBTQ (đồng tính nữ, đồng 
tính nam, lưỡng tính, chuyển giới và giới tính khác) nhằm 
thay đổi tình trạng bạo lực và áp bức. 

Điện thoại  (415) 333-HELP (4357)
Trang web  www.cuav.org

FORGE
Hỗ trợ và nâng cao nhận thức về hành vi bạo lực tình dục, 
bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò, rình rập hoặc bạo lực thù 
địch mà người chuyển giới đã trải qua. 

Địa chỉ gửi thư P.O. Box 1272
Milwaukee, WI 53201 

Điện thoại (414) 559-2123
Trang web  www.forge-forward.org

2420 Del Paso Road, Suite 100, Sacramento, CA 94244-2260  (800) 952-5210 www.barbercosmo.ca.gov
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Trung tâm LGBT Los Angeles
Cung cấp dịch vụ cho nhiều người LGBT hơn bất kỳ tổ chức nào  
trên thế giới, mang lại các chương trình, dịch vụ và sự ủng hộ  
trên toàn cầu trải rộng với bốn hạng mục chính: sức khỏe, dịch  
vụ xã hội và nhà ở, văn hóa và giáo dục, lãnh đạo và ủng hộ. 

Điện thoại (323) 993-7400
Trang web  www.lalgbtcenter.org

Loveisrespect.org
Loveisrespect là nguồn hỗ trợ hiệu quả cho phép thanh thiếu  
niên ngăn chặn và chấm dứt hành vi lạm dụng hẹn hò. Đây là  
một dự án của Đường dây nóng về Bạo lực Gia đình Quốc gia. 

Điện thoại: (866) 331-9474
TTY:  (866) 331-8453
Trang web  www.loveisrespect.org/

Thẻ Nhắc:  Tải xuống các tấm thẻ có kích cỡ vừa ví tiền để 
kết nối người dùng với các dịch vụ của loveisrespect giúp  
liệt kê các dấu hiệu cảnh báo về hành vi lạm dụng. www.
loveisrespect.org/resources/download-materials/

Liên minh Quốc gia về các Chương trình 
Chống Bạo lực
Hoạt động để ngăn chặn và ứng phó với tất cả các hình thức 
bạo lực hướng tới và trong nội bộ các cộng đồng đồng tính 
nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới, giới tính khác và  
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi HIV. 

Địa chỉ gửi thư 116 Nassau St., 3rd floor 
New  York, NY 10038 

Đường dây nóng (212) 714-1141
Điện thoại:  (212) 714-1184
Trang web  www.avp.org

Đường dây nóng về Bạo lực Gia đình 
Quốc gia
Giúp đỡ các nạn nhân của hành vi lạm dụng gia đình, cùng 
với bạn bè và gia đình của họ.  Những người ủng hộ được 
đào tạo bài bản, chuyên môn tốt sẵn sàng trực tổng đài 24/7 
để trò chuyện với bất kỳ ai đang chịu ảnh hưởng của hành vi 
lạm dụng thể chất, tình cảm, lời nói, tình dục hoặc tài chính. 

Điện thoại (800) 799-SAFE (7233)
Trò chuyện trực tuyến www.thehotline.org
Nguồn hỗ trợ https://www.thehotline.org/

resources/download-materials/

Đường dây nóng về nạn Buôn Người 
Quốc gia
Đường dây nóng về nạn Buôn người Quốc gia là một đường 
dây nóng về chống buôn người quốc gia phục vụ các nạn 
nhân và những người sống sót của nạn buôn người, cũng 
như cộng đồng chống buôn người tại Hoa kỳ. 

Điện thoại (888) 373-7888
Trang web  www.humantraffickinghotline.org  
Nguồn hỗ trợ https://humantraffickinghotline  .

org/get-involved/outreach-and-
awareness

Mạng lưới Phòng tránh Tự tử Quốc gia 
Lifeline
Mạng lưới Lifeline hỗ trợ miễn phí và bí mật dành cho những 
người đang buồn khổ, hoạt động 24/7 và cung cấp các 
nguồn hỗ trợ giúp ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng. 

Điện thoại (800) 273-TALK (8255)
Điện thoại (888) 628-9454 (Tiếng Tây Ban Nha)
Trang web  www.suicidepreventionlifeline.org
Nguồn hỗ trợ https://www.store.samhsa.gov/

Hiệp hội ngành Thẩm mỹ Chuyên nghiệp 
(PBA)
15825 North 71st Street, Suite 100 
Scottsdale, AZ 85254-1521 

Trang web: www.probeauty.org
Điện thoại: (800) 468-2274 

Chương trình Cut It Out của PBA
Trang web: www.probeauty.org/cutitout
Để đặt hàng miễn phí các tài liệu của chương trình 
Cut It Out: https://probeauty.wufoo.com/forms/
zhmek8o1t08smd/

Mạng lưới Quốc gia chống Cưỡng hiếp, 
Lạm dụng & Loạn luân (RAINN)
Là tổ chức chống bạo lực tình dục lớn nhất của quốc gia. 

Đường dây nóng về Tấn công 
Tình dục Quốc gia  (800) 656-HOPE (4673) 
Trang web  https://hotline.rainn.org
Trò chuyện trực tuyến online.rainn.org
Nguồn hỗ trợ https://rainn.org/graphics-and -

banners
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