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Chúng tôi có thể giúp quý vị 



CHÚNG TÔI LÀ AI

•	Witness Assistance Service là một phần của Office of 
Public Prosecutions (OPP). OPP truy tố các hành vi 
phạm tội trầm trọng trong Tiểu bang Victoria

•	Chúng tôi giúp đỡ nạn nhân và nhân chứng trong suốt 
trình tự tòa án

•	Chúng tôi là một dịch vụ chuyên môn với đội ngũ nhân 
viên được huấn luyện chuyên nghiệp, những người hiểu 
được trình tự tư pháp hình sự

•	Chúng tôi không phải là dịch vụ Bảo vệ Nhân chứng, 
nhưng chúng tôi sẽ giúp quý vị thực hiện các dàn xếp để 
cung cấp chứng cứ, và giải quyết bất kỳ quan ngại nào 
mà quý vị có về sự an toàn của mình khi tới tòa.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

•	Chúng tôi cung cấp thông tin và sự hỗ trợ cho nạn nhân 
và nhân chứng là người lớn trong các vụ phạm tội trầm 
trọng 

•	Chúng tôi là một phần của nhóm truy tố – cảnh sát, luật 
sư của OPP và Công tố viên Chính phủ (người trình bày 
vụ kiện trong tòa)

•	Chúng tôi ưu tiên sự giúp đỡ và hỗ trợ cho các gia đình 
bị mất người thân yêu, nạn nhân và nhân chứng trong 
các vấn đề xâm phạm tình dục và bạo hành trong gia 
đình và các nạn nhân dễ bị tổn thương

•	Chúng tôi không có khả năng trao đổi với quý vị về 
lời khai của quý vị, hay bất kỳ chứng cứ nào, nhưng 
chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình cung 
cấp chứng cứ.

DỊCH VỤ  
TRỢ GIÚP 
NHÂN CHỨNG



DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị các 
thông tin về:
• trình tự tòa án 

• các quyền và quyền lợi của quý vị về trình tự tòa án

• tình trạng của vấn đề và ngày của các phiên tòa

• vai trò của quý vị, nếu quý vị là người cung cấp 
chứng cứ, và quý vị nên kỳ 

• hoàn thành bản Báo cáo của Nạn nhân về Tác 
động của Tội phạm

• Victims of Crime Assistance Tribunal, Victims’ 
Register và đưa ra đệ trình tới Adult Parole Board.

Chúng tôi có thể:
• cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ khi quý vị cần

• gặp quý vị trước các phiên xử chính và hỗ trợ quý 
vị trong suốt thời gian này, đặc biệt nếu quý vị cảm 
thấy lo lắng

• cho quý vị một cuộc tham quan tòa án, nơi vấn đề 
sẽ được nghe, và giải thích cho quý vị về các vai trò 
khác nhau của nhân viên tòa án

• trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị có về trình tự 
tòa án 

• trao đổi về bất kỳ quan ngại nào quý vị có về sự 
an toàn của quý vị khi trong tòa hay khi cung cấp 
chứng cứ

• giải thích lại cho quý vị sau các phiên xử của tòa

• dàn xếp với luật sư của OPP để cung cấp cho quý 
vị thông dịch viên

• giới thiệu quý vị tới các cơ quan khác để được hỗ 
trợ thêm.



ĐT (03) 9603 7425
ĐT   1800 641 927 đối với những  

người gọi từ miền quê
TĐT was@opp.vic.gov.au
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