
 

 
9/2021 

 
 Chương Trình Hỗ Trợ Bồi Thường Nạn Nhân 

Hỏi và Đáp về việc Bồi Thường cho Nạn Nhân 

Hỗ Trợ Tài Chính cho Các Nạn 
Nhân Tội Phạm 

Chương Trình Hỗ Trợ Bồi Thường 
Nạn Nhân giúp các nạn nhân và gia 
đình họ giảm bớt gánh nặng tài chính 
mà họ có thể phải đối mặt do tội 
phạm gây ra. 

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng 
quan ngắn gọn về Chương Trình Hỗ 
Trợ Bồi Thường Nạn Nhân. Đây 
không phải là danh sách đầy đủ các 
dịch vụ hiện có cho nạn nhân tội 
phạm. 

Có thể còn những yếu tố ngoài những 
yếu tố được liệt kê trong tài liệu này 
để xác định xem bạn có đủ điều kiện 
để được bồi thường hay không. 

Để biết thông tin chi tiết đầy đủ, vui 
lòng liên hệ với cơ quan hỗ trợ nạn 
nhân tại địa phương của bạn hoặc 
Chương Trình Hỗ Trợ Bồi Thường 
Nạn Nhân theo số 1-800-233-2339. 

 

Ai đủ điều kiện? 
Bạn có thể đủ điều kiện nếu ... 
• Tội phạm xảy ra ở Pennsylvania 
• Và tội phạm đó đã được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật 
HOẶC Lệnh Bảo Vệ Khỏi Lạm Dụng (PFA) đã được đệ trình. 
Tôi phải nộp hồ sơ trong bao lâu? Thời gian nộp hồ sơ có thể có thời 
hạn. Vui lòng truy cập www.pcv.pccd.pa.gov hoặc gọi 1-800-233-
2339 để biết thêm thông tin về các yêu cầu cho việc nộp đơn. 

Ngoài nạn nhân, có ai khác đủ điều kiện không? 
Có. Trong một số trường hợp cụ thể, những người khác (bao gồm cả 
các thành viên trong gia đình) có thể đủ điều kiện để được bồi 
thường. 

Những loại chi phí nào có thể được chi trả? 
• Chi phí y tế 
• Chi phí tư vấn 
• Thu nhập bị mất 
• Hỗ trợ bị mất 
• Chi phí di dời 
• Chi phí đám ma 
• Dọn dẹp hiện trường vụ án 

 Tiền bị đánh cắp hoặc lừa đảo từ các cá nhân có thu nhập cố định, 
chẳng hạn như Bảo Hiêm Xã Hội hoặc lương hưu 

Có giới hạn về tổng số tiền bồi thường không? 
Có. Có các giới hạn riêng đối với từng loại chi phí được Chương 
Trình chi trả. 
 

Để đăng ký bồi thường trực tuyến, 
hãy truy cập: 

www.pcv.pccd.pa.gov 

HOẶC 

Tải ứng dụng PA Crime Victims 
xuống cho thiết bị Android hoặc iOS 

Có phải là cần có ai đó bị bắt hoặc bị kết án trước khi tôi nộp đơn? 
Không, không cần phải xảy ra việc bắt giữ để xin bồi thường cho nạn 
nhân. 
Sẽ mất bao lâu để yêu cầu của tôi được xử lý? 
Thời gian xử lý là tùy theo từng yêu cầu. Có một số yếu tố có thể ảnh 
hưởng đến thời gian xử lý yêu cầu, chẳng hạn như độ phức tạp, thời 
điểm nhận được các tài liệu cần thiết hoặc khi cần xem xét bổ sung. 
Chúng tôi cố gắng xử lý nhanh nhất có thể. 

 

PCCD 
Chương Trình Hỗ Trợ Bồi 
Thường Nạn Nhân 
P.O. Box 1167 
Harrisburg, PA 17108 

Điện thoại 
(800)233-2339 

Hoặc 
(717) 783-5153 

Fax (717) 787-4306 
ra-davesupport@pa.gov 
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