* M¶t cø già 85 tu°i sÓng m¶t mình và trông có vÈ xác sÖ và thâm tím, Çó
là do m¶t ngÜ©i láng giŠng låm døng thÜ©ng tr¶m lÃy sÓ thu nhÆp hàng
tháng cûa ông cø này.

CÀn Dán
Tem

DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ cho Nån Nhân T¶i Ác

* BÓn ÇÙa trÈ chÙng ki‰n ngÜ©i cha gi‰t mË cûa chúng và bÎ bÕ m¥c không
nÖi nÜÖng t¿a ho¥c không ai giúp Ç« chúng.
* M¶t phø n» r©i bÕ ngÜ©i chÒng sau bao nhiêu næm bÎ dày vò vŠ xúc cäm
và th‹ chÃt, nhÜng bà không có Çû khä næng Ç‹ xin ly dÎ.
M‡i m¶t ngÜ©i trong nh»ng cá nhân này là nån nhân cûa t¶i ác.
Trong Phiên H†p LÆp Pháp lÀn thÙ 77, CÖ Quan LÆp Pháp dành riêng ra $5
triŒu cho Væn Phòng T°ng ChÜªng Lš (Office of the Attorney General OAG) tåi Texas nh¢m tåo ra m¶t chÜÖng trình Ç‹ tr® giúp pháp lš dân s¿ cho
các nån nhân cûa t¶i ác và các nh»ng ngÜ©i thân trong gia Çình cûa h†.
OAG kš h®p ÇÒng liên cÖ quan v§i Tòa Án TÓi Cao cûa Texas Ç‹ ÇiŠu hành
ngân quÏ cho DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i Ác (Crime
Victims Civil Legal Services - CVCLS). T° ChÙc Ti‰p CÆn Pháp Lš ñÒng
ñŠu tåi Texas Çäm trách ÇiŠu hành ngân quÏ này thay m¥t Tòa Án.

T° ChÙc Ti‰p CÆn Pháp Lš ñÒng ñŠu tåi Texas
T° ChÙc Ti‰p CÆn Pháp Lš ñÒng ñŠu Tåi Texas (Texas Equal Access to
Justice Foundation) ÇiŠu hành ngân quÏ Ç‹ tåo khä næng cho c¶ng ÇÒng
trong viŒc cung cÃp các dÎch vø pháp lš dân s¿ cho ngÜ©i dân Texas có l®i
tÙc thÃp. T° chÙc này cam k‰t ÇÓi v§i viÍn tÜ®ng là m†i ngÜ©i dân Texas së
ÇÜ®c ti‰p cÆn pháp lš ÇÒng ÇŠu, bÃt k‹ Ç‰n l®i tÙc cûa h†.

Nån Nhân T¶i Ác
DÎch Vø Pháp Lš
Dân S¿

Ngân quÏ DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i Ác
ÇÜ®c ÇiŠu hành bªi T° ChÙc Ti‰p CÆn Pháp
Lš ñÒng ñŠu Tåi Texas.

Ngoài viŒc tài tr® cho CVCLS, T° ChÙc quän lš và cÃp các ngân quÏ sau
Çây:
TiŠn L©i Trên TrÜÖng Møc Tín Thác cûa LuÆt SÜ (Interest on Lawyers’ Trust
Accounts - IOLTA)
ChÜÖng trình IOLTA giúp cho luÆt sÜ thu góp ÇÜ®c sÓ tiŠn kš thác ng¡n hån
ho¥c tÜ®ng trÜng Çåi diŒn cho thân chû ho¥c các nhóm thÙ ba vào trong
m¶t trÜÖng møc. TiŠn l©i thu ÇÜ®c bªi các trÜÖng møc này dành h‰t cho
viŒc giúp cho các t° chÙc vô vø l®i cung cÃp các dÎch vø pháp lš dân s¿ cho
ngÜ©i dân Texas có l®i tÙc thÃp.
DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ CÖ Bän (Basic Civil Legal Services - BCLS)
NgÜ©i nào n¶p ÇÖn kiŒn cÛng phäi trä thêm cho tòa m¶t lŒ phí nhÕ, tØ $2 tåi
các tòa cÃp dÜ§i cho t§i $25 cho các vø kiŒn ÇÜa lên Tòa Án TÓi Cao cûa
Texas. Các lŒ phí này dành Ç‹ giúp cho các t° chÙc vô vø l®i trong viŒc
cung cÃp các dÎch vø pháp lš dân s¿ miÍn phí cho ngÜ©i dân Texas có l®i
tÙc thÃp.

CuÓn s° nhÕ này là sän phÄm cûa T° ChÙc
Ti‰p CÆn Pháp Lš ñÒng ñŠu Tåi Texas
P.O. Box 12886
Austin, Texas 78711-2886
www.txiolta.org
512.320.0099

ñ‹ xác ÇÎnh ÇÜ®c nÖi nào có s¿ tr® giúp pháp lš
tåi khu v¿c cûa bån, xin duyŒt qua t© nhét và liên
låc v§i cÖ quan nào Çáp Ùng tÓt nhÃt nhu cÀu cûa bån.

Ai H¶i ñû ñiŠu KiŒn hÜªng
DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i Ác?
ñ‹ h¶i Çû ÇiŠu kiŒn nhÆn các dÎch vø pháp lš dân s¿ theo ngân quÏ dành
cho CVCLS, phäi có m¶t mÓi liên hŒ gi»a loåi hành Ç¶ng t¶i phåm có liên
quan, thÜÖng tích cø th‹ mà nån nhân phäi chÎu và các dÎch vø pháp lš së
ÇÜ®c cung cÃp.
Ngoài ra, m¶t ngÜ©i không ÇÜ®c ki‰m nhiŠu hÖn 187.5% so v§i mÙc nghèo
khó quy ÇÎnh bªi liên bang và phäi Çåt m¶t trong các ÇiŠu kiŒn sau Çây:
ñiŠu KiŒn A
1) Phäi là m¶t cÜ dân cûa Texas, Hoa Kÿ, QuÆn Columbia, Puerto Rico,
ho¥c m¶t lãnh th° ho¥c sª h»u cûa Hoa Kÿ và 2) chÎu thÜÖng tích cá nhân
ho¥c tº vong tåi Texas do hành vi gây thÜÖng tích cûa m¶t t¶i ác ho¥c do
các hành Ç¶ng can thiŒp cûa m¶t ngÜ©i.
ñiŠu KiŒn B
1) Phäi là m¶t cÜ dân cûa Texas và 2) chÎu thÜÖng tích cá nhân ho¥c tº vong
tåi Texas do hành vi gây thÜÖng tích cûa m¶t t¶i ác ho¥c do các hành Ç¶ng
can thiŒp cûa m¶t ngÜ©i tåi m¶t ti‹u bang ho¥c quÓc gia không có s¿ bÒi
thÜ©ng cho nån nhân và 3) ÇÜ®c quyŠn bÒi thÜ©ng n‰u vø này xäy ra tåi
Texas
ñiŠu KiŒn C
1) Phäi là m¶t cÜ dân cûa Texas và 2) chÎu thÜÖng tích cá nhân ho¥c tº vong
do hành vi gây thÜÖng tích cûa m¶t t¶i ác gây ra bªi m¶t hành Ç¶ng khûng
bÓ quÓc t‰ xäy ra bên ngoài Hoa Kÿ

Các Thí Dø vŠ T¶i Ác Båo ñ¶ng ñÜ®c ñŠn Bù
Sau Çây là các thí dø vŠ loåi t¶i ác ÇÜ®c ÇŠn bù bªi quÏ DÎch Vø Pháp Lš
Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i Ác. Xin vui lòng liên låc v§i m¶t trong các t°
chÙc ghi trên t© nhét Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t.
*
*
*
*
*
*

CÜ«ng hi‰p tình døc
B¡t cóc
CÜ§p bóc
ñánh ÇÆp
Gi‰t ngÜ©i
Các t¶i phåm vŠ xe c¶ (không ngØng låi Ç‹ giúp Ç«, lái xe trong
lúc say rÜ®u (DWI), ng¶ sát và nh»ng t¶i khác)

Ai Có Th‹ H¶i ñû
các DÎch Vø Pháp
Ác?

ñiŠu KiŒn Ç‹ HÜªng
Lš Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i

Nån nhân cûa t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c phép hành Ç¶ng thay m¥t cho nån nhân t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i thu¶c quyŠn cûa nån nhân t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i thân cÆn nhÃt trong gia Çình cûa nån nhân t¶i ác (phäi có mÓi
liên hŒ trong phåm vi cÃp thÙ hai theo hôn phÓi ho¥c huy‰t thÓng)
Các thành viên trong gia Çình cûa nån nhân t¶i ác là ngÜ©i cÀn ÇÜ®c chæm
sóc ho¥c cÓ vÃn vŠ tâm thÀn do hành Ç¶ng t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c phép hành Ç¶ng thay m¥t cho trÈ em là nh»ng ngÜ©i
thu¶c quyŠn cûa các nån nhân t¶i ác Çã ch‰t vì hành Ç¶ng t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c phép hành Ç¶ng thay m¥t cho trÈ em là nh»ng ngÜ©i
thân cÆn nhÃt trong gia Çình ho¥c là các thành viên trong gia Çình cûa nån
nhân t¶i ác cÀn ÇÜ®c cÓ vÃn ho¥c chæm sóc vŠ tâm thÀn do hành Ç¶ng t¶i ác
Nh»ng ngÜ©i vŠ m¥t pháp lš ho¥c t¿ nguyŒn chÎu trách nhiŒm trä cho các
chi phí vŠ y t‰ ho¥c chôn cÃt các nån nhân cûa t¶i ác

Các Thí Dø vŠ DÎch Vø Cung CÃp
Sau Çây là thí dø vŠ các loåi dÎch vø pháp lš ÇÜ®c cung cÃp theo ngân quÏ
DÎch Vø Pháp Lš Dân S¿ Cho Nån Nhân T¶i Ác. Xin vui lòng liên låc v§i
m¶t trong các t° chÙc ghi trên t© nhét Ç‹ bi‰t thêm chi ti‰t.
*
*
*
*
*

LŒnh bäo vŒ
Ly dÎ
Các quyŠn l®i vŠ bÃt næng
Bän di chúc có chÙng th¿c
NÖi cÜ trú

