
 
Khảo sát Chương trình Hỗ trợ Nhân chứng Nạn nhân Vụ công tố 

 
Chỉ dẫn: Vui lòng giúp chúng tôi cải thiện chương trình của mình bằng cách trả lời chín câu hỏi sau đây. Chúng 
tôi muốn biết quý vị đang thế nào trong quá trình phục hồi của bản thân và chúng tôi đã giúp đỡ được như thế 
nào. 
 
Chỉ cần khoanh tròn câu trả lời phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi và gửi lại qua đường bưu điện, nhập vào liên kết 
bên dưới để nhận phiên bản trực tuyến hoặc quét mã QR bằng thiết bị điện thoại thông minh của quý vị để truy 
cập bài đánh giá. 
 
Do các dịch vụ mà tôi nhận được từ các Dịch vụ 
dành cho Nạn nhân của Văn phòng Luật sư 
Công tố Quận Clayton 

Hoàn toàn 
đồng ý 

Đồng ý Trung 
lập 

Không 
đồng ý 

Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Không 
Áp dụng

Hiểu biết/Tham gia vào Hệ thống Tư pháp Hình sự       
1. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về vai trò của mình 

trong quá trình xét xử. 
5 4 3 2 1 - 

2. Việc có thể cung cấp thông tin đầu vào trong quá 
trình tòa án khiến tôi cảm thấy mình được tham 
gia một phần. 

5 4 3 2 1 - 

3. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về các quyền của mình 
với tư cách là nạn nhân của tội phạm. 

5 4 3 2 1 - 

Chất lượng Dịch vụ       
4. Tôi đã được thông báo những thông tin quan 

trọng về vụ việc của mình. 
5 4 3 2 1 - 

5. Tôi đã có cơ hội đóng góp ý kiến trước khi quyết 
định về vụ việc của tôi được đưa ra. 

5 4 3 2 1 - 

6. Tôi đã được hỗ trợ để hoàn thành đơn xin bồi 
thường của nạn nhân. 

5 4 3 2 1 Không 
Áp dụng

7. Tôi đã được hỗ trợ trong việc nhận tiền bồi 
thường từ người vi phạm cho những tổn thất tài 
chính mà tôi phải chịu vì tội ác 

5 4 3 2 1 Không 
Áp dụng

8. Tôi đã được cung cấp giấy giới thiệu phù hợp dựa 
trên nhu cầu của mình. 

5 4 3 2 1 Không 
Áp dụng

9. Cơ quan đã cân nhắc văn hóa, tôn giáo và khuynh 
hướng của tôi khi cung cấp dịch vụ cho tôi. 

5 4 3 2 1 - 

 
 
Cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ. 
 
Trang web: https://www.surveymonkey.com/r/ClaytonCountyVictimWitnessSurvey 
Mã QR: 

 


