
Để tuân thủ Tuyên ngôn về Quyền của Nạn nhân Tội phạm Georgia, Chương trình Hỗ trợ Nhân chứng cho Nạn 
nhân của Luật sư Quận không phân biệt đối xử với các cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, 
giới tính (bao gồm tình trạng mang thai, bản dạng giới và khuynh hướng tính dục), nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, 
tình trạng khuyết tật hoặc thông tin di truyền. Nếu quý vị tin rằng mình là mục tiêu của sự phân biệt đối xử, quý vị 
có quyền nộp đơn khiếu nại về quyền công dân. Thông tin về cách nộp đơn khiếu nại về quyền công dân có thể 
được tìm thấy trên trang web của Văn phòng Chương trình Tư pháp. http://www.ojp.gov/about/ocr/complaint.htm 
Các khiếu nại hoặc quan ngại cũng có thể được báo cáo với Hội đồng Điều phối Tư pháp Hình sự tại  
(404) 657-1956 hoặc 104 Marietta St, Suite 440 Atlanta, GA 30303 và yêu cầu được gặp Giám đốc Chương trình 
của Đơn vị Hỗ trợ Nạn nhân.  
 

 

Tasha M. Mosley 
Biện lý quận 

Kinh lý tư pháp Clayton 

Ngày 14 tháng 2 năm 2022 
 
 
 
Kính gửi Tên Họ: 
 
Biện lý quận Tasha M. Mosley và toàn bộ nhân viên của bà hiểu rằng các nạn nhân của một trọng tội có 
thể bị choáng ngợp bởi không chỉ tội phạm mà còn cả hệ thống tư pháp hình sự. Chương trình Hỗ trợ 
Nhân chứng Nạn nhân (VWAP) được thiết kế để giúp nạn nhân hiểu được quy trình tư pháp hình sự. 
 
Đơn vị Hỗ trợ Nạn nhân của Văn phòng Biện lý Quận Clayton hoạt động theo VWAP. Chúng tôi tận tâm 
cung cấp các dịch vụ miễn phí trong suốt quá trình tư pháp hình sự. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc vận động cho nạn nhân theo Tuyên ngôn Quyền lợi của Nạn nhân Tội phạm, 
giáo dục nạn nhân về quy trình tư pháp hình sự, thông báo cho nạn nhân về các phiên tòa theo lịch trình 
và hỗ trợ nạn nhân về mặt tinh thần trong suốt quá trình này. 
 
Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc kịp thời cho quý vị, vui lòng hoàn thành Biểu 
mẫu Yêu cầu Thông báo kèm theo, Biểu mẫu Ưu tiên Liên hệ với Nạn nhân Tội phạm, Tuyên bố Ảnh 
hưởng của Nạn nhân Tội phạm và Biểu mẫu Bồi thường cho Ảnh hưởng của Nạn nhân. Gửi trực tiếp những 
tài liệu này đến văn phòng của chúng tôi qua đường bưu điện hoặc qua fax. Một khi vụ việc của quý vị được 
chuyển đến Tòa án Cấp cao, quý vị sẽ được chỉ định một Người ủng hộ Nạn nhân, người này sẽ ở bên quý 
vị cho đến khi vụ việc của quý vị được đóng lại. Cho đến thời điểm đó, vui lòng chuyển tất cả các câu hỏi 
đến Đơn vị Hỗ trợ Nạn nhân theo số (770) 603-4110, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. Chúng tôi 
sẽ sẵn lòng hỗ trợ quý vị, cập nhật trạng thái vụ việc của quý vị và/ hoặc giới thiệu quý vị đến các cơ quan 
khác trong quận cũng có thể hỗ trợ thêm cho quý vị. 
 
 
Trân trọng, 
Đơn vị Hỗ trợ Nạn nhân 
Văn phòng Biện lý Quận  
Kinh lý tư pháp Clayton 

 
 

 
Trung tâm Tư pháp Harold R. Banke, 9151 Tara Blvd., 4th Floor, Jonesboro, GA 30236 

(770) 477-3450 
FAX# (770) 477-4577 


