
Phục vụ các Nạn nhân của Tội phạm và những 
Người thân yêu của họ Từ năm 1975 

Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân (VSS) là cơ quan hỗ trợ nạn 

nhân lâu đời nhất ở tiểu bang Washington và là một 

trong những cơ quan lâu đời nhất trong nước. 

VSS là một cơ quan phi lợi nhuận đang phục vụ cho các 

Quận Snohomish, King, Whatcom, Island và Skagit. 

VSS cung cấp các dịch vụ cho các cá nhân bị thương 

hoặc bị tổn hại bởi tội phạm. Các dịch vụ bao gồm hỗ 

trợ một một, hỗ trợ phòng xử án, sự can thiệp của 

phương tiện truyền thông, các nhóm hỗ trợ, các nguồn 

lực, giới thiệu, giáo dục, thông tin và nhiều hơn thế nữa. 

Tất cả các dịch vụ là miễn phí. 

Đường dây Nóng 24 Giờ 
1.888.288.9221 

Văn phòng Quận Snohomish/Island: 425.252.6081 
Văn phòng Quận King: 425.271.0305 

Văn phòng Quận Whatcom/Skagit: 360.756.1780 
www.victimsupportservices.org 

contactus@victimsupportservices.org 

 Thông tin về Chúng tôi 

Hãy Kết nối Với Chúng tôi 

Quý vị không cần phải báo cáo cho cơ quan thực thi pháp 
luật cũng như tình trạng nhập cư của quý vị  

cũng không ngăn cản quý vị nhận các dịch vụ của chúng tôi.  

 Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân (VSS) là một tổ chức phi lợi nhuận 
501 (c) (3). Mã số Liên bang 91-0993005 

Phóng hỏa  
Hành hung 
Bắt nạt 
Ăn trộm 
Gian lận 
Bạo lực Băng nhóm 
Quấy rối 
Tội phạm Căm ghét 
Giết người 

Buôn người 
Đánh cắp Danh tính 

Bắt cóc và/hoặc Người bị Mất tích 
Bạo lực Tập thể 

Tội phạm Tài sản 
Ăn cắp 

Trộm cắp 
Tấn công Xe cộ & Giết người 

Ngược đãi Người trưởng thành Yếu đuối/
Ngược đãi Người cao tuổi 

Các Loại Tội phạm mà Chúng tôi Phục vụ 




