
【ベトナム語】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh sát tỉnh Chiba 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muốn làm 

Biên bản báo cáo thiệt hại 
 

Làm Biên bản báo cáo thiêṭ 

haị sự baọ lực từ vợ/chồng 

để có thể bắc giử ho ̣hoăc̣ xử 

lý là vu ̣án hình sự. 

Muốn bỏ trốn 

Chúng tôi giúp đỡ vào nơi taṃ 

trốn (Shelter v.v.) vì muốn 

tránh baọ lực từ vợ/chồng v.v., 

hoăc̣ chuyển giao laị cho cơ 

quan hỗ trợ tự lâp̣. 

Muốn chú ý giùm 

bỏ baọ lực 

Cảnh sát sẽ cảnh cáo chỉ đaọ 

đối với vợ/chồng v.v. nếu baṇ 

mong là “Chú ý vợ/chồng tôi 

là đừng có dùng baọ lực đến 

tôi giùm.” 

Không muốn 

cho biết nơi bỏ trốn 

Có thể không nhâṇ Biên bản 

báo cáo người mất tích, nếu 

yêu cầu của baṇ được chấp 

nhận là hợp lý. 

Ngoài ra… 

○Chế đô ̣lêṇh bảo hộ; phòng 

vợ/chồng v.v. đến gần baṇ.  

○Có các cơ quan liên quan 

để hỗ trợ những người bi ̣

haị của DV. 



 
 

 

性的羞恥心を侵害する行為 

 

Cũng có trường hợp bi ̣rơi vào tình hình không thể sửa chữa, trong khi 

bi ̣baọ lực nhiều lần nhưng không bỏ trốn, và ngaị làm Biên bản báo cáo 

thiệt hại. Vì thế không được suy nghĩ đơn giản những trường hợp như là; 

   ○Đánh đâp̣ cở này thì mình chiụ được… 

   ○Chuyêṇ thường có mà… 

   ○Không có rượu vào thì con người rất tốt… 

   ○Môṭ mình mình chiụ đi thì không phiền ai…    

※Tính cách baọ lực không dễ dàng mà thay đổi. 
 

 

Môṭ lần baọ lực rồi, baọ lực không bao giờ bớt đi. Vì thế phải suy nghi ̃an 

toàn là trên hết và lo phòng sớm để không trở thành vụ án và chuẩn bi ̣nơi 

taṃ trốn (Shelter hoăc̣ những nhà của thân nhân mà ho ̣chưa biết) v.v.  

 

Hãy nhờ sẵn sự giúp đỡ của gia đình baṇ bè v.v. là những người lo lắng 

baṇ nhất, chứ đừng có lo phiền môṭ mình. 

 Đừng coi thường tình hình nguy hiểm của mình  

 

 

○Ghi chép laị ngày giờ, điạ điểm, tình hình khi bi ̣baọ lực và đi xin giấy chẩn 

đoán để chuẩn bi ̣cho Biên bản báo cáo thiệt hại.  

○Sự áp bức tánh maṇg thân thể cũng là đối tượng Chế đô ̣lêṇh bảo hộ. Vì thế 

hãy ghi chép laị nôị dung ( lưu laị Mail và thư từ v.v.). 

○Để chuẩn bi ̣cho biêṃ pháp taị Luâṭ quy điṇh Stalker, ghi chép laị tình hình 

bám đuôi như là lưu laị nôị dung Mail và lịch sử cuộc gọi v.v. 

あなたにしていただくこと 

 An toàn là trên hết, lo phòng sớm tốt hơn  

 Nhờ sự giúp đỡ của gia đình baṇ bè v.v.  

 Những viêc̣ baṇ cần làm  



 

 

Nếu vi phaṃ Lêṇh bảo hộ sẽ bi ̣phaṭ tù không quá 1 năm hoăc̣ phaṭ tiền không 

quá 100 man (1 triệu) yên theo quy định xử phạt. 

 

 Chế đô ̣lêṇh bảo hô ̣là;  

Lêṇh tòa án pháp do thỉnh cầu của người bi ̣haị, những khi có nguy cơ 

cao gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể, vì đang bi ̣baọ lực và áp 

bức tánh maṇg v.v. mà do bạo lực hơn nữa từ vợ/chồng v.v. 

 Nới thỉnh cầu Chế đô ̣lêṇh bảo hô;̣  

Tòa án điạ phương quản lý điạ chỉ, nơi ở của người thỉnh cầu hoăc̣ đối 

phương, hoăc̣ là điạ điểm gây baọ lực áp bức. 

 Nhứng baọ lực thành đối tượng Chế đô ̣lêṇh bảo hô;̣  

○Baọ lực đối với thân thể từ vợ/chồng v.v. 

○Sự áp bức đối với tánh maṇg v.v. 

 Các loaị Chế đô ̣lêṇh bảo hô;̣  

 ○Lêṇh đuổi nhà (thời haṇ hiệu quả 2 tháng) 

  ・Lêṇh đuổi vợ/chồng v.v. ra khỏi nhà đang sống chung  

 ○Lêṇh cấm tiếp cận (thời haṇ hiệu quả 6 tháng) 

  ・Lêṇh cấm đến gần baṇ 

・Lêṇh cấm đến gần baṇ và con tuổi vị thành niên 

  ・Lêṇh cấm đến gần gia đình thân nhân của baṇ 

   ・Lêṇh cấm điêṇ thoaị, Mail v.v. 

 

MEMO 

 

 

Xin liên lac̣ đến sở cảnh sát gần nhất để tư vấn. 

 


