
Juvenile and Domestic Relations 

District Court, Fairfax, VA 

Biểu Mẫu Báo Cáo của Bên Thứ 3 theo PREA (Prison Rape Elimination Act, Đạo Luật Xóa Bỏ 

Hiếp Dâm Trong Tù) 

Biểu Mẫu Báo Cáo của 
Bên Thứ 3 

Lạm Dụng Tình Dục hoặc Quấy 

Rối Tình Dục thay mặt Cư Dân 

Ngày Hôm Nay: 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng hoàn tất biểu mẫu này để báo cáo vụ việc lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục thay mặt 
cho một cư dân. 

Fairfax JDRDC (Juvenile and Domestic Relations District Court, Tòa Án Quận về Các Quan Hệ Gia Đình và Trẻ 
Vị Thành Niên) sẽ bảo đảm rằng tất cả cư dân, nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên không bị trả đũa vì báo 

cáo vụ việc lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Tên (Họ, Tên): Điện thoại (không 
bắt buộc): 

Thời gian phù hợp nhất để 
liên hệ với quý vị: 

☐ Sáng ☐ Trưa/Chiều ☐ Tối

MÔ TẢ VỤ VIỆC: Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin nào quý vị hiện đang biết có thể hữu ích cho quá trình 

điều tra. Vui lòng không liên hệ với bất kỳ bên có liên quan nào để thu nhận thêm hoặc làm rõ thông tin. 

Ngày xảy ra vụ việc (nếu biết): 

(Các) cư dân có liên quan: 

(Các) nhân viên có liên quan: 

Loại vụ việc (nếu biết): ☐ Lạm Dụng Tình Dục ☐ Quấy Rối Tình Dục ☐ Không Biết

Mô tả: 

Nếu có thêm thắc mắc hoặc quan ngại, vui lòng gọi cho Điều Phối Viên PREA theo số (703) 246-
3433. 
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Gửi tới:

PREA Coordinator

4110 Chain Bridge RoadFairfax, 

VA 22030, Suite 201
Hoặc email tới:

JDRDC-PREA@fairfaxcounty.gov
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