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California Address Confidentiality Program
Chương trình Bảo mật Địa chỉ California

Enrollment Application
Đơn đăng ký

• This application contains seven (7) sections on seven (7) pages. This form must be fully completed
with an application assistant at an enrolling agency to be accepted. All sections are required
unless otherwise noted as “optional.”
Đơn này gồm bảy (7) phần trên bảy (7) trang. Biểu mẫu này phải được hoàn thành đầy đủ với trợ
lý hồ sơ tại một cơ quan đăng ký để được chấp nhận. Tất cả các phần là bắt buộc trừ khi có ghi
chú khác là “tùy chọn”.

• Please fill out one application per adult applicant to the Safe at Home Program.
Vui lòng điền vào một đơn đăng ký cho mỗi người lớn đăng ký Chương trình Safe at Home.

• Contact Safe at Home at (877) 322-5227 with questions related to this application.
Liên hệ với Chương trình Safe at Home theo số (877) 322-5227 nếu có thắc mắc liên quan đến
đơn đăng ký này.

• It is a misdemeanor to provide false information on this application (Government Code
Section 6206(f)).
Việc cung cấp thông tin sai lệch trong đơn đăng ký này bị coi là tội tiểu hình (Bộ luật Chính
phủ Mục 6206(f)).

• The enrolling agency application assistant must mail completed forms and required documents to:
Safe at Home, P.O. Box 846, Sacramento, CA, 95812.
Trợ lý hồ sơ của cơ quan đăng ký phải gửi các mẫu đơn đã điền đầy đủ và các tài liệu cần thiết
qua đường bưu điện tới: Chương trình Safe at Home, P.O. Box 846, Sacramento, CA, 95812.

SECTION 1: APPLICANT INFORMATION
PHẦN 1: THÔNG TIN NGƯỜI LÀM ĐƠN
You must provide your full legal name. If you do not have a middle name, write “none.”
Quý vị phải nêu họ tên hợp pháp đầy đủ của quý vị. Nếu quý vị không có tên đệm, hãy ghi “không có”.

First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Gender:
Giới tính:

�	Male
Nam

�	Female
Nữ

�	Non-Binary
Phi nhị nguyên giới

Date of Birth: / /
Ngày sinh: 

Applicant Type:
Loại người làm đơn:

�	Enrolling self only
Chỉ đăng ký cho bản thân

�	Enrolling self and a minor child or children
Đăng ký cho bản thân và trẻ vị thành niên

�	Enrolling dependent adult or incapacitated person
Đăng ký người lớn phụ thuộc hoặc người mất năng lực

�	Household member
Thành viên hộ gia đình

Victim Type: 
Loại nạn 
nhân:

�	Domestic Violence
Bạo lực Gia đình

�	Sexual Assault
Tấn công Tình dục

�	Elder Abuse (60 and older)
Ngược đãi người cao tuổi 
(60 tuổi trở lên)

�	Stalking
Rình rập

�	Human Trafficking
Buôn người

�	Previous ‘SAH’ Participant
Người tham gia "SAH" trước 
đây

Preferred Phone Number: ( ) -
Số điện thoại ưu tiên: 
Email (optional):
Email (tùy chọn):

CONTINUED ON OTHER SIDE
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SECTION 2: ADDRESS AND CONTACT INFORMATION
PHẦN 2: ĐỊA CHỈ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
• You must provide the residence address where you currently live. Do not provide a post office box

or a rented mail box address.
Quý vị phải cung cấp địa chỉ cư trú nơi quý vị hiện đang sống. Không cung cấp hòm bưu điện
hoặc địa chỉ hòm thư nơi thuê.

• If you are staying in a shelter, write “confidential shelter” in the box for residential address and
include the city, state, ZIP code, and county where the confidential shelter is located.
Nếu quý vị đang ở trong một nơi trú ẩn, hãy viết "nơi trú ẩn bí mật" vào ô địa chỉ cư trú và bao
gồm thành phố, tiểu bang, mã bưu chính và quận nơi có nơi trú ẩn bí mật.

• This address information is kept confidential by the Safe at Home Program.
Thông tin địa chỉ này được giữ bí mật bởi Chương trình Safe at Home.

• Household members MUST attach proof of residence address.
Các thành viên trong gia đình PHẢI đính kèm bằng chứng về địa chỉ cư trú.

Residence Address:
Địa chỉ cư trú:

Apartment/Unit:
Căn hộ/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

County:
Quận:
You must provide your mailing address if different from your residence address. A post office box or 
rented mail box is allowed as your mailing address. Safe at Home will forward your mail to this location.
Quý vị phải cung cấp địa chỉ gửi thư nếu khác với địa chỉ cư trú của quý vị. Hòm bưu điện hoặc 
hòm thư tại nơi thuê được phép dùng làm địa chỉ gửi thư của quý vị. Chương trình Safe at Home sẽ 
chuyển tiếp thư của quý vị đến địa điểm này.
�	Same as residence address (skip to work address information)

Giống như địa chỉ cư trú (bỏ qua thông tin địa chỉ nơi làm việc)
Mailing Address:
Địa chỉ gửi thư:

Apartment/Unit:
Căn hộ/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Optional: You may provide your work or school address that you also wish to keep confidential.
Tùy chọn:  Quý vị có thể cung cấp địa chỉ cơ quan hoặc trường học mà quý vị cũng muốn giữ bí mật.
Work Address:
Địa chỉ làm việc:

County:
Quận:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

School Address:
Địa chỉ trường học:

County:
Quận:

City:
Thành phố: 

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

SECTION 3: MINOR CHILD INFORMATION
MỤC 3: THÔNG TIN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

• The Safe at Home Program MUST collect the following information from each applicant
pursuant to Government Code Section 6206(a).
Chương trình Safe at Home PHẢI thu thập các thông tin sau từ mỗi người làm đơn theo Bộ luật
Chính phủ Mục 6206(a).

• Safe at Home MUST notify the other parent or parents that the Secretary of State is designated
as the Participant’s agent for service of process. Unless a court order prohibits contact, Safe at
Home must notify the other parent or parents of the mailbox number assigned to the Participant.
Notice shall be mailed to the last known address of the other parent. A copy shall be sent
to that parent’s counsel of record, if provided to the Secretary of State (Government Code
Section 6206(e)).
Chương trình Safe at Home PHẢI thông báo cho cha mẹ hoặc cha mẹ khác rằng Bộ trưởng
Ngoại giao được chỉ định làm đại diện của Người tham gia để tống đạt trát tòa. Trừ khi có lệnh
của tòa án Cấm tiếp xúc, Chương trình Safe at Home phải thông báo cho phụ huynh hoặc phụ
huynh kia về số hộp thư được chỉ định cho Người tham gia. Thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ
đã biết cuối cùng của cha mẹ khác. Một bản sao sẽ được gửi đến cố vấn lưu trữ hồ sơ của cha
mẹ đó, nếu được cung cấp cho Bộ trưởng Ngoại giao (Bộ luật Chính phủ Mục  6206(e)).

CONTINUED ON NEXT PAGE 
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Child 1
Con 1:
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Gender:
Giới tính:

�	Male
Nam

�	Female
Nữ

�	Non-Binary
Phi nhị nguyên giới

Date of Birth: / /
Ngày sinh: 

Are you enrolling this child:
Quý vị có đăng ký cho người con 
này không:

�	Yes
Có

�	No
Không

Address:
Địa chỉ:
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 1: Contact Information for Other Parent
Con 1: Thông tin liên hệ của cha mẹ khác
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Address (last known):
Địa chỉ (xác định lần cuối):
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 1: Attorney Information for Other Parent (if any)
Con 1: Thông tin luật sư của cha mẹ khác (nếu có)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Tên của luật sư của cha mẹ khác:
Address:
Địa chỉ:

Suite/Unit:
Phòng/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 2
Con 2
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Gender:
Giới tính:

�	Male
Nam

�	Female
Nữ

�	Non-Binary
Phi nhị nguyên giới

Date of Birth: / /
Ngày sinh: 

Are you enrolling this child:
Quý vị có đăng ký cho người con 
này không:

�	Yes
Có

�	No
Không

Address:
Địa chỉ:
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 2: Contact Information for Other Parent
Con 2: Thông tin liên hệ của cha mẹ khác
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Address (last known):
Địa chỉ (xác định lần cuối):
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

CONTINUED ON OTHER SIDE 
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Child 2: Attorney Information for Other Parent (if any)
Con 2: Thông tin luật sư của cha mẹ khác (nếu có)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Tên của luật sư của cha mẹ khác:
Address:
Địa chỉ:

Suite/Unit:
Phòng/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 3
Con 3
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Gender:
Giới tính:

�	Male
Nam

�	Female
Nữ

�	Non-Binary
Phi nhị nguyên giới

Date of Birth: / /
Ngày sinh: 

Are you enrolling this child:
Quý vị có đăng ký cho người con 
này không:

�	Yes
Có

�	No
Không

Address:
Địa chỉ:
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 3: Contact Information for Other Parent
Con 3: Thông tin liên hệ của cha mẹ khác
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Address (last known):
Địa chỉ (xác định lần cuối):
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 3: Attorney Information for Other Parent (if any)
Con 3: Thông tin luật sư của cha mẹ khác (nếu có)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Tên của luật sư của cha mẹ khác:
Address:
Địa chỉ:

Suite/Unit:
Phòng/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 4
Con 4
First Name:
Tên:
Middle Name:
Tên đệm:
Last Name:
Họ: 
Gender:
Giới tính:

�	Male
Nam

�	Female
Nữ

�	Non-Binary
Phi nhị nguyên giới

Date of Birth: / /
Ngày sinh: 

Are you enrolling this child:
Quý vị có đăng ký cho người con 
này không:

�	Yes
Có

�	No
Không

Address:
Địa chỉ:
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

CONTINUED ON NEXT PAGE   
TIẾP TỤC Ở TRANG SAU
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Child 4: Contact Information for Other Parent
Con 4: Thông tin liên hệ của cha mẹ khác
First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
Address (last known):
Địa chỉ (xác định lần cuối):
City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

Child 4: Attorney Information for Other Parent (if any)
Con 4: Thông tin luật sư của cha mẹ khác (nếu có)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Tên của luật sư của cha mẹ khác:
Address:
Địa chỉ:

Suite/Unit:
Phòng/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

If there are additional children, please provide the required information for each additional 
child on a separate sheet of paper and attach it to this application.
Nếu có thêm con, vui lòng cung cấp thông tin cần thiết cho mỗi con bổ sung trên một tờ riêng 
và đính kèm thông tin đó vào đơn đăng ký này.

SECTION 4: CHILD CUSTODY INFORMATION
MỤC 4: THÔNG TIN VỀ QUYỀN GIÁM HỘ TRẺ
If a court has issued Custody, Visitation, Restraining, or No Contact orders related to the minor child or 
children listed above, and you are unable to provide a copy of those orders, a completed Declaration 
Confirming Court Orders Form (Form SAH-2A) MUST be attached to this application.
Nếu tòa án đã ban hành các lệnh Giám hộ, Thăm nom, Ngăn cấm, hoặc  Cấm tiếp xúc  liên quan đến 
trẻ vị thành niên được liệt kê ở trên và quý vị không thể cung cấp bản sao của các lệnh đó thì PHẢI gửi 
kèm đơn này Lệnh Tòa Xác nhận Khai báo (Mẫu SAH-2A) đã điền thông tin.

Are you the parent or guardian of a minor child or children?
Quý vị có phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên không?

�	YES. If yes, please complete the remainder of this section.
CÓ. Nếu có, vui lòng hoàn thành phần còn lại của phần này.

�	NO. If no, please skip to the next section.
KHÔNG. Nếu không, xin vui lòng bỏ qua và chuyển sang phần tiếp theo.

Has a judge or a court issued Custody or Visitation orders related to your minor child or children?
Thẩm phán hoặc tòa án đã ban hành các lệnh Giám hộ hoặc Thăm nom liên quan đến trẻ vị thành 
niên hoặc các con của quý vị chưa?

�	YES, a judge or a court HAS issued Custody or Visitation orders related to my minor child or 
children. A copy of these documents is attached.
CÓ, thẩm phán hoặc tòa án ĐÃ ban hành các lệnh Giám hộ hoặc Thăm non liên quan đến 
con vị thành niên của tôi. Một bản sao của các tài liệu này được đính kèm.

�	YES, a judge or a court has issued Custody or Visitation orders related to my minor child 
or children BUT I am unable to provide a copy. A copy of the Declaration Confirming Court 
Orders Form (Form SAH-2A) is attached.
CÓ, thẩm phán hoặc tòa án đã ban hành các lệnh Giám hộ hoặc Thăm non liên quan đến 
con vị thành niên của tôi NHƯNG tôi không thể cung cấp bản sao. Bản sao của Mẫu Tuyên 
bố Xác nhận Lệnh Tòa án (Mẫu SAH-2A) được đính kèm.

�	NO, a judge or a court has NOT issued Custody or Visitation orders related to my minor 
child or children.
KHÔNG, thẩm phán hoặc tòa án KHÔNG ban hành lệnh Ngăn cấm hoặc Cấm tiếp xúc 
ngăn cấm cha/mẹ khác tiếp xúc với quý vị hoặc con vị thành niên của quý vị.

CONTINUED ON OTHER SIDE 
TIẾP TỤC Ở MẶT SAU
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Has a judge or a court issued a Restraining or No Contact order that prohibits the other parent from 
contacting you or your minor child or children?
Thẩm phán hoặc tòa án có ban hành lệnh Ngăn cấm hoặc Cấm tiếp xúc ngăn cấm cha/mẹ khác tiếp 
xúc với quý vị hoặc con vị thành niên của quý vị không?

�	YES, a judge or a court HAS issued Restraining or No Contact orders related to my minor 
child or children. A copy of these documents is attached.
CÓ, thẩm phán hoặc tòa án ĐÃ ban hành các lệnh Cấm hoặc Cấm Liên lạc liên quan đến 
con vị thành niên của tôi. Một bản sao của các tài liệu này được đính kèm.

�	YES, a judge or a court has issued Restraining or No Contact orders related to my minor 
child or children, BUT I am unable to provide a copy. A copy of the Declaration Confirming 
Court Orders Form (Form SAH-2A) is attached.
CÓ, thẩm phán hoặc tòa án đã ban hành các lệnh Ngăn cấm hoặc Cấm Tiếp xúc liên quan 
đến con vị thành niên của tôi, NHƯNG tôi không thể cung cấp bản sao. Bản sao của Mẫu 
Tuyên bố Xác nhận Lệnh Tòa án (Mẫu SAH-2A) được đính kèm.

�	NO, a judge or a court has NOT issued Restraining or No Contact orders that prohibit the 
other parent from contacting me or my minor child or children. 
KHÔNG, thẩm phán hoặc tòa án KHÔNG ban hành các lệnh Giám hộ hoặc Thăm nom liên 
quan đến con vị thành niên của tôi.

SECTION 5: HOUSEHOLD MEMBERS ONLY
PHẦN 5: CHỈ DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Please complete this section with information on the Primary Participant (the person who is a victim 
of Domestic Violence, Stalking, Sexual Assault, Human Trafficking, or Elder/Dependent Adult Abuse). 
Provide the Primary Participant’s full legal name. If there is no middle name, write “none” in the middle 
name box.
Vui lòng hoàn thành phần này với thông tin về Người tham gia chính (người là nạn nhân của Bạo lực 
Gia đình, Rình rập, Tấn công Tình dục, Buôn bán người hoặc Ngược đãi Người cao tuổi/Người lớn phụ 
thuộc). Cung cấp tên pháp lý đầy đủ của Người tham gia chính. Nếu không có tên đệm thì ghi “không 
có” vào ô tên đệm.

First Name:
Tên:

Middle Name:
Tên đệm:

Last Name:
Họ:
ID Number (if assigned):
Mã định danh (nếu được chỉ định):

SECTION 6: APPLICANT AGREEMENT/ACKNOWLEDGEMENT
PHẦN 6: THỎA THUẬN/XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN
Applicants MUST agree to and confirm the following to enroll in the program. Please initial each 
statement, and provide a full signature and the date in the space below.
Người làm đơn PHẢI đồng ý và xác nhận những điều sau đây để đăng ký tham gia chương trình. Vui 
lòng ký tắt vào mỗi tuyên bố và chữ ký đầy đủ cũng như ghi ngày tháng vào khoảng trống bên dưới.

I designate the Secretary of State as agent for purposes of service of process and for the 
purposes of receipt of mail (Government Code Section 6206(a)(5)).
Tôi chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao làm đại diện cho các mục đích tống đạt trát tòa và cho các 
mục đích nhận thư (Bộ luật Chính phủ Mục 6206(a)(5)).
The Secretary of State may terminate my participation in the Safe at Home Program and 
invalidate my authorization card if a service of process document or mail forwarded to the 
program participant by the Secretary of State is returned as non-deliverable (Government 
Code Section 6206.7(b)(4)).
Bộ trưởng Ngoại giao có thể chấm dứt việc tham gia Chương trình Safe at Home của tôi và 
làm mất hiệu lực thẻ ủy quyền của tôi nếu hồ sơ tống đạt hoặc thư do Bộ trưởng Ngoại giao 
chuyển đến người tham gia chương trình bị trả lại do không thể gửi được (Bộ luật Chính phủ 
Mục 6206.7(b)(4)).

CONTINUED ON NEXT PAGE 
TIẾP TỤC Ở TRANG SAU
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I understand that if I provide false information, or if I falsely state on an application that 
disclosure of my address would endanger my safety, the safety of a minor child or children, or 
the incapacitated person on whose behalf this application is made, or if I knowingly provide 
false or incorrect information on this application, I will be guilty of a misdemeanor (Government 
Code Section 6206(f)).
Tôi hiểu rằng nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch, hoặc nếu tôi khai man trong đơn đăng ký 
rằng việc tiết lộ địa chỉ của tôi sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của tôi, sự an toàn của trẻ vị 
thành niên, hoặc người mất năng lực trong đơn đăng ký này, hoặc nếu tôi cố ý cung cấp thông 
tin sai lệch hoặc không chính xác trong đơn đăng ký này, tôi sẽ phạm tội tiểu hình (Bộ luật 
Chính phủ Mục 6206(f)).
I am applying for the Safe at Home program because I believe EITHER that I am a victim of 
domestic violence, stalking, sexual assault, human trafficking, or elder or dependent adult 
abuse, and I am in fear for my safety, or for that of the child or children for whom I am applying, 
or the incapacitated person on whose behalf this application is made, OR I am a Household 
Member of one of the above victims (Government Code Section 6206(a)(1)(A)(B)).
Tôi đăng ký chương trình Safe at Home vì tôi tin rằng TÔI là nạn nhân của bạo lực gia đình, 
rình rập, tấn công tình dục, buôn người hoặc ngược đãi người lớn tuổi hoặc người lớn phụ 
thuộc và tôi lo sợ cho sự an toàn của tôi con của tôi, hoặc người mất năng lực được nêu trong 
đơn này, hoặc tôi là Thành viên Hộ gia đình của một trong những nạn nhân trên (Bộ luật Chính 
phủ Mục 6206(a)(1)(A)(B)).

►Signature:
Chữ ký:

Date: / /
Ngày: 

SECTION 7: ENROLLING AGENCY INFORMATION
PHẦN 7: THÔNG TIN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
This section MUST be completed in person with an application assistant at a designated enrolling 
agency with an original signature. If this section is left blank, the enrollment form will NOT be 
accepted.
Phần này PHẢI được hoàn thành trực tiếp với trợ lý hồ sơ tại một cơ quan đăng ký được chỉ định với 
chữ ký gốc. Nếu phần này để trống, đơn đăng ký sẽ KHÔNG được chấp nhận.

Name of Enrolling Agency:
Tên Cơ quan đăng ký:

County:
Quận:

Address of Enrolling Agency:
Địa chỉ của Cơ quan đăng ký:

Suite/Unit:
Phòng/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP:
Mã bưu chính:

Enrolling Agency Phone Number:
Số điện thoại cơ quan đăng ký:
Enrolling Agency Email:
Email cơ quan đăng ký:
Name of Application Assistant:
Tên Trợ lý hồ sơ:
►Applicant Assistant Signature:

Chữ ký của Trợ lý hồ sơ:
Date: / /
Ngày: 
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