
S
A

M
P

LE

www.sos.ca.gov/safeathome
1
1

Page
Trang

California Address Confidentiality Program
Chương trình Bảo mật Địa chỉ California

Safe at Home Reproductive Healthcare Enrollment Application
Hồ sơ đăng ký Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo chương trình Safe at Home

• This application is five (5) pages. This form must be entirely completed with an application
assistant at an enrolling agency to be accepted. All sections are required unless otherwise noted.
Đơn này gồm năm (5) trang. Đơn này phải được hoàn thành đầy đủ với một lý hồ sơ tại một cơ
quan đăng ký để được chấp nhận. Tất cả các phần được yêu cầu trừ khi có lưu ý khác.

• 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. (Gov. Code §6215.2(g))
Việc cung cấp thông tin sai lệch trong đơn đăng ký này là một tội tiểu hình. (Bộ luật Chính
phủ §6215.2(g))

• 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: 

Preferred Phone Number: ( ) -
Số điện thoại ưu tiên: 
Email (optional):
Email (tùy chọn):
Applicant Type:
Loại người làm đơn:
�	Provider � Employee � Volunteer � Patient � Dependent adults or incapacitated person

Nhà cung cấp Nhân viên Tình nguyện viên Bệnh nhân Người lớn phụ thuộc hoặc người mất khả 
năng

If also enrolling members that reside in your household, check all that apply:
Nếu đăng ký các thành viên cư trú trong hộ gia đình của quý vị, hãy đánh dấu vào tất cả các mục 
phù hợp:
�	Minor child or children � Household member

Trẻ vị thành niên Thành viên hộ gia đình
If enrolling members in your household, please clearly write full name and birthdate of each and the 
phone number for adult household members:
Nếu đăng ký thành viên trong hộ gia đình của quý vị, vui lòng ghi rõ họ tên và ngày sinh của từng 
người và số điện thoại của các thành viên lớn trong hộ gia đình:

Do you have a disability for which you need reasonable accommodation to 
communicate with Safe at Home?
Quý vị có khuyết tật nào cần điều chỉnh hợp lý để giao tiếp với Chương 
trình Safe at Home không?

�	Yes
Có

�	No
Không
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If yes, what type?
Nếu có, khuyết tật loại gì?

�	Hearing
Thính giác

�	Vision
Thị giác

�	Other
Khác

Please describe the reasonable accommodation(s) needed in the space below:
Vui lòng mô tả (các) điều chỉnh hợp lý cần thiết trong khoảng trống dưới đây:

�	Reproductive Healthcare Provider/Employee/Volunteer have provided documentation 
showing that the individual is to commence employment or is currently employed as a provider or 
employee at a reproductive health care services facility or is volunteering at a reproductive health 
care services facility. (Gov. Code §6215.2(a)(1)(A))
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Nhân viên/Tình nguyện viên đã cung cấp 
tài liệu chứng minh rằng cá nhân đó sẽ bắt đầu làm việc hoặc hiện đang được tuyển dụng với tư 
cách là nhà cung cấp hoặc nhân viên tại một cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc đang 
làm công việc tình nguyện tại một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. (Bộ luật 
Chính phủ §6215.2(a)(1)(A))

- If a volunteer, documentation must show length of time the volunteer has committed to working
at the facility. (Gov. Code §6215.2(a)(2))
Nếu là tình nguyện viên, tài liệu phải thể hiện khoảng thời gian tình nguyện viên cam kết làm
việc tại cơ sở. (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(2))

�	Reproductive Healthcare Patients have provided any police, court or other government 
agency records or files that show any complaints of the alleged threats or acts of violence. (Gov. 
Code §6215.2(a)(3)(B))
Bệnh nhân chăm sóc sức khỏe sinh sản đã cung cấp hồ sơ hoặc lý lịch tư pháp, tòa án hoặc cơ 
quan chính phủ khác cho thấy bất kỳ khiếu nại nào về các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực bị cáo 
buộc. (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(3)(B))

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 mailbox.
Quý vị phải cung cấp địa chỉ cư trú nơi quý vị hiện đang sống. Không cung cấp hộp thư hoặc hộp 
thư nơi thuê.

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 mailbox 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. Một hộp thư bưu điện 
hoặc hộp thư được thuê được cho phép 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 facility address information)
Giống như địa chỉ cư trú (bỏ qua thông tin địa chỉ cơ sở)

Mailing Address:
Địa chỉ gửi thư:

Apartment/Unit:
Căn hộ/Căn:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

You must provide the name and address of the reproductive healthcare facility where you are a 
provider, employee, volunteer, or patient.
Quý vị phải cung cấp tên và địa chỉ của cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản nơi quý vị là nhà cung 
cấp, nhân viên, tình nguyện viên hoặc bệnh nhân.
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Name of reproductive healthcare facility:
Tên cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản:
Address:
Địa chỉ:

County:
Quận:

City:
Thành phố:

State:
Tiểu bang:

ZIP Code:
Mã bưu chính:

SECTION 3: APPLICANT AGREEMENT/ACKNOWLEDGEMENT
PHẦN 3: 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 và ghi ngày tháng trong 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. (Gov. Code §6215.2(a)(4))
Tôi chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao làm đại diện cho các mục đích tống đạt trát tòa và nhận 
thư. (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(4))

The Secretary of State may terminate my participation in the Safe at Home program if I am 
enrolling as a provider, employee, or volunteer and fail to disclose a change in employment, 
or termination as a volunteer or provider. (Gov. Code§6215.4(b)(5))
Bộ trưởng Ngoại giao có thể chấm dứt việc tham gia vào chương trình Safe at Home của 
tôi nếu tôi đăng ký làm nhà cung cấp, nhân viên hoặc tình nguyện viên và không tiết lộ sự 
thay đổi về việc làm hoặc chấm dứt với tư cách là tình nguyện viên hoặc nhà cung cấp. (Bộ 
luật Chính phủ §6215.4(b)(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. (Gov. Code 
§6215.4(b)(4))
Bộ trưởng Ngoại giao có thể chấm dứt việc tham gia của tôi trong Chương trình Safe at
Home 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 §6215.4(b)(4))
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 may be guilty of a misdemeanor. 
(Gov. Code §6215.2(g))
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 hoặc không chính xác trong đơn đăng ký này, tôi có thể phạm tội tiểu hình. (Bộ 
luật Chính phủ §6215.2(g))
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I am applying for the Safe at Home program because I am a reproductive healthcare 
service provider, employee, volunteer or patient and I am in fear for my safety, or for that of 
my family or the incapacitated person on whose behalf this application is made, because of 
my affiliation with a reproductive health care services facility. (Gov. Code §6215.2(a)(1)(C))
Tôi đăng ký tham gia chương trình Safe at Home vì tôi là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, nhân viên, tình nguyện viên hoặc bệnh nhân và tôi lo sợ cho sự an toàn 
của mình, của gia đình tôi hoặc người mất khả năng lao động trong đơn đăng ký này, vì 
tôi có liên kết với một cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. (Bộ luật Chính 
phủ §6215.2(a)(1)(C))

~or~
~hoặc~

I am applying for the Safe at Home program because I, or the minor or incapacitated 
person on whose behalf the application is made, have been the target of threats or acts of 
violence because I obtained or I am seeking to obtain services at a reproductive health care 
services facility. (Gov. Code §6215.2(a)(3)(A))
Tôi đang đăng ký chương trình Safe at Home vì tôi, hoặc trẻ vị thành niên hoặc người mất 
năng lực trong đơn đăng ký đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực 
vì tôi đã nhận được hoặc tôi đang tìm cách nhận được các dịch vụ tại một cơ sở chăm sóc 
sức khỏe sinh sản cơ sở dịch vụ chăm sóc. (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(3)(A))

►Signature:
Chữ ký:

Date: / /
Ngày: 

SECTION 4: CERTIFIED STATEMENT / RESTRAINING ORDER (Must Select One)
PHẦN 4: TUYÊN BỐ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN / LỆNH NGĂN CẤM (Phải Chọn Một)
�	Certified Statement by Authorized Representative (Gov. Code §6215.2(b)(1)(B)(i))

Tuyên bố được chứng nhận bởi Người đại diện được ủy quyền (Bộ luật Chính phủ §6215.2(b)(1)
(B)(i))

By signing below, I certify that the reproductive healthcare provider, employee, volunteer, or patient 
completing this application is or was the target of threats or acts of violence within one year of the 
date of application.
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
nhân viên, tình nguyện viên hoặc bệnh nhân hoàn thành đơn này đang hoặc là mục tiêu của các mối 
đe dọa hoặc hành vi bạo lực trong vòng một năm kể từ ngày nộp đơn.

Name of Reproductive Healthcare Facility:
Tên cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản:
Facility Phone Number: ( ) -
Số điện thoại của cơ sở: 
Printed Name of Authorized Representative:
Tên viết hoa của Người đại diện được ủy quyền:
Job Title:
Chức danh:
►Authorized Representative Signature:

Chữ ký của của Người đại diện được ủy quyền:
Date: / /
Ngày: 

�	Certified Statement by Reproductive Healthcare employee, patient, or volunteer (Gov. Code 
§6215.2(a)(1)(B)(ii))
Tuyên bố được chứng nhận bởi nhân viên, bệnh nhân hoặc tình nguyện viên Chăm sóc sức khỏe
sinh sản (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(1)(B)(ii))
By signing below, I certify that I have been the target of threats or acts of violence or harassment
within one year of the date of application because of my association with the reproductive
healthcare services facility.
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã là mục tiêu của các mối đe dọa hoặc hành vi
bạo lực hoặc quấy rối trong vòng một năm kể từ ngày nộp đơn vì mối liên hệ của tôi với cơ sở dịch
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
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►Signature:
Chữ ký:

Date: / /
Ngày: 

�	Workplace Violence Restraining Order Attached (Gov. Code §6215.2(a)(1)(B)(iii))
Lệnh Cấm Bạo lực tại Nơi làm việc Đính kèm (Bộ luật Chính phủ §6215.2(a)(1)(B)(iii))

Attached order must be based upon threats or acts of violence connected to the applicant’s 
affiliation with the reproductive healthcare services facility or the minor or incapacitated person on 
whose behalf the application is made.
Lệnh đính kèm phải dựa trên các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực liên quan đến mối quan hệ của 
người nộp đơn với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc trẻ vị thành niên hoặc người 
mất năng lực mà người đó nộp đơn thay mặt.

SECTION 5: ENROLLING AGENCY INFORMATION
PHẦN 5: THÔNG TIN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
This section MUST be completed by 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 bởi 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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