ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՆԱՍՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐԻՆ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՕԳՆԵԼ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ, ԲԱՅՑ ՉԵՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ՝

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼ:
Տուժողների Փոխհատուցման Կալիֆորնիայի Խորհուրդի (CalVCB) նպատակն է
ցուցաբերել ֆինանսական աջակցություն հանցագործությունների հետ առնչվող
բազմաթիվ ծախսերի համար։

•
•
•
•

Տուժողները, որոնք ստացել են ֆիզիկական վնասվածք, ֆիզիկական վնասվածքի
սպառնալիք կամ զգացմունքային վնասվածք որպես դաժան հանցագործության ուղղակի
արդյունք, կարող են իրավասու լինել օգնություն ստանալու համար։

•
•

Իրավասու լինելու համար անձը պետք է լինի որակավորված հանցագործության տուժող։
Որոշ հանցագործությունների դեպքում զգացմունքային վնասվածքն արդեն առանձինն
իսկ բավարար է իրավասու լինելու համար։ Ընտանիքի անդամները և սիրելի մարդիկ
նույնպես կարող են իրավասու լինել։

•
•
•
•
•
•
•

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԴԻՄԵԼ։
• Ն
 երբեռնեք հայտը victims.ca.gov կայքից և փոստով ուղարկեք ստորև նշված հասցեով
• Զանգահարեք 1-800-777-9229 հեռախոսահամարով
• Տեղային օգնության համար այցելեք victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx հղումով՝
գտնելու վարչաշրջանի տուժողների մոտակա իրավապաշտպաններին, որոնք կարող
են օգնել Ձեզ դիմել և անցնել քրեական արդարադատության համակարգով

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԼԻՆԵԼ։
• Հ
 անցագործությանն առնչվող ծախսերի ստացականները
• Հանցագործությանն առնչվող բժշկական, ատամնաբուժական կամ հոգեկան
առողջության հաշիվները
• Բժշկական ապահովագրության քարտը
ԻՆՉՊԵՍ Է CalVCB-Ն ՕԳՆԵԼ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՒԺՈՂՆԵՐԻՆ 2017-ԻՆ
Տեղափոխությու
ն և այլն

Հոգեկան
առողջություն

Բուժսպասարկում

Եկամտի/Աջակցման
կորուստ

Թաղում և
հուղարկավորություն

 արձակում
Հ
Երեխաների չարաշահում
Ընտանեկան բռնություն
Մեքենայի վարում խմիչքի
ազդեցության տակ
Չափահասների բռնություն
Ատելության հիմքով
հանցանքներ
Սպանություն
Մարդկանց նենգափոխադրում
Առցանց անհանգստացում
Գողություն
Սեռական ոտնձգություն
Հետապնդում
Սպանություն
փոխադրամիջոցի միջոցով

CalVCB-Ն ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ

ՎՃԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼԻ ՀԱՄԱՐ՝
• Խ
 որհրդատվություն
• Բժշկական և
ատամնաբուժական բուժում
• Եկամտի կորուստ
• Թաղման և
հուղարկավորության ծախսեր
• Բնակավայրի ապահովություն
• Բժշկական սարքավորումներ,
կորստի կամ գողության
դեպքում
• Տան կամ փոխադրամիջոցի
փոփոխություններ
հաշմանդամություն ձեռք
բերած տուժողների համար
• Հանցագործության վայրի
մաքրում
• Տեղափոխություն
Յուրաքանչյուր կորստի դեպքում
տրամադրված գումարի համար
գործում են սահմանափակումներ։
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