Հանցանք ցավում բոլորին մենք կարող ենք օգնել
Ինչպես կարող է (CalVCB ) օգնել ինձ?
(CalVCB) մի ծրագիր պետական նվիրված տրամադրման ծախսերի հետ
կապված հանցագործությունների ֆինանսական փոխհատուցմամբ:
Տուժածներ մարմնական վնասվածքներ, ռիսկը ֆիզիկական վնասվածքի
կամ էմոցիոնալ վնասվածքի որպես ուղղակի հետեւանք բռնի
հանցագործության կարող են ստանալ օգնություն:
CalVCB տեղյակ է, որ ֆինանսական օգնությունը մենակ չի վերացնում
վնասվածք կամ հոգեբանական տառապանքները առաջացրել է
չարաշահումների, բայց հուսով է, որ այն կարող է թեթեւացնել որոշ
ճնշումների, որոնք կծագեն հետեւանքով հանցագործության:

Որոնք են ծախսերը, որոնք կարող են վճարովի CalVCB օգնել.?
CalVCB կարող է օգնել վճարել մի լայն շարք հանցագործությունների
հետ կապված ծախսերի, ինչպիսիք են բժշկական ծախսերի, հոգեկան
առողջության բուժման, եւ կրկին անցումային.
Որոշ դեպքերում, այն կարող է CalVCB տրամադրում արտակարգ
ֆինանսական օգնություն է 30 օրվա ընթացքում: Օրինակ, դուք կարող եք
արժանանալ, եթե ձեր անձնական անվտանգությունը վտանգված է, եւ
դուք պետք է առաջ շարժվել:

Երբ ես պետք է ներկայացնել դիմում CalVCB ?
• Չ
 ափահասների համար նաեւ պետք է դիմել հետո երեք տարվա
ընթացքում հանցագործության.
• Զոհերը է հանցագործությունների անչափահաս դիմումը պետք
է ներկայացվի մինչեւ տարեկան 21: Եթե հանցագործությունը
ազգության, այն պետք է ներկայացնել խնդրանքը կողմից տուժողին
28 փառատոնի.

Ինչպես կարող եմ իմանալ, եթե ես օգնություն ստանալու իրավունք ?
CalVCB կարող է օգնել զոհերին եւ նրանց ընտանիքներին պահին
հանցագործության մեջ Կալիֆորնիայի. CalVCB կարող է նաեւ օգնել
Կալիֆոռնիայի բնակիչները, ովքեր զոհ են դարձել, իսկ նրանք գտնվում
են այլ պետական կամ մեկ այլ երկրի.
CalVCB նաեւ կարող է օգնել ուրիշներին, ովքեր ուղղակիորեն
շոշափվող հանցագործությամբ.

Ինչպես կարող եմ ստանալ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ տեղական.
Զանգերի կենտրոն օգնել ձեր տեղական տուժող վկայություն
աջակցության համար, ինչպես նաեւ ներկայացման ձեր դիմումը:
Փաստաբանները կարող են օգնել Ձեզ տեսնել քրեական
արդարադատության համակարգի կողմից տեղեկատվության
տրամադրման ռեսուրսների եւ ծառայությունների կոմսություն.
Այցելեք մեր տեղական մեր հրահանգներին: victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx

CalVCB ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ
հանցագործությունից
տուժած, ինչպիսիք են `:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

հարձակում
Երեխաների շահագործում
Ընտանեկան բռնության
Շարժիչ ազդեցության տակ
ալկոհոլի
Երեց չարաշահում
ատելության
հանցագործությունները
սպանություն
Մարդկանց թրաֆիքինգի
Ճնշումներն առցանց
գողություն
Սեռական չարաշահում
դատարկ
ավտոմոբիլային
մարդասպանությունը

CalVCB ԿԱՐՈՂ օգնել վճարել:
• մաքրել դեպքի վայր
• Սգո եւ թաղման ծախսերը
• ճշգրտումներ համար տանը
կամ մեքենայի համար
զոհերի հաշմանդամ դարձած
• եկամտի կորստի
• Բժշկական եւ
ատամնաբուժական բուժում
• մտավոր Առողջապահության
պահպանման
ծառայություններ
• փոխադրում
• Բնակելի անվտանգություն
Կան սահմաններ, թե որքան
է, որ կարող է վճարել
յուրաքանչյուր կորստի.
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ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ եմ իմանալ ավելին CalVCB.?
Զանգահարեք մեզ: 800.777.9229
Այցելեք մեր կայքը: victims.ca.gov
Ուղարկել մեզ էլեկտրոնային նամակ է: info@victims.ca.gov
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