
•  Խորհրդատվություն
•  Բժշկական և ատամնաբուժական բուժում և 
   սարքավորում
•  Եկամուտների կորստի դեպքում աջակցություն
•  Հուղարկավորության ծախսեր
•  Կեցության վայրի անվտանգություն
•  Հաշմանդամ դարձած զոհերին նոր 
   բնակարաններ կամ ավտոմեքենաներ
•  Հանցագործության վայրի մաքրման 
    աշխատանքներ
•  Բնակավայրի փոփոխություն
•  Ծառայողական շներ

•  Հարձակում
•  Երեխաների նկատմամբ 
   դրսևորվող բռնություն 
•  Ընտանեկան բռնություն
•  Ալկոհոլի ազդեցությամբ 
   ավտոմեքենայի վարում
•  Տարեց անձի նկատմամբ 
   դրսևորված բռնություն
•  Ատելության հողի վրա 
   կատարված հանցագործություն

•  Ավտոճանապարհային 
   պատահար
•  Սպանություն
•  Մարդկանց թրաֆիքինգ
•  Առցանց ոտնձգություններ
•  Կողոպուտ
•  Սեռական բռնություն
•  Հետապնդում
•  Մահվան ելքով վրաերթ 

 

  

 

 

 
 

ԴՈՒՔ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԶՈ՞Հ ԵՔ ԴԱՐՁԵԼ: ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՕԳՆԵԼ: 
Եթե դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամը դարձել եք հանցագործության 
զոհ, ապա Հանցագործության զոհերին տրամադրվող փոխհատուցման 
հարցերով Կալիֆորնիայի խորհուրդը կարող է ձեզ օգնել: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՕԳՆԵԼ։ 
Հանցագործության զոհերին տրամադրվող փոխհատուցման հարցերով Կալիֆորնիայի խորհուրդը 
(CalVCB) ֆինանսական աջակցություն է ապահովում հանցագործության զոհերին: Օգնություն կարող են 
ստանալ հանցագործության զոհերը, նրանց ընտանիքի անդամները և սիրելիները, որոնք հանցագործության 
պատճառով վնասվածք են ստացել կամ նրանց սպառնացել են, որ կվնասեն: Եթե ձեզ օգնություն է 
անհրաժեշտ հայց ներկայացնելիս, ապա կարող եք կապ հաստատել Հանցագործության զոհերի և վկաների 
աջակցման կենտրոնի տեղական գրասենյակի հետ հետևյալ հղումով` victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx 

CalVCB-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ ՎՃԱՐԵԼ 
ՀԵՏԵՎՅԱԼԻ ՀԱՄԱՐ՝

CalVCB-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ ՎՃԱՐԵԼ 
ՀԵՏԵՎՅԱԼԻ ՀԱՄԱՐ՝ 

ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ ԵՆ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԴԵՊՔԵՐԸ՝ 
ՆԵՐԱՌՎՈՂ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ ԵՆ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԴԵՊՔԵՐԸ՝

• Խորհրդատվություն • Հարձակում • Ավտոճանապարհային 
• Բժշկական և ատամնաբուժական բուժում և • Երեխաների նկատմամբ    պատահար 

սարքավորում դրսևորվող բռնություն • Սպանություն 
• Եկամուտների կորստի դեպքում աջակցություն • Ընտանեկան բռնություն • Մարդկանց թրաֆիքինգ 
• Հուղարկավորության ծախսեր • Ալկոհոլի ազդեցությամբ • Առցանց ոտնձգություններ 
• Կեցության վայրի անվտանգություն    ավտոմեքենայի վարում • Կողոպուտ 
• Հաշմանդամ դարձած զոհերին նոր • Տարեց անձի նկատմամբ • Սեռական բռնություն 
   բնակարաններ կամ ավտոմեքենաներ դրսևորված բռնություն • Հետապնդում 
• Հանցագործության վայրի մաքրման • Ատելության հողի վրա • Մահվան ելքով վրաերթ 

աշխատանքներ    կատարված հանցագործություն 
• Բնակավայրի փոփոխություն 
• Ծառայողական շներ 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ։ 
Դիմե՛ք առցանց CalVCB-ին՝ 
• Լրացրեք հայտը: 
• Ներբեռնեք և աչքի անցկացրեք փաստաթուղթը: 
• Թարմացրեք ձեր կոնտակտային տվյալները: 
• Կապ հաստատեք CalVCB Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ: 
Առցանց CalVCB-ը հնարավորություն է տալիս հանցագործությունից 
ազատված մարդկանց և նրանց օգնություն ցուցաբերող անձանց 
փոխհատուցում ստանալու համար՝ դիմելու առցանց սմարթ հեռախոսների, 
պլանշետների կամ համակարգչի միջոցով: Առցանց CalVCB-ը հասանելի է անգլերեն և 
իսպաներեն լեզուներով հետևյալ հղումով՝ online.victims.ca.gov 

ՍՏԱՆԱ ԴԻՄԵԼ 

victims.ca.gov | | Զանգահարել՝ 1-800-777-9229 | Էլ հասցե՝ info@victims.ca.gov | P.O. Box 3036 Sacramento, CA 95812 
*Խուլ և լսողության խնդիրներ ունեցողներին խնդրում ենք զանգահարել Կալիֆորնիայի վերահեռարձակման ծառայություն՝ 711 
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