
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਿਕਾਰ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਕਵਕਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਿਨ ਬੋਰਡ (CalVCB) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CalVCB ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਕੈਲੀਫ਼ੋ ਰਨੀਆ ਿਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬ਼ੋ ਰਡ (CalVCB) ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲ਼ੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋ  ਪੀੜਤ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮਂੈਬਰ, ਅਤੇ 
ਿਪਆਰੇ, ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ਼ੋ ਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹ਼ੋ ਏ ਹ਼ੋ ਣ ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ਼ੋ ਵੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲ਼ੋ ਕਲ ਿਵਕਿਟਮ ਿਵਟਨੈਸੱ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ : victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx

CalVCB ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•  ਕਾਊਸਂਲਿੰਗ  
•  ਮੈਡੀਕਿ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
•  ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
•  ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
•  ਲਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਲਿਆ
•  ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਵਕਿਾਂਗ ਹੋਏ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਘਰ ਜਾਂ 
   ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੋਧ
•  ਜੁਰਮ ਵਾਿੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
•  ਪੁਨਰਵਾਸ
•  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਕੱੁਤਤੇ

ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਜੁਰਮ, ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ, 
ਮਦਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
•  ਹਮਿਾ
•  ਬਾਿ-ਉਤਪੀੜਨ
•  ਘਰੇਿੂ ਲਹੰਸਾ
•  ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਿਾਉਣਾ
•  ਵੱਲਡਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ
•  ਨਫ਼ਰਤੀ ਲਹੰਸਾ
•  ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਨਾ
•  ਕਤਿ

•  ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ
•  ਆਨਿਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ
•  ਡਕੈਤੀ
•  ਲਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ
•  ਲਪੱਛਾ ਕਰਨਾ  
•  ਵਾਹਨ ਨਾਿ ਿੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਿ

ਮੈਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
CalVCB ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ:
•  ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ
•  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲ਼ੋ ਡ ਕਰ਼ੋ  ਅਤੇ ਵੇਖ਼ੋ
•  ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ਼ੋ
•  CalVCB ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ਼ੋ
CalVCB ਆਨਲਾਈਨ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਬਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 
ਨੰੂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
CalVCB ਆਨਲਾਈਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: online.victims.ca.gov
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