
• Pagpapayo                                                                          
• Pangmedikal at pangngipin na paggamot at    
   kagamitan
• Nawalang kita
• Mga gastos sa lamay at paglilibing
• Seguridad sa tahanan
• Mga pagbabago sa tahanan o sasakyan para sa 
  mga biktimang naging baldado
• Paglilinis ng pinangyarihan ng krimen
• Paglipat ng lugar
• Mga Service Dog

• Pang-aatake
• Pang-aabuso sa Bata
• Karahasan sa Tahanan
• Pagmamaneho nang Lasing
• Pang-aabuso sa Matatanda
• Mga Krimen dahil sa Galit
• Hit and Run
• Pagpatay

 

 

   

 

NAGING BIKTIMA BA KAYO NG KRIMEN? MAKAKATULONG KAMI 
Kung kayo o ang miyembro ng inyong pamilya ay naging biktima ng 
krimen, makakatulong ang California Victim Compensation Board (CalVCB). 

PAANO MAKAKATULONG ANG CalVCB? 
Ang California Victim Compensation Board (CalVCB) ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng krimen. 
May makukuhang tulong para sa mga biktima, mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay na nasaktan 
o pinagbantaang sasaktan bunga ng isang krimen. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-ÿle ng paghahabol, 
makipag-ugnayan sa inyong lokal na Victim Witness Assistance Center: victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx 

MAKAKATULONG ANG CalVCB NA           
MAGBAYAD PARA SA:
MAKAKATULONG ANG CalVCB NA 
MAGBAYAD PARA SA: 
• Pagpapayo 
• Pangmedikal at pangngipin na paggamot at 

kagamitan 
• Nawalang kita 
• Mga gastos sa lamay at paglilibing 
• Seguridad sa tahanan 
• Mga pagbabago sa tahanan o sasakyan para sa 

mga biktimang naging baldado 
• Paglilinis ng pinangyarihan ng krimen 
• Paglipat ng lugar 
• Mga Service Dog 

KASAMA SA MGA SAKOP NA KRIMEN ANG, NGUNIT 
HINDI LIMITADO SA:
KASAMA SA MGA SAKOP NA KRIMEN ANG, NGUNIT 
HINDI LIMITADO SA: 
• Pang-aatake 
• Pang-aabuso sa Bata 
• Karahasan sa Tahanan 
• Pagmamaneho nang Lasing 
• Pang-aabuso sa Matatanda 
• Mga Krimen dahil sa Galit 
• Hit and Run 
• Pagpatay 

• Pagpupuslit ng Tao
   (Human Tra�cking) 
• Online na Pangha-harass
• Pagnanakaw
• Sekswal na Pang-aatake
• Pagsubaybay (Stalking)
• Pagkamatay dahil sa aksidente     
  sa sasakyan

• Pagpupuslit ng Tao
 (Human Tra°cking) 

• Online na Pangha-harass 
• Pagnanakaw 
• Sekswal na Pang-aatake 
• Pagsubaybay (Stalking) 
• Pagkamatay dahil sa aksidente 

sa sasakyan 

PAANO AKO MAG-A-APPLY PARA MAKAKUHA NG 
BAYAD-PINSALA? 
Mag-apply sa CalVCB Online: 
• Gumawa ng application 
• I-upload at tingnan ang mga dokumento 
• I-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan 
• Makipag-ugnayan sa Customer Service ng CalVCB 
Ang CalVCB Online ay pinahihintulutan ang mga nakaligtas sa krimen 
at ang mga tumutulong sa kanila na mag-apply para makakuha ng 
bayad-pinsala sa online mula sa isang smartphone, tablet o computer. 
Magagamit ang CalVCB Online sa Ingles at Espanyol: online.victims.ca.gov 

I˜SCAN UPANG 
MAG˜APPLY 
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