جرم به همه صدمه میزند ما میتوانیم به شما کمک کنیم

جرایم تحت پوشش عبارتند از
(اما به اینها محدود نمیشوند):

چطور میتوانم کمک بگیرم؟
هیئت جبران خسارتهای قربانیان کالیفرنیا ( )CalVCBمتعهد به ارائه کمک مالی برای بسیاری از هزینههای
مرتبط با جرایم است.
قربانیانی که در نتیجه مستقیم جرمی خشونتآمیز با آسیب جسمی ،تهدید آسیب جسمی یا آسیب عاطفی مواجه
هستند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک باشند.
شخص برای واجد شرایط بودن ،باید قربانی جرمی واجد شرایط باشد .در مورد برخی جرائم خاص ،آسیب
عاطفی به تنهایی برای واجد شرایط بودن کافی است .ممکن است اعضای خانواده و سایر عزیزان نیز واجد
شرایط باشند.

چطور میتوانم درخواست بدهم؟
•درخواست را از آدرس  victims.ca.govدانلود کرده و به آدرس زیر پست کنید
•با شماره  1-800-777-9229تماس بگیرید
•برای دریافت کمک در محل خودتان ،از  victims.ca.gov/victims/localhelp.aspxبازدید
کنید تا نزدیکترین حامیان قربانیان در ناحیه را پیدا کنید؛ این افراد شما را در زمینه ارائه درخواست و
هدایت در سیستم قضایی کیفری کمک میکنند

چه اطالعات دیگری میتواند مفید باشد؟
•رسید هزینههای مربوط به جرم
•صورتحسابهای پزشکی ،دندانپزشکی یا سالمت روان مربوط به جرم
•کارت بیمه درمانی
 CALVCBچگونه به قربانیان جرم در سال  2017کمک کرد

ﺳﻼﻣﺖ روان

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و
ﻏﯿﺮه

درﻣﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ

•حمله
•بدرفتاری با کودکان
•خشونت خانگی
•رانندگی در حین مستی
•بدرفتاری با سالمندان
•جرایم نفرتپراکنی
•قتل
•قاچاق انسان
•آزار آنالین
•سرقت
•تجاوز جنسی
•تعقیب
•قتل غیرعمد توسط خودرو
 CalVCBمیتواند در مورد پرداخت
هزینههای زیر کمک کند:
•مشاوره
•مراقبت پزشکی و دندانپزشکی
•از دست دادن درآمد
•هزینههای کفن و دفن
•تأمین امنیت محل سکونت
•تجهیزات پزشکی در صورتی که گم یا
مفقود شوند
•ایجاد تغییرات در خانه یا خودرو برای
قربانیانی که معلول شدهاند
•پاکسازی صحنه جرم
•جابجایی
در مورد مبلغ قابل پرداخت برای هر
زیان محدودیتهایی وجود دارد.

از دﺳﺖ دادن
درآﻣﺪ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
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*افراد ناشنوا یا سختشنوا :لطفا ً با خدمات رله کالیفرنیا با شماره  711تماس بگیرید

