جنایت سبب آسیب رسیدن به همه می شود ما می توانیم به شما کمک کنیم
 CalVCBچطور می تواند به من کمک کند؟
 CalVCBیک برنامه ایالتی است برای که خسارت های مالی مرتبط با جرایم بسیاری را جبران
می کند .قربانیانی که در نتیجه مستقیم بروز جرم و خشونت دچار جراحت های فیزیکی می شوند،
خطر جراحت فیزیکی برای آنها وجود دارد یا دچار آسیب های روحی می شوند ،ممکن است
واجد شرایط دریافت کمک باشند.
 CalVCBمی داند که فقط کمک مالی نمی تواند درد و آسیب روحی قربانیان را التیام ببخشد،
اما امیدوار است که بتواند بخشی از فشار وارد آمده به خاطر بروز جرم را کاهش دهد.

 CalVCBچه هزینه هایی را پرداخت می کند؟
 CalVCBمی تواند هزینه های مختلفی را در رابطه با جرم پرداخت کند ،مانند هزینه های
پزشکی ،درمان سالمت روانی و جابجایی.
 CalVCBدر بعضی شرایط خاص می تواند در مدت زمان  30روز کمک های مالی
اضطراری ارائه کند .مثالً اگرایمنی شخصیتان در خطر باشد و الزم باشد تغییر مکان بدهید،
ممکن است واجد دریافت کمک باشید.

چه وقت الزم است درخواستم را برای
 CalVCBارسال کنم؟
•بزرگساالن باید در مدت زمان سه سال از زمان بروز جرم اقدام کنند.
•قربانیانی که به سن قانونی نرسیده اند باید در تولد  21سالگیشان اقدام کنند .اگر قربانیان
مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند ،درخواست قربانی باید در تولد  28سالگیش ارائه
شود.

چطور متوجه شوم آیا واجد شرایط دریافت کمک هستم یا نه؟
اگر جرم در کالیفرنیا صورت گرفته باشد CalVCB ،می تواند به قربانیان و خانواده های
آنها کمک کند CalVCB .همچنین به ساکنان کالیفرنیا که در هنگام حضورشان در ایالت یا
کشوری دیگر قربانی شده اند کمک می کند.
 CalVCBهمچنین ممکن است به سایر افرادی که مستقیما ً تحت تأثیر جرم قرار گرفته
اند کمک کند.

چطور می توانم به صورت محلی کمک دریافت کنم؟
هنگام ارائه درخواست با وکالی حاضر در "مرکز کمک به شاهدین و قربانیان محلی" تماس
بگیرید.
وکال می توانند به شما راهنمایی کنند و با ارائه اطالعاتی درباره منابع و خدمات موجود در
ایالتتان در پیشرفت کارتان در سیستم قضایی مربوط به جرایم کمک کنند.
از صفحه راهنمای محلی ما دیدن کنیدvictims.ca.gov/victims/localhelp.aspx :

چطور می توانم درباره  CalVCBاطالعات بیشتری کسب کنم؟
از طریق این شماره با ما تماس بگیرید800 777 9229 :
از وب سایت ما دیدن کنیدvictims.ca.gov :
برایمان ایمیل ارسال کنیدinfo@victims.ca.gov :

victims.ca.gov | P.O. Box 3036 Sacramento, CA 95812

 CalVCBمی تواند به قربانیان
جرایمی مانند موارد زیر کمک کند:
•ضرب و شتم
•سوء استفاده از کودکان
•رانندگی در حالت مستی
•سوء استفاده از افراد مسن
•خصومت و دشمنی
•قتل نفس
•قاچاق انسان
•اذیت و آزار آنالین
•دزدی
•آزار جنسی
•تعقیب نامحسوس
•کشته شدن در نتیجه تصادف اتوموبیل

 CalVCBمی تواند در پرداخت
موارد زیر کمک کند:
•تمیز کردن صحنه جرم
•هزینه تدفین و کفن و دفن
•ایجاد اصالحات در خانه یا وسیله نقلیه
برای قربانیانی که دچار ناتوانی شده اند
•از دست دادن درآمد
•درمان پزشکی و دندانپزشکی
•خدمات سالمت روانی
•جابجایی
•امنیت مسکونی
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