ਜੁਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
CalVCB ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

CalVCB ਕਈ ਜੁਰਮ-ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਾਰਣ
ਸਰੀਰਿਕ ਸੱਟਾਂ, ਸਰੀਰਿਕ ਸੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CalVCB ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ
ੱ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

CalVCB ਕਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

CalVCB ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਗਤ,
ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ
ੱ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, CalVCB 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ CalVCB ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
• ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 21ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਪੀੜਤ ਦੇ 28ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨ
ਂ ੰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਗ
ੇ ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
CalVCB ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ
ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CalVCB ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਪੀੜਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
CalVCB ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀੜਤ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਦ
ਂ ਰ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਜ
victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx

ਮੈਂ CalVCB ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
800.777.9229 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ victims.ca.gov ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ
info@victims.ca.gov ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

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

CalVCB ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਹਮਲਾ
ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ
ਬਿਰਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ
ਹੋਮੀਸਾਈਡ (ਕਤਲ)
ਮਨੁਖ
ੱ ੀ ਤਸਕਰੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸਾ਼ ਨੀ
ਡਕੈਤੀ
ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ
ਸਟਾਕਿੰਗ
ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ

CalVCB ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ
• ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ
ਖਰਚੇ
• ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ
ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ
• ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ
• ਤਬਦੀਲੀ
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ
ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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