ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ
ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰ ਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (CalVCB) ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਿੰ ਸਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ
ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ,
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱ ਟ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?

• Victims.ca.gov ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ
• 1-800-777-9229 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

• ਸ
 ਥਾਨਕ ਮਦਦ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਕਲ ਭਾਲਣ ਲਈ victims.ca.gov/
victims/localhelp.aspx ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
• ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ

• ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰ ਦਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਬਿਲ
• ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ

CALVCB ਨੇ 2017 ਵਿੱ ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਜਗਾ ਬਦਲੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ

ਮਾਨਿਸਕ
ਿਸਹਤ

ਡਾਕਟਰੀ
ਇਲਾਜ
ਆਮਦਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CalVCB ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣਾ

ਹਮਲਾ
ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ ਸਾ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰ ਗ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਜੁਰਮ
ਹੱ ਤਿਆ
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਡਕੈਤੀ
ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ
ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ
ਵਾਹਨ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣਾ

ਸਲਾਹ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਾਹ ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ
ਖਰਚੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਜੇ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱ ਚ
ਸੋਧਾਂ
ਜੁਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ

ਹਰੇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਝ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
Punjabi | ਸੋਧਿਆ 6.22.2018
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*ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਿਲੇ ਅ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 711 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

