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ከማመልከቻው መለያ ቁጥር ጋር የተያያዘ 
(የሚታወቅ ከሆነ አስገባ) 

የወንጀል ጉዳተኛ ካሣ ለመቀበል የቀረበ ማመልከቻ 
ክፍል 1: አመልካች 

ድጋፍ/ዕርዳታ ለሚፈልግ ለእያንዳንዱ ሰው የራሱ/የራሷ የሆነ ማመልከቻ መቅረብ አለበት/አለባት። 
ለሁሉም ማመልከቻዎች ክፍል 1 መሞላት አለበት። አመልካች ማለት በወንጀል ጉዳት የተነሳ ልዩ ልዩ ወጪዎች ያወጣ ወይም ከዚያ ጋር 
በተያያዘ ዕርዳታ የሚፈልግ/የምትፈልግ ማለት ነው። እርስዎ ለሌላ ሰው ጥቅም ብለው ይህን ማመልከቻ የሚያስገቡ ከሆነ፣ በክፍል 1 
ውስጥ የዚያን/የዚያችን ሰው መረጃዎች ያስገቡ፣ በክፍል 3 ውስጥ የራስዎን መረጃዎች ያስገቡ። 

የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም 

የሚመችዎት መነጋገሪያ ቋንቋ 

የሚመችዎት መጻፊያ ቋንቋ 

ጾታ 

ከጉዳተኛው ሰው ጋር ያለዎት ግንኙነት የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር (ሶሴቁ) የሶሻል ሴኩሪቲ 
ቁጥር (ሶሴቁ) የለኝም 

የተወለዱበት ቀን 

የፖስታ አድራሻ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን፣ አመልካች በወንጀሉ አመልካች እንደ ወሲባዊ ጥቃት ፈጻሚ 
የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር የተነሳ ታስረው ነበር፣ ማስጠንቀቂያ ተሰጥሮአቸው አመክሮ ላይ ወንጀለኛ ስሙ እንዲመዘገብ ትዕዛዝ 

ነበሩ፣ መልካም ጠባይ በማሳየት  ወይም በአካባቢ የመንግሥት ደርሶት ነበር? 
አስተዳደር ሥር ክትትል እንዲደረግባቸው ተለቀስ ነበር?   

ተጨማሪ አድራሻ (የአፓርታማ ወይም የመኖሪያ ክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት የሚያስችል የስልክ ቁጥር የቁጥሩ ተቀጥያ (ኤክስቴንሽን) የኢሜል አድራሻ የኢሜል አይነት 

ለአቅመ አዳም ያልደረሰ/ያልደረሰች ልጅ የወንጀል ምስክር በመወከል እርስዎ ወላጅ/ሕጋዊ ኀላፊ ሆነው ይህን ማመልከቻ የሚያቀርቡ 
ከሆነ፣ ይህን ሳጥን ምልክት ያድርጉ። ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ምስክር መሆን የሚችሉ ልጆች የሚያገኙት ጥቅም ለአዕምሮ ህመም 
የሚደረግ የሕክምና ወጪ ብቻ ነው። አመልካች ሲባል ዕድሜው/ዕድሜዋ ከ18 ዓመት በታች የሆነ/የሆነች፣ ወንጀል ሲፈፀም በቅርብ 
ርቀት የተመለከተ/የተመለከተች፣ ሆኖም በወንጀሉ ጉዳት ያልደረሰበት/ያልደረሰባት ወይም ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት የሌለው/የሌላት 
ማለት ነው። በቀሪዎቹ ክፍሎች በአሁኑ ጊዜ የሚገኙ ተጎጂዎችን፣ ወንጀሉን ወይም ሌሎች መረጃዎችን ያቅርቡ። 

ክፍል 2: የወንጀል ጉዳተኛ 

እርስዎ ጎልማሳ ተጎጂ ከሆኑ፣ ልዩ ልዩ ወጪዎች የወጡት 
ለርስዎ ከሆነ፣ ወደ ክፍል 4 ያምሩ። 

ይህ ካልሆነ፣ ክፍል 2 ላይ ይቀጥሉ። 

የወንጀል ጉዳተኛ ማለት በወንጀል የተነሳ የአካል ጉዳት የደረሰበት፣ ጉዳት ሊያጋጥመው የሚችል ወይም ሕይወቱን ያጣ/ያጣች ማለት ነው። 
የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም ጾታ 

የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር (ሶሴቁ) የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር 
(ሶሴቁ) የለኝም 

የፖስታ አድራሻ 
የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር 

የተወለዱበት ቀን 

ወንጀሉ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን፣ አመልካች በወንጀሉ 
የተነሳ ታስረው ነበር፣ ማስጠንቀቂያ ተሰጥሮአቸው አመክሮ ላይ 
ነበሩ፣ መልካም ጠባይ በማሳየት  ወይም በአካባቢ የመንግሥት 
አስተዳደር ሥር ክትትል እንዲደረግባቸው ተለቀስ ነበር?   

የጉዳተኛው ሕይወት አልፎ ከሆነ፣ የሞቱበት ቀን 

ጉዳተኛው እንደ ወሲባዊ ጥቃት ፈጻሚ 
ወንጀለኛ እንዲመዘገቡ ነበር? 

ተጨማሪ አድራሻ (የአፓርታማ ወይም የመኖሪያ ክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት የሚያስችል የስልክ ቁጥር የቁጥሩ ተቀጥያ (ኤክስቴንሽን) የኢሜል አድራሻ የኢሜል አይነት 

ይህን ማመልከቻ የሚሞሉት ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ወይም የአካል ጉዳተኛ ጎልማሳ በመወከል ከሆነ፣ ክፍል 3 ላይ ይቀጥሉ። 
ይህ ካልሆነ፣ ወደ ክፍል 4 ያምሩ። 

ገጽ 1 ከጠቅላላው 7 ገጾች 
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ክፍል 3: ወላጅ ወይም ጠባቂ (አመልካች) 
የሚመችዎት መነጋገሪያ ቋንቋይህ ክፍል በክፍል 1 ውስጥ ለተጠቀሱ ወላጆች ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ወይም የአካል ጉዳተኛ ጎልማሶች ጠባቂዎች ነው። 

እባክዎን በክፍል 1 ውስጥ ከተዘረዘረው ሰው ጋር ያለዎትን ግንኙነት ይግለጹ። 

የሚመችዎት መጻፊያ ቋንቋ 

የመጀመሪያ ስም የአባት ስም 

የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር የአያት ስም የተወለዱበት ቀን ጾታ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር (ሶሴቁ) 
(ሶሴቁ) የለኝም 

የፖስታ አድራሻ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን፣ አመልካች እንደ ወሲብ ጥቃት ፈጻሚ ወንጀለኛ 
የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር በወንጀሉ የተነሳ ታስረው ነበር፣ ማስጠንቀቂያ መመዝገብ አልብዎት? 

ተሰጥሮአቸው አመክሮ ላይ ነበሩ፣ መልካም ጠባይ 
በማሳየት  ወይም በአካባቢ የመንግሥት አስተዳደር ሥር 
ክትትል እንዲደረግባቸው ተለቀስ ነበር?   

ተጨማሪ አድራሻ (የአፓርታማ ወይም የመኖሪያ ክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት የሚያስችል የስልክ ቁጥር የቁጥሩ ተቀጥያ (ኤክስቴንሽን) የኢሜል አድራሻ የኢሜል አይነት 

ክፍል 4 ላይ ይቀጥሉ። 

ክፍል 4: ስለ ወጪዎችዎ መረጃዎች 
የወንጀል ጉዳተኛ ለሆኑ፣ የሚከተሉት ልዩ ልዩ ጥቅሞች ሊገኙ ይገኛሉ። ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ያወጡትን ወጪ ለመተካት የሚጠይቁትን  ያመልክቱ። እባክዎን ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ 
ያወጡትን ወጪ የሚያሳዩ ደረሰኞች ፎቶ ኮፒ፣ ወይም ወጪ የሚያሳይ ዝርዝር አባሪ ያድርጉ። 

የሕክምና እና/ወይም የጥርስ ሕክምና ወጪዎች 

መኖሪያ ቦታ በመቀየር ወይም ሌላ ሥፍራ ለመኖር 
የወጡ ወጪዎች 

ሥራ ለመሥራት ለመቻል ለተደረገ ሥልጠና 
(ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የአካል ጉዳት የደረሰበት) 

ሌሎች ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የወጡ ወጪዎች 

የተቀነሰ ገቢ
ለአዕምሮ ሕክምና የወጣ ወጪ 

(ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ሥራ ባለመሥራት ገቢ ያላገኙ እንደሆነ) 

የቤት ወይም የመኪና ጥገና ወጪዎች
የመኖሪያ ቤት ጥበቃ (ሴኪሪቲ) ለማሻሻል የወጡ ወጪዎች 

(ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የአካል ጉዳት የደረሰበት) 

የወንጀሉን አካባቢ ለማጽዳት የተደረገ ወጪ በመኪና የተደረገ ጉዞ ማይል ርቀት ወይም የትራንስፖርት ወጪ 

እባክዎን ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ያወጡትን ወጪ የሚያሳዩ ደረሰኞች ፎቶ ኮፒ፣ ወይም ወጪ የሚያሳይ ዝርዝር አባሪ ያድርጉ። 
ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ጉዳት ከደረሰበት ሰው ሌላ፣ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጥቅሞች ሊገኙ ይችላል። ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ያወጡትን ወጪ ለመተካት የሚጠይቁትን  ያመልክቱ። 

ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ሲፈፀም ለተመለከተ አቅመ አዳም ላልደረሰ ልጅ የሚደረገው ድጋፍ ለአዕምሮ ሕመም ሕክምና የሚያስፈልገው ወጪ ብቻ ነው። 

ለአዕምሮ ሕክምና የወጣ ወጪ 
የተቋረጠ ገቢ (ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ልጅ ከሞተ ወይም 
ሆስፒታል ከተኛ/ከተኛች እስከ 30 ቀን የሚደርስ) 

የተቋረጠ ድጋፍ 
(ለሟች ወይም የአካል ጉዳት ለደረሰበት ሰው ጥገኞች) 

ከሀዘን ጋር የተያያዙ እንዲሁም/ወይም የቀብር ወጪዎች የወንጀሉን አካባቢ ለማጽዳት የተደረገ ወጪ የቤት ጥበቃ (ሴኩሪቲ) ለማሻሻል የወጡ ወጪዎች 

ለሟች ጉዳተኛ የተደረጉ የሕክምና ወጪዎች 

ለአስቸኳይ ወጪዎች ጥያቄ 
በተወሰኑ ሁኔታዎች ለአስቸኳይ ወጪዎች ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል።የአስቸኳይ ወጪ ዕርዳታ ዓላማ ከወንጀሉ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ለመሸፈን የሚደረግ ዕገዛ ሲሆን፣ ከወንጀሉ ጋር የተያያዙ ወጪዎች ወዲያው ካልተከፈሉ ከፍተኛ 
የሆነ የገንዘብ ችግር የሚያጋጥመዎት ሲሆን ነው። ከፍተኛ ችግር ማለት ለሕይወት አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ለምግብ ወይ ለቤት ኪራይ ክፍያ የሚሆን ቀሪ ገንዘብ እጅዎ ላይ የሌለ ሲሆን ነው። በአጠቃላይ አስቸኳይ ዕርዳታ 
ማመልከቻው በገባ በ30 የቀን መቁጠሪያ(የካላንደር) ቀናት ውስጥ የሚከፈል ይሆናል። 

አስቸኳ ዕርዳታ እጠይቃለሁ 

ገጽ 2 ከጠቅላላው 7 ገጾች 
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ክፍል 5: የወንጀሉ መረጃ 
የሕግ አስከባሪ መሥሪያ ቤት ስም፡
ለሕግ አስከባሪ መሥሪያ ቤት ሪፖርት ተደጎ ከሆነ፣ የሕግ አስከባሪውን መሥሪያ ቤት ስም ከ (ቀን) እስከ (ቀን)

ወንጀሉ የተፈፀመበት ቀናት 

ወንጀሉ ሪፖርት የተደረገበት ቀን የውንጀሉ ቁጥር የደረሰውን ጉዳት ይግለጹ 

ወንጀሉ የተፈፀመበት ቦታ (የሚታወቅ ከሆነ) ተጠርጣሪው አይታወቁምወንጀሉን የፈፀመው ሰው (ተጠርጣሪ)፣ የሚታወቅ ከሆነ 
አድራሻ፣ ከቦታው ቅርብ የሆኑ አካፋይ መንገዶች፣ አካባቢ፣ ወዘተ የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም 

ተጨማሪ አድራሻ (የክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር ካውንቲ የወንጀሉ ዓይነት 

ክፍል 6: ስለ ተወካይ መረጃ (ካሣ ለማገኘት ወኪል የግድ መኖር የለበተም።) 

ይህ ክፍል ለተወካይ ብቻ ነው። የምስክሮች ዕርዳታ ማዕከል ሠራተኞች መስጠት ያለባቸው ስልክ ቁጥር፣ ስም፣ የማዕከሉን ቁጥር፣ ምልክትና ቀን ብቻ ነው። ሌሎች ተወካዮች፣ እባካችሁ 
ይህን ክፍል ሙሉ። 

እባክዎን በክፍል 1 ውስጥ ከተጠቀሰው ጋር 
ያለዎትን ግንኙነት ይግለጹ። 

የመጀመሪያ ስም 

የመሥሪያ ቤት ስም 

የአባት ስም 

ሌላ ከሆነ፣ እባክዎትን ይግለጹ፣ 

የአያት ስም 

የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር 

በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት 
የሚያስችል የስልክ ቁጥር 

የቁጥሩ ተቀጥያ 
(ኤክስቴንሽን) 

ተጨማሪ አድራሻ (የክፍል ቁጥር) 

JP/VWC ቁጥር ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

የፖስታ አድራሻ 

ለተጎጂዎች ድጋፍ ሰጪ ማዕከል ሠራተኞች ብቻ 

ለጠበቆች ብቻ 
የታክስ መክፈያ ቁጥር ከስቴት የጠበቆች ማህበር የተሰጠ ቁጥር 

የመንግስት ሕግ አንቀጽ 13957.7(g)  መሠረት ክፍያ 
እንዲፈፀምልኝ እጠይቃለሁ። 

በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት የሚያስችል የስልክ ቁጥር የኢሜል አድራሻ 

ለሁሉም ተወካዮች ፊርማና ቀን ሊሰፍር ይገባል 
የተወካይ ፊርማ ቀን 

ክፍል 7: ስለ ቦርዱ እንዴት አወቁ? 
ሕግ አስከባሪ የወረዳ አቃቤ ሕግ የሕክምና አገልግሎት ሰጪ የሕፃናት ጥበቃ አገልግሎት 

የጎልማሶች ጥበቃ አገልግሎት የአዕምሮ ሕክምና አቅራቢ ምስክር የሚሆኑ ተጎጂዎች ድጋፍ ማዕከል የብዙሐን መገናኛ (ቴሌቪዥን፣ ራዲዮ፣ ጋዜጣ፣ ወዘተ.) 

ቢል ቦርድ ወይም ፖስተር ካርድ ወይም መጽሔት ሌላ 

ገጽ 3 ከጠቅላላው 7 ገጾች 
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ክፍል 8: የፌደራል ሪፖርት ማቅረቢያ መረጃ 

ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርበው በፍላጎት የተሰጠ መረጃ ካሣ ለሚቀበል ሰው ነው፣ አገልግሎት ላይ የሚውለውም የፌደራል ድንጋጌዎችን ለማክበር ሲባል ለስታትስቲክስ መረጃ ብቻ ነው። 

ጎሣ የአሜሪካ ሕንድ/የአላስካ 
ተወላጅ 

እስያ 
ጥቁር/አፍሪካ 
አሜሪካዊ 

ሂስፓኒክ 
ወይም ላቲኖ 

የሃዋዪ ተወላጅ እና ሌላ 
የፓስፊክ ደሴት 

ላቲኖ ያልሆነ ነጭ/ 
ካውኬዥያን 

ሌላ ዘር 
ድብልቅ 
ዘር 

መግለጽ አልፈልግም ሌላ 

ጉዳት የደረሰበት ሰው የአካል ጉዳተኛው ከወንጀሉ በፊት የአካል ጉዳት ነበረው? 
ጉዳተኛ ነው? 

ክፍል 9: የሕክምና ኢንሹራንስ መረጃ 
ከዚህ በታች፣ ያለዎትን ኢንሹራንስ በተመለከት መረጃ ይዘርዝሩ። የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ ቦርድ ለሚደረጉ ክፍያዎች የመጨረሻው አማራጭ ነው። የርስዎን ኢንሹራንስ ካምፓኒ 
እንደ ልዩ ልዩ ወጪ ሸፋኝ አካል በመቁጠር ከካምፓኒው ጋር ግንኙነት ልናደርግ እንችላለን። 

ምንም ዓይነት ኢንሹራንስ የለኝም። 

የሕክምና ጥቅም መታወቂያ ቁጥር የተሰጠበት ቀን 

የሕክምና ኢንሹራንስ ካምፓኒ ስም የፖሊሲ ቁጥር የግሩፕ/የቡድን ቁጥር 
በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት 
የሚያስችል የስልክ ቁጥር 

የቁጥሩ ተቀጥያ 
(ኤክስቴንሽን) 

የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር ተጨማሪ አድራሻ (የክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም 
ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ ከኢንሹራንስ ጥቅም ለማግኘት 
ማመልከቻ አስገብተዋል? 

የጤና ኢንሹራንስ 

የፖስታ አድራሻ 

ኢንሹራንስ ያለው ሰው ስም 

የመኪና/የተሽከርካሪ ኢንሹራንስ (መኪና፣ ከባድ መኪና፣ ሞተር ብስክሌት፣ እንደ ቤት የሚያገለግል መኪና፣ ጀልባ፣ የውኀ ላይ ፈጣን በራሪ መኪና፣ አውሮፕላን፣ ወዘተ .  ይጨምራል) 

ወንጀሉ መኪናን የሚጨምር ከሆነ፣ መንገደኛ በመኪና ተገጭቶ ከሆነ እዚህ ይሙሉ። 
በቀላሉ እርስዎን ለማግኘት የቁጥሩ ተቀጥያ 

የመኪና ኢንሹራንስ ካምፓኒ ስም የፖሊሲ ቁጥር የሚያስችል የስልክ ቁጥር (ኤክስቴንሽን) 

የፖስታ አድራሻ 
ተጨማሪ አድራሻ (የአፓርታማ 

የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር ወይም የመኖሪያ ክፍል ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

ኢንሹራንስ ያለው ሰው ስም 
ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ ከኢንሹራንስ ጥቅም ለማግኘት 

የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም ማመልከቻ አስገብተዋል? 

ሌላ Insurance 
ለዚህ ማመልከቻ ሊውሉ የሚችሉ የኢንሹራንስ ምንጮችን እዚህ ያመልከቱ። 

ሜዲ-ካል ሜዲኬር የሠራተኞች ጉዳት ካሣ ሌላ 

ከአንድ በላይ ኢንሹራንስ ካለዎት፣ 
በሌላ ተጨማሪ ገጽ ላይ ይዘርዝሯቸው እና ከማመልከቻዎ ጋር አብረው ይላኩት። 
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ክፍል 10: የአሠሪ መረጃ 
ጉዳት የደረሰበትን ሰው አሠሪ ይዘርዝሩ። ወላጅ/ጠባቂ ሆነው ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ልጅ ሆስፒታል በመተኛቱ/በመተኛቷ ወይም ሕይወቱ/ሕይወቷ በማለፉ ገቢዎ በመቀነሱ የተነሳ 
እንዲካሱ የሚፈልጉ ከውሆነ፣ የአሠሪዎን ስም ይጻፉ። 

ስለ ጉዳዩ የሚናገር ሰው ስም አሠሪዎን ማነጋገር 
የአሠሪ የንግድ ሥራ ስም የመጀመሪያ ስም የአያት ስም የስልክ ቁጥር Ext. ይቻላል? 

የፖስታ አድራሻ 
የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር 2ተኛ አድራሻ (የአፓርትመንት ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

ጉዳተኛው በፊት ወይም አሁን የራሳቸው ሥራ አላቸው? ጉዳተኛው ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ ሥራ ፈተው ነበር? 

ወንጀሉ የተፈፀመው ጉዳተኛው ሥራ ላይ ወይም መሥሪያ ቤታቸው በነበሩ ጊዜ ነው? 

ከአንድ በላይ አሠሪ ካለዎ፣ 
ስማቸውን በሌላ ወረቀት ላይ ይዘርዝሩና ከማመልከቻዎ ጋር ይላኩት። 

ክፍል 11: የፍትሐ ብሔር ክስ መረጃ 
ክስ መመሥረት ከወሰኑ፣ በ30 ቀናት ውስጥ ከካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳታ ካሣ ቦርድ ማሳወቅ እንዳለብዎ በሕግ ተደንግጓል። 

ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ የፍትሐ ብሔር ክስ መሥርተዋል፣ ወይም ክስ ለመመስረት አቅደዋል? 

የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የአያት ስም የስልክ ቁጥር 
የቁጥሩ ተቀጥያ 
(ኤክስቴንሽን) 

የመንገድ ቁጥርና ስም ወይም የፖስታ ሳጥን ቁጥር 2ተኛ አድራሻ (የአፓርትመንት ቁጥር) ከተማ ስቴት የዚፕ ቁጥር 

የጠበቃ ስም 

የፖስታ አድራሻ 

ከውንጀል ጋር በተያያዘ ካሣ ለማግኘት የሚሞሉት ማመልከቻ በመጠናቀቅ ላይ ነው። 

• ያለዎትን መረጃዎች ሁሉ ካስገቡ በኋላ፣ ማመልከቻውን ያትሙ። 

• ለወንጀል ጉዳት ካሣ የሚያግዙ ሠነዶች ፎቶ ኮፒ አባሪ አድርገው ያያይዙ፣ ይህም ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ የተደረጉ ወጪዎችን የሚያሳዩ ደረሰኞች፣ የኢንሹራን መረጃ፣ ወይም 
ማናቸውንም ከወንጀሉ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች የሚያስረዱ ሰነዶች ያጠቃልላል። ለራስዎ መረጃ እንዲሆን ኦሪጅናል ማስረጃዎች ይያዙ። 

• በሚቀጥለው ገጽ ላይ የሚገኘውን በጥንቃቄ ያንብቡ፣ ይፈርሙ አና ቀን ይጻፉ፣ ከዚያም በተመለከትው አድራሻ ይላኩ፣ ወይም በአቅራቢያዎ ለሚገኘው የተጎጂ ምስክሮች ድጋፍ 
መስጫ ማዕከል ያቅርቡ። 

• የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳተኛ ካሣ ቦርድ ማመልከቻዎ በደረሰ ጊዜ ደርሶኛል የሚል ደብዳቤ ይጽፍልዎታል። ይህ ማመልከቻዎ ደርሶናል የሚለው ደብዳቤ በማመልከቻዎ ላይ 
ተመስርቶ ስለሚገኙ ጥቅሞች ተጨማሪ መረጃ ያጠቃልላል። 

• ለተጨማሪ መረጃ፣ የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳተኛ ካሣ ቦርድ ተወካይ በማመልከቻዎ ላይ ያልጠቀሷቸውን ነገሮች ለማሟላት ሊያነጋግርዎ ይሞክር ይሆናል። 

• ለማንኛውም የጉዳት ካሣ ጥያቄዎች፣ በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የተጎጂ ምስክሮች ዕርዳታ ማዕከል ሊያነጋሩ ወይም ቦርዱን በስልክ ቁጥር 1-800-777-9229 ደውለው ማናገር 
ይችላሉ። 

ገጽ 5 ከጠቅላላው 7 ገጾች 
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በዚህ ገጽ ላይ ፊርማና ቀን መስፈር ይኖርበታል። 

ክፍል 12: የመረጃ ስርጭት/መረጃ መልቀቅ 
ለማንኛውም የጤና አገልግሎት መሥሪያ ቤት፣ የሕክምና ዋጋ ክፍያ አዘጋጅ፣ የመቃብር ቦታ ኀላፊ ወይም በዚያ ደረጃ የሚገኝ፣ አሠሪ፣ ለፖሊስና ለመንግሥት መሥሪያ ቤት፣ የፍትሕ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤትን ጨምሮ፣ የሶሻል ኬኩሪቲ አስተዳደር፣ የካሊፎርኒያ ስቴት 
ታክስ ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት፣ የፌደራል የአገር ውስጥ ገቢ መሥሪያ ቤት፣ ለማንኛውም ኢንሹራንስ ካምፓኒ፣ ወይም ለማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት ከዚህ ማመልከቻ ጋር የተያያዙ መረጃዎን እንዲሁም የጤና መረጃዎችን (በጤና ታሪክን ወይም የተያዙ ሰነዶችን 
ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን፣ የምክር ዘገባዎችን፣ የፓታሎጂ ምርመራ ውጤቶችን፣ ሕክምና ሲጠናቀብ የሚዘጋጁ ማጠቃለያዎችን፣ የቀዶ ጥገና ሪፖርቶችን፣ የኤክስሬይና ተመሳሳይ የራዲዮሎጂ ሪፖርቶችን፣ የላቦራቶሪ ሪፖርቶችን፣ ቻርቶችን፣ ተራኪ ሪፖርቶችን 
አንዲሁም የክፍያ ሰነዶችን የሚጨምር ሆኖ) የአዕምሮ ጤንነት ሪፖርት፣ የወንጀል ሬከርዶችን ከቦርዱ የሚገኘውን ጥቅም ለመወሰን እንዲያስችል ለቦርዱ ወይም ለተወካዩ እንዲሰጡ ፈቃድ ሰጥቻለሁ። ይህ ፈቃድ ለደረሱ ጉዳቶች ካሣ የሚሆን ጥቅም ለማግኘት፣ 
በዚሁ ብቻ ሳይወሰን የሚከተሉትን ጨምሮ ማለትም የጤና ወይም የሕክምና ነክ ጥቅሞች፣ የሥራ አጥነት ወይም የአካል ጉዳተኛነት ጥቅሞች፣ የሶሻል ሴኩሪቲ ጥቅሞች (የሶሻል ሴኩሪቲ የአካል ጉዳተኛ ጥቅም፣ የሶሻል ሴኩሪቲ ተጨማሪ ገቢ፣ እና/ወይም የጡረታ ገቢ 
ከአባሪ የጤና እና/ወይም የአዕምሮ ጤንነት ሠነዶች)፣ እና የአባት ጡረተኞች ጥቅም የሚመለከተውን ለማወቅ በተመሳሳይ ሁኔታ ሥራ ላይ ይውላል። በተጨማሪ የፌደራልና የስቴት ታክስ መረጃዎች ማለትም የታክስ ሰነዶች ገቢን ለማረጋገጥ ሲባል እንዲለቀቁ ፈቃድ 
ሰጥቻለሁ። የኔን ማመልከቻ መሠረት በማድረግ ቦርዱ የሚፈልጋቸውን ለማግኘት ሲባል ለነዚህ መረጃዎች በሕግ የተሰጡኝን መብቶች አሳልፌ ሰጥቻለሁ። 

ፊርማ የሰፈረበት ፎርም ፎቶ ኮፒ ወይም የፋክስ ቅጂ እንደ ኦርጅናሉ ያገለግላል በሚለው እስማማለሁ፣ እንዲሁም የሰፈረው ፊማዬ ተለይተው የተጠቀሱ መረጃዎች እንዲለቀቁ ፈቃድ ይሰጣል። 

ቦርዱ ወይም ተወካዩ ሕግ አጥፊ ነው ብሎ ባረጋገጠው ወገን ከዚው ወንጀል ጋር በተያያዘ የተደረገውን ወጪ ከቦርዱ ለእኔ የተሰጠኝን ለማስመለስ፣ በዚህ ባስገባሁት ማመልከቻ የሰፈሩት መረጃዎች እንዲሠራባቸው ለወደፊቱም የሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚያስከትሉት 
ወጪዎች ከአጥፊው እንዲያስመልሱ ተስማምቻለሁ። 

ይህን ማመልከቻ ለማጣራት ወይም ጉዳዩን ለመመልከት ቦርዱ ወይም ተወካዩ ስለዚህ ማመመልከቻ፣ እንዲሁም በዚህ ማመልከቻ የተመለከቱትን መረጃዎች፣ ለማንኛውም በዚህ ማመልከቻ ላይ ስሙ ለሰፈረ ተወካይ፣ የመንግሥት አካል፣ ወይም የጤና መሥሪያ ቤት 
ወይም ሌላ አገልግሎት ሰጪ መረጃ እንዲሰጥ ለዚህም ሥራ የሚያስፈልግ ክፍያ የተፈቀደ ከሆነ አገልግሎት ሰጪውን እንዲከፍል ተስማምቻለሁ። 

የሰጠሁትን ፈቃድ በማንኛውም ጊዜ እንደማነሳ እስማማለሁ። ይህ ፈቃድ የማንሳት ጉዳይ የሚከናወነው በጽሁፍ ነው። ፈቃድ የማንሳቱ ጉዳይ ተፈጻሚ የሚሆነው፣ ቦርዱ ጽሁፉን ሲያገኝ ነው። ፈቃድ የማንሳቱ ጉዳይ በቦርዱ ዘንድ ከደረሰ በኋላ ከቦርዱ የሚገኘውን 
ጥቅም አላገኝ ይሆናል። ሆኖም ግን፣ ማንኛውም የጤና አገልግሎት ሰጪ የሚያደርገውን ሕክምና፣ ክፍያ፣ ምዝገባ ወይም ለተለያዩ ጥቅሞች ዕድል ማግኘትን ይህን ፈቃድ ከመፈረሜ ጋር መያያዝ የለበትም። በተወሰኑ ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር ፈቃድ የተሰጠበት ፎቶ 
ኮፒ ለማግኘት መብት አለኝ። በዚህ ፈቃድ ውስጥ የሚዘረዘሩት መረጃዎች ሕግ በሚፈቅደው መሠረት ተቀባዩ ሊገልጻቸው ይችላል፣ ይህም መልሶ የመግለጽ ሥራ በፌደራል ወይም በስቴት ሕጎች ጥበቃ የሚደረግለት እንደማይሆን ተስማምቻለሁ። 

የሰጠሁት ፈቃድና ያደረግኩት ስምምነት ይህን ፎርም ከፈረምኩ ከአሥር (10) ዓመት በኋላ ዋጋ እንደማይኖረው እስማማለሁ። 

ፊርማ Date 

(ጉዳተኛ ለአቅመ አዳም ያልደረሰ/ያልደረሰች ከሆነ ወይም የአካል ጉዳተኛ ከሆነ ወላጅ ወይም ጠባቂ መፈረም አለበት።) 

ክፍል 13: ከካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ ቦርድ ጋር ያደረግኩት ስምምነት 
በካሊፎርኒያ ሕግ እንደተደነገገው፣ አመልካች ከወንጀሉ ጋር በቀጥታ በተያያዘ እና ከቦርዱ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ለመወሰን መሠረት ከሆነው ጉዳይ፣ ከአጥፊው ወገን ክፍያ ለእኔ ወይም ለኔ ወኪል ከተፈፀመ፣ ከፍትሐ ብሔር ክስ ጥቅም ካገኘሁ፣ ከኢንሹራንስ 
ድጋፍ ካገኘሁ፣ ወይም ከማናቸውም የመንግሥት ወይም የግል ተቋም ዕርዳታ ከወሰድኩ፣ ቦርዱ በማግኘት መረጃ እሰጣለሁ። ይህም በቦርዱ የተወሰነውን አጠቃላይ ጥቅም የሚያህል ይሆናል። ሁኔታው ታይቶ ኋላ ላይ በቦርዱ ወሳኔ ሲያገኝ የማይገባኝ ጥቅም 
ተቀብዬ ብገኝ የመክፈል ኀላፊነት እንዳለብኝ እገነዘባለሁ። ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ የሚወክለኝ ጠበቃ የማቆም ቢሆን ወይም በራሴ በኩል የምወስደው ነገር ቢኖር ለቦርዱ አሳውቃለሁ። 

መኖሪያ ለመቀየርና ለዚያ የሚያስፈልግ የመጓጓዣ ወጪ ለመሸፈን፣ የቤት ጥበቃ (ሴኩሪቲ) ለማሻሻል፣ ወይም ቤት ለመጠገን ወይም ለአካል ጉዳተኛ መኪናን ለመጠገን ከቦርዱ የማገኘው ማንኛውም ገንዘብ ለታለመለት ጉዳይ ብቻ ይውላል። በቤት ውስጥ ረብሻ 
ጉዳት የደረሰበት መኖሪያ ለመቀይርና ለዚያ የሚያስፈልግ የመጓጓዣ ወጪ በዕርዳታ ብቀበል፣ የኔን አዲስ የቤት አድራሻ ጉዳት ላደረሰብኝ ሰው አልገልጽም፣ ወደ ቤቴም እንዲደርስ አልፈቅድም፣ ወይም ጉዳት አድራሹ በመኖሪያዬ አካባቢ እንዳይገኝ የሚከለክል የፍርድ 
ቤት ማገጃ አወጣለሁ። 

ከቦርዱ ለደረሰብኝ ሁሉ ካሣ የምቀበል ከሆነ እና የካሊፎርኒያ ስቴት ለተመሳሳይ ጉዳት እንደኔ ሆኖ ካሣ ጉዳት ካደረሰው ወገን ከተቀበለ (የደረሰ ጥፋትን ፊት ወደ ነበረበት ለመመለስ የተሰጠ ትዕዛዝን መሠረት ባደረገ መልኩ የተገኘ ገንዘብ ሳይቀር) ወይም ከማንኛወም 
ሌላ ወገን፣ በዚህ መልክ የሚገኙ ድርብርብ ካሣዎችን በማስተናገድ በኩል ሁኔታውን ለቦርዱ እተዋለሁ። 

እዚህ የሰጠሁት መረጃ በካሊፎርኒያ ሕግ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ሊደርስ የሚችለውን ቅጣት በመገንዘብ ዕውነት፣ ትክክል፣ እንዲሁም እስከማውቀውና እስከማምነው ድረስ የተሞላ መሆኑን አረጋግጣለሁ። አመልካች ጥቅም የሚያገኝበት ሁኔታ እንደማይኖር፣ 
እንዲሁም አመልካች የወሰደውን ጥቅም ሀሰተኛ መረጃ በማቅረብ፣ ሆን ብሎ ያልተሟላ መረጃ በመስጠት፣ ወይም አሳሳች መረጃ በመስጠት የተፈፀሙ ጥቅሞች እንዲመለሱ ለማድረግ መሆኑን እገነዘባለሁ። 

ፊርማ Date 

(ወላጅ ወይም ጠባቂ ጉዳተኛው ለአቅመ አዳም ያልደረሰ/ያልደረሰች ወይም መንቀሳቀስ የማይችል ሰው ከሆነ መፈረም አለባቸው። የካውንቲ ማህበራዊ አገልግሎት ሠራተኞች/ሶሻል ወርከር፣ ክፍል 13ሀ ይመልከቱ።) 

ስምዎን ይጻፉ 

ክፍል 13ሀ: ለካውንቲ ማህበራዊ አገልግሎት ሠራተኞች (ሶሻል ወርከር)ብቻ 
በካሊፎርኒያ ሕግ እንደተደነገገው፣ አመልካች ከወንጀሉ ጋር በቀጥታ በተያያዘ እና ከቦርዱ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ለመወሰን መሠረት ከሆነው ጉዳይ፣ ከአጥፊው ወገን ክፍያ ከተፈፀመልኝ፣ ከፍትሐ ብሔር ክስ ጥቅም ካገኘሁ፣ ከኢንሹራንስ ድጋፍ ካገኘሁ፣ ወይም 
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ስለ መረጃዎች አሰባሰብ ጥንቃቄ አያያዝ መግለጫ 
1. ቦርዱ ይህን መረጃ የሚሰበስበው በካሊፎርኒያ መንግሥት ሕግ አንቀጽ 13952 et seq.  እና 13954 መሠረት ነው። 
2. በዚህ ገጽ ላይ የሚሰበሰቡት መረጃዎች በኢንፎሜሻን አያያዝ ድንጋጌ ሳይወሰኑ፣ ይስተናገዳሉ፣  ይህን ድረ ገጽ http://victims.ca.gov/media/pra.aspx. 
3. ይህ መረጃ የሚሰበሰበው የካሣ ጥቅም ማግኘት ይችሉ እንደሆን ውሳኔ ለመሰጠት እንዲረዳ ነው። 
4. ቦርዱ የርስዎን የግል ሁኔታዎች የሚያስረዱ መረጃዎችን ለሌላ ጠያቂ ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም የሚሆነው በሕግ የታዘዘ እንደሆነ ብቻ ነው፣ ወይም በመልካም ዕምነት እንዲህ ማድረግ 

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ነው፤ 
a. በሕግ የተደነገጉ ሁኔታዎችን መቀበል ወይም ከሕግ ሂደቶች ጋር መስማማት በቦርዱ የሚገለገሉትን ወይም በገጹ ላይ የተመለከትወን፤ 
b. የቦርዱን መብትና ወይም ንብረቶች መጠበቅ ከጥቃት መከላከል፣ እንዲሁም 
c. የሕዝብ ወይም የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ ቦርድ ተጠቃሚዎችን የግል ደህንነት ለመጠቅ ሲባል በአስቸኳይ ምላሽ መስጠት። 

5. ግለሰቦች የተጠየቁን ጉዳይ ብቻ በሚመለከት መረጃ እንዲሰጡ ይጠበቃል። 
6. የቀረበርው መረጃ በግዴታ አስፈላጊ ነው። 
7. የተጠየቁትን መረጃዎች አለመስጠት ከሚያስከትላቸው ውጤቶች አንዱ ማመልከቻዎን ውድቅ ማድረግ ሊሆን ይችላል። 
8. ስለ ራስዎ የሰጡትን መረጃዎች በተመለከት መዝገብ አስከፍተው የመመልከት መብት አለዎት። 
9. የተሰበሰቡትን መረጃዎች የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ ቦርድ የሚጠቀምበት ይሆናል። 
10. ስለተሰበሰቡት መረጃዎች ጥያቄ ቢኖርዎት፣ በሚከተለው አድራሻ ይላኩ። የፓስታ ሳጥን ቁጥር 48፣ ሳክራሜንቶ፣ ካሊፎርኒያ 95812፣ ኢሜል  info@victims.ca.gov ስልክ 

(800) 777-9229፤ ወይም የካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ፣ የግለሰቦች መረጃ አያያዝ አስተባባሪ በሚከተለው የኢሜል አድራሻ ያግኙ InfoSecurityandPrivacy@victims.ca.gov. 
11. የግለሰቦችን መረጃ በጥንቃቄ ስለ መያዝ፣ ከካሊፎርኒያ የወንጀል ጉዳት ካሣ ጉዳዩን በሚመለከት የተሰጠውን የመረጃ አጠባበቅ መግለጫ ይመልከቱ። ይህን ድረ ገጽ ይመልከቱ 

http://victims.ca.gov/privacy.aspx. 
12. ስለ ሸማቾች መረጃ በጥንቃቄ አያያዝ ለመረዳት ይህን ድረ ገጽ ይጎብኙ፣ https://oag.ca.gov/privacy/online-privacy. 
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