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 خدمات الضحايا

موظفي مشروع المهاجرين الناجين مساعدتك أو توصيلك  بإمكانفيما يلي الخدمات المتاحة للضحايا بحسب استحقاقهم لها.  نوضح
 بمحامي الضحايا في مجتمعك الذين يمكنهم مساعدتك في هذه الخدمات.

 
 (VCAP)برنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم  -1

 وتشمل مجاالت النفقات التالية: ،مساعدة الضحايا في مقاصة تكلفة الجريمةبرنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم يمكن ل 
  .النفقات الطبية •
 .االستشارات •
 .األرباح فوات •
 . فقد الدعم •
  .ئزالجناتكاليف  •
  .تكاليف السفر •
  .رعاية األطفال •
  .األموال المسروقة •
  .االنتقال •
  .تنظيف مسرح الجريمة •
 .التكاليف األخرى  •

  
  م التعويض:لتسل  

 .يجب أن تكون الجريمة قد وقعت في بنسلفانيا •
  ( أيام.3أن يتم اإلبالغ عن الجريمة أو تقديم أمر حماية من االعتداء خالل ثالثة ) يجب •
 وبرنامج مساعدة تعويض الضحايا. ،والمحاكم ،الضحية مع الشرطة تتعاون  أنيجب  •
 الضحية المطالبة خالل سنتين من وقوع الجريمة.  تقدم أنيجب  •
 يجب أال تكون الضحية متورطة في أي نشاط غير قانوني يتسبب في الجريمة. •
تتم بعض  سنة(. 60دوالر بسبب الجريمة )إذا كنت أقل من  100لخسارة ال تقل عن  تالضحية قد تعرض كون تيجب أن  •

 سنة.  18  عن أعمارهم تقل الذين االستثناءات للضحايا 
 

 :وتعويضهم الضحايا مساعدة ببرنامجمعايير التعويض  •
    هو الدافع األخير.برنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم  •
وغيرها من   ،والنفقات خارج الشبكة ،التعويض عن الدفعات المشتركة للتأمينبرنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم يمكن ل •

    التكاليف النثرية.
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من   لمزيد   services/aspx-lablehttp://pcv.pccd.pa.gov/avai برنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم يمكنك االتصال ب •
   المعلومات.

أو عن الملكية المسروقة أو المتضررة )مع   ،والمعاناة  ،بتعويض الضحايا عن األلمبرنامج مساعدة الضحايا وتعويضهم ال يقوم  •
 بعض االستثناءات(.

 دوالر.   35,000ُيقضى به هو المبالغ المالية التي ستوفرها بعض المزايا. أقصى مبلغ  مقدارهناك حدود بشأن   •
 

 العناوين سرية  برنامج -2
عن   بعيدا  الحفاظ على عنوان سكنهم الجديد  فيأو التحرش  ،أو االعتداء الجنسي ،يساعد برنامج سرية العناوين ضحايا العنف األسري  

 خطير. موقفالجاني بعد مرورهم بموقف اعتداء أو 
  

يقدم برنامج سرية العناوين عنوانا  بديال  للضحايا الذين انتقلوا إلى موقع جديد غير معلوم  : أوال   ؛أساسيينيتألف البرنامج من جزأين 
 يقدم الجزء الثاني من البرنامج للمشاركين خدمة إرسال بريد سري من الدرجة األولى مجاني. حين  في ؛للجاني

  
جزءا    بوصفهالبرنامج  استخداملمشاركين في برنامج حماية العناوين لمن األفضل  ذاولال يمثل البرنامج برنامجا  لحماية الشهود أو نقلهم 

 من برنامج سالمة عامة أكبر.
  

 كيف يعمل برنامج سرية العناوين؟
السجالت العامة التي يوفر برنامج سرية العناوين للضحايا المستحقين عنوانا  بريديا  بديال  للحفاظ على عنوان سكنهم الفعلي بعيدا  عن 

 .عن طريقها يمكن للجاني أن يعثر على موقعهم
  

 ،عنوانهم القانوني لسجالت المحكمة والسجالت الحكومية بما في ذلك رخص قائدي السيارات أنه  علىيمكن استخدام هذا العنوان  
 وااللتماسات  ،جالزواورخص  ،يل المصوتينوتسج ، والسجالت المدرسية ،وتسجيل المركبات ،وبطاقات الهوية التي ال تحتوي على صور

 . المحاكم إلى  تقدم التي
  

ورقم   ،وعنوانه البديل ،وتوقيعه ، بطاقة تصريح تشمل اسم ذلك الشخص  -وتسجيلهم في البرنامج همبمجرد قبول- ن و المشارك ُيعطى
 فرد. المشارك ال
  

جميع أنواع البريد المسجل والمعتمد من الدرجة   توجيهالبرنامج  يعيدالعنوان القانوني للمشارك.  أنه علىيمكن استخدام العنوان البديل 
 األولى إلى المشارك. 

  
  االستحقاق

أو  اضطروا إلى االنتقال إلى موقع جديد الذين  أولئكو   ،جنسيالعتداء اال سري أو األعنف الضحايا لبرنامج سرية العناوين  خدمات تتوفر
أو  ،ألسباب تتعلق بسالمتهم. كما يكون أي شخص يعيش في نفس المنزل مع الضحية )مثل أبنائهإلى موقع جديد  لالنتقاليخططون 

 للمشاركة. ُمستحقأو شركائه(  ، أو أشقائه ، والديه

http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/aspx
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 اتصل بنا

 : التالية الوسائل أحد طريق عن معنا التواصل  ُيرجى ،برنامجناب عنمن االستفسارات  لمزيد  
  

 عبر البريد:
 برنامج سرية العناوين | مكتب محامي الضحايا 

 2465: ص.ب
 17104هاريسبرج، بنسلفانيا 

  
 1.800.563.6399عبر الهاتف: 
 717.787.4343عبر الفاكس: 

 ovainfo@pa.gov-raعبر البريد اإللكتروني:
 نظام إبالغ الضحايا اآللي ببنسلفانيا  -3

سرية مجانية بخصوص إطالق سراح  إبالغ   توفر لك خدمة   التيلضحايا الجريمة  بنسلفانيا خدمة   واليةبيمثل نظام إبالغ الضحايا اآللي  
بنسلفانيا المجرمين الذين هم تحت إشراف سجون المقاطعة  واليةأو هروبه. تشمل خدمة نظام إبالغ الضحايا اآللي ب ،أو نقله  الجناة، أحد

 .الوالية داخلطالق سراح مشروط إل  خضعوا  الذين و   ،وسجون الوالية
 تلقي إخطارات بشأن حركات المجرمين: أسرتك ودائرة الدعم الخاصة بك و  أنت نكيمك حينئذ  إذا كان المجرم في أحد سجون المقاطعة ف  

 . عند إطالق سراح المجرم •
 .في حالة هروب المجرم •
 .في حالة نقل المجرم إلى موقع آخر •
 .نقر هنااللتسجيل  •

 بوصفكهناك إخطارات وخدمات أخرى يمكنك تلقيها طالق سراح مشروط إل عيخضفي حالة وجود المجرم في أحد سجون الوالية أو 
    مكتب محامي الضحية.من وذلك  الجرائمضحايا  أحد

 تشمل اإلخطارات والخدمات: 
واألنواع  ،الهروب حاالتو  ،وإطالق السراح ،النقلعمليات باإلخطار اآللي من خالل خدمة نظام إبالغ الضحايا اآللي ببنسلفانيا  •

 األخرى من التغيير في أوضاع االحتجاز. 
تكون لديك  ناع القرار بأي مخاوف قد هذه طريقة إلعالم ُص و  .ينالمجرم  أحدفرصة للتعبير عن مشاعرك بشأن إطالق سراح  •

 وطلب شروط معينة إلطالق السراح في حالة الموافقة على إطالق سراح المجرم. ،بخصوص سالمتك وسالمة أسرتك
-1064( أو 800) 563-6399(،  800)  322-4472على الرقم  بمكتب محامي الضحيةوالتسجيل اتصل  المعلومات من مزيد  ل

   ( )خدمة االتصاالت للصم( خالل ساعات العمل العادية.877)  349
 معلومات إضافية عن نظام إبالغ الضحايا اآللي ببنسلفانيا:

•    Recursos de Pennsylvania SAVIN 
 الخدمة؟   ليما الذي ستقدمه  •
 ما خطوات التسجيل؟   •

mailto:ra-ovainfo@pa.gov
https://www.vinelink.com/vinelink/siteInfoAction.do?siteId=39000
https://www.vinelink.com/vinelink/siteInfoAction.do?siteId=39000
https://www.vinelink.com/vinelink/siteInfoAction.do?siteId=39000
http://www.ova.pa.gov/
http://www.ova.pa.gov/
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/Recursos-de-Pennsylvania-SAVIN.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/Recursos-de-Pennsylvania-SAVIN.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/Recursos-de-Pennsylvania-SAVIN.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-will-this-service-do-for-me.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-are-the-steps-to-register.aspx
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 ؟  معرفته ما الذي يجب علي   •
 ؟  يلما الحقوق المخولة   •
 ...   لوماذا  •
 عن نظام إبالغ الضحايا اآللي ببنسلفانيا  الضحايا أحداعتقادات  •

 المكتب الفيدرالي للسجون 
فيدرالية أن تتلقى معلومات في حينها عن األحداث المهمة التي  ال الجرائم ألحدضحية  بوصفك يمكنك إذا كان المجرم في سجن فيدرالي

 .ةالجنائي التقاضي إجراءات قد تقع في جميع مراحل 
 انقر هنا.  المزيد، لمعرفة •

 
   وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالواليات المتحدةل التابعبرنامج إبالغ الضحايا 

 همللضحايا والشهود المؤهلين إلبالغ وذلكإلبالغ الضحايا  جبرناميوجد لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالواليات المتحدة 
لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين يخضعون لالحتجاز  منالجناة األجانب  أحدبنشاط  ةإطالق السراح المتعلق حاالتب

  بالواليات المتحدة.
  .هناتتوفر المعلومات المتعلقة بالبرنامج بما في ذلك نموذج تسجيل الضحايا من  •

 
 االستشارة والعالج -4

 
 .الجرائمضحايا  أحد يمكنك االستفادة من خدمات االستشارات إذا كنت  

 
واالكتئاب. قد تشعر بأنك غير قادر على   ،والغضب ، واأللم ، والحزن  ،بالقلقالشعور  في بشكل متكرر يبدأ الضحايا بعد وقوع الجريمة 

م سلوكيات جديدة  تعل   في وأن تساعدك  ،مشكالت أو تقليل الضغطمع  التعاملقرارات. يمكن لالستشارات أن تساعدك في الالنوم أو اتخاذ 
 رت بها الجريمة حياتك.التعايش مع الكيفية التي غي   في وفهم اعتقاداتك ومشاعرك. يمكن لالستشارات أن تساعدك 

 
تلك  راودتكأو  ،مع أنشطتك اليومية منها تعاني التي تمشكالال تلك أثرتمن األفكار الجيدة التفكير في اللجوء إلى استشاري خاصة  إذا 

للرد على األسئلة وتقديم ن يمتاح فهم، المحلي الخاص بكخدمة الضحايا . يمكنك االتصال ببرنامج طويلةالمشاعر لفترة زمنية 
  االستشارات الداعمة.

 
 ،واألخصائيين االجتماعيين ،واألطباء النفسيين ،الذين يمكنهم المساعدة مثل علماء النفس العقليةهناك أنواع عديدة من أخصائيي الصحة 

أو المشاركة في مجموعة دعم والتحدث مع أشخاص كانوا   صدماتالأخصائي خبير في عالج واالستشاريين. قد ترغب في تحديد مكان 
 أيضا  ضحايا جريمة. 

 

http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-do-I-need-to-know.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/for-victims/Pages/Your-Rights-as-a-Victim.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Flow%20County/What-if--.aspx
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Documents/PA_PSA.mpg
https://www.bop.gov/resources/victim_resources.jsp
https://www.dhs.gov/victim-notification-program
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Interactive-Map.aspx#.VBB2X_ldVyx
http://www.pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/locating-trauma_informed_therapists.pdf

