متاثر کنندگان کی خدمات
اہلیت کے لحاظ سے ،متاثرین کے لئے خدمات دستیاب ہیں۔ امیگریشن سروائیور پراجیکٹ ( )ISPکا عملہ متاثرین کے
وکیلوں کے ساتھ آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کی کمیونٹی میں جو آپ کو ان خدمات کے لئے مدد دے سکتے ہیں۔
متاثر کنندگان کی ادائیگی میں امداد کا پروگرام ()VCAP
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متاثر کنندگان کی ادائیگی میں امداد کا پروگرام ( )VCAPمتاثرین کو جرم کی قیمت کا بدلہ دینے میں مدد دے سکتا ہے
اور مندرجہ ذیل اخراجات اس میں شامل ہیں:
• طبی اخراجات
• مشاورت
• کمانے کا نقصان
• مدد کا نقصان
• جنازہ کے اخراجات
• سفر کے اخراجات
• دیکھ بھال
• چوری شدہ نقدی
• ہجرت
• جائے وقوعہ کی صفائی
• دیگر اخراجات
معاوضہ حاصل کرنے کے لئے:
• جرم کا پنسلوانیا میں ہونا ضروری ہے؛
• جرم کی اطالع الزما ً دی جائے یا غلط استعمال کے حکم سے تحفظ ( )PFAتین ( )3دن کے اندر دائر کیا
جائے؛
• مظلوم کو پولیس ،عدالتوں اور متاثرین کے لیے معاوضہ کی امداد کے پروگرام سے تعاون کرنا چاہیے۔
• مظلوم کو الزمی طور پر جرم کے دو سال کے اندر کلیم دائر کرنا چاہیے ۔
• مظلوم کو ایسی غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو جرائم کی وجہ ہوں؛
• اور متاثر شخص کو کم سے کم  100$کا نقصان ہونا ضروری ہے (اگر آپ  60سال سے کم عمر ہیں)۔ کچھ
مستثنیات  18سال سے کم عمر کے افراد کے لئے بنائے جاتے ہیں۔
•
•
•
•
•
•

.II

 VCAPمعاوضہ پیرامیٹرز:
 VCAPآخری مدد کا ادائیگی دہندہ ہے۔
 VCAPکی ادائیگی انشورنس کے ساتھ مل کر کی جا سکتی ہے؛ نیٹ ورک سے باہر کے اخراجات اور دیگر
جیب پر بھاری اخراجات۔
آپ  VCAPسے رابطہ کر سکتے ہیں (http://pcv.pccd.pa.gov/available- 2339-233 )800
 services/aspxمزید معلومات کے لئے ۔
 VCAPنے متاثرین کو درد اور تکلیف کے لئے یا چوری یا تباہ شدہ جائیداد (کچھ مستثنیات کے ساتھ) کے لئے
ادائیگی نہیں کی ہے۔
کچھ فوائد فراہم کرے گا کہ کتنی رقم کی حد موجود ہیں۔ مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ ایوارڈ 35,000$
ہے۔
ایڈریس رازداری پروگرام ()ACP
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 ACPگھریلو تشدد ،جنسی حملے یا تعاقب کے متاثرین کی مدد کرتا ہے ،انہیں ان کے حملہ آور سے محفوظ رکھتا ہے یہ یقینی
بناتے ہوئے کہ ان کے نئے گھر میں بدسلوکی یا خطرناک صورت حال ان سے دور ہو گئی ہے۔
پروگرام کے دو بنیادی حصے ہیں۔ سب سے پہلے ACP ،ان متاثرین کو جو نئے مقام پر منتقل ہوگئے ہیں ایک متبادل ایڈریس فراہم
اعلی درجے کا رازدارانہ میل
کرتا ہے جو ان کے حملہ آور کے لئے غیر معروف ہو۔ پروگرام کا دوسرا حصہ شرکاء کو مفت
ٰ
فارورڈنگ سروس فراہم کرنا ہے ۔
یہ پروگرام ایک گواہ کا تحفظ یا ایک منتقلی پروگرام نہیں ہے ،لہذا ایڈریس رازداری کے پروگرام میں شرکاء کو ایک بڑے
مجموعی حفاظتی پروگرام کے حصے کے طور پر پروگرام کا استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
 ACPکیسے کام کرتا ہے ؟
 ACPاہل متاثرین کو ایک متبادل میلنگ ایڈریس فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے اصل گھر کے ایڈریس کو عوامی ریکارڈوں سے باہر
رکھا جا سکے جہاں ان کا حملہ آور ان کا پتہ تالش کر سکتا ہے۔
یہ پتہ عدالت اور حکومتی ریکارڈوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ،بشمول ڈرائیورز الئسنس ،غیر تصویری شناختی کارڈ،
گاڑی کی رجسٹریشن ،اسکول کے ریکارڈ ،ووٹر رجسٹریشن ،شادی کے الئسنس ،اور عدالت کی درخواستیں۔
ایک بار منظوری ملنے اور پروگرام میں داخل ہونے کے بعد  ،شرکاء کو ایک اجازت نامہ کارڈ دیا جاتا ہے جس میں اس شخص کا
نام ،دستخط ،متبادل ایڈریس اور ایک انفرادی شریک نمبر شامل ہوتا ہے۔
متبادل ایڈریس کو شریک کے قانونی پتہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام تمام اعلی درجے کا ،رجسٹرڈ اور مصدقہ
میل آگے رکن تک بڑھاتا ہے ۔
اہلیت
 ACPان لوگوں کے لئے دستیاب ہے جو گھریلو تشدد ،جنسی حملے یا تعاقب کے شکار ہیں اور اس میں منتقل ہونے یا حفاظت کی
وجوہات کے لئے ایک نئے مقام پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص کو
شکار کے طو ر پر (مثال کے طور پر ،بچوں ،والدین ،یا بہن بھائیوں ،یا شراکت داروں) میں حصہ لینے کا اہل بھی ہوسکتا ہے۔
ہم سے رابطہ
اگر آپ ہمارے پروگراموں کے بارے میں سواالت ہیں ،تو براہ مہربانی ہم سے رابطہ کریں:
بذریعہ ڈاک:
ایڈریس رازداری پروگرام | متاثر کنندگان کے ایڈووکیٹ کا دفتر
پوسٹ بکس 2465
ہیرسبرگ PA 17104 ،
فون کے ذریعے1.800.563.6399 :
فیکس717.787.4343 :
 1بذریعہ ای میلra-ovainfo@pa.gov:
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PA SAVIN

پنسلوانیا کے خود کار طریقے سے مظلوم نوٹیفکیشن سسٹم ( )PA SAVINجرم کے متاثرین کے لئے ایک سروس ہے
جو آپ کو مجرم کی رہائی ،منتقلی یا فرار کے بارے میں مفت ،رازدارانہ اطالع فراہم کرتی ہے۔  PAسروس میں
کاؤنٹی جیلوں ،ریاستی جیلوں ،اور ریاستی پیرول کی نگرانی کے تحت مجرم شامل ہیں۔
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اگر مجرم ایک کاؤنٹی جیل میں ہے ،تو آپ ،آپ کا خاندان ،اور آپ کی حمایت کا حلقہ مجرم کی نقل و حرکت پر اطالعات
وصول کر سکتے ہیں:
•
•
•
•

جب مجرم کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے
اگر مجرم بھاگ جائے
اگر مجرم کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے
رجسٹر کرنے کے لئے ،یہاں کلک کریں ۔

اگر مجرم ایک ریاستی جیل میں ہے یا ریاستی پیرول پر ہے تو ،اضافی اطالعات اور خدمات موجود ہیں جو آپ کو جرم
کا شکار ہونے کے طور پر  ،کا شکار وکیل سے حاصل کر سکتے ہیں۔
اطالعات اور خدمات میں شامل ہیں:
• منتقلی ،رہائی ،فرار ،اور دیگر اقسام کی تحویل میں تبدیلی پر  PA SAVINکے ذریعہ خود کار طریقے سے
نوٹیفکیشن
• مجرم کی رہائی کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا موقع۔ یہ فیصلہ سازوں کو آپ کی اور آپ
کے خاندان کی حفاظت کے لئے اور حملہ آور کی رہائی کی منظوری کی صورت مین اس پر بعض پابندیاں
لگانے کی درخواست کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
مزید جاننے اور رجسٹر کرنے کے لئے ,سے رابطہ کریں شکار ایڈووکیٹ میں (-563 )800( ,4472-322 )800
 )or (877) 349-1064 (TDD ,6399باقاعدگی سے کاروباری اوقات کے دوران۔
 PA SAVINکے بارے میں اضافی معلومات:
• Recursos de Pennsylvania SAVIN
• یہ خدمت میرے لئے کیا کرے گی ؟
• رجسٹر کرنے کے لئے کیا اقدامات ہیں ؟
• مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے ؟
• میرے پاس کیا حقوق ہیں ؟
• کیا ہے اگر۔۔ ۔
•  PA SAVINکے بارے میں ایک متاثرہ کے خیاالت
وفاقی بیورو برائے جیل خانہ جات
اگر مجرم ایک وفاقی جیل میں ہے  ،بطور وفاقی جرم کا شکار ،آپ کو اہم واقعات کے بارے میں بروقت معلومات
موصول ہو سکتی ہیں جو مجرمانہ انصاف کے عمل میں واقع ہو سکتی ہیں ۔
• مزید جاننے کے لیے ،یہاں کلک کریں۔
امریکی امیگریشن اور کسٹم نفاذ کے لیے اعالن پروگرام
امیگریشن اور کسٹمز نفاذ ( )ICEاہل افراد اور گواہوں کے لئے ایک مظلوم نوٹیفکیشن پروگرام ہے جس میں آئس کی
حراست میں ایک مجرمانہ اجنبی کی رہائی سے متعلق سرگرمیوں پر مطلع کیا جائے گا۔
•  1پروگرام کے بارے میں معلومات ،جس میں متاثر کنندہ رجسٹریشن فارم بھی شامل ہے ،دستیاب ہیں یہاں ۔
.IV

مشاورت اور تھراپی

اگر آپ جرم کا شکار تھے تو آپ مشاورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ایک جرم کے بعد ،متاثرین میں اکثر پریشانی ،اداسی ،غم ،غصے اور ڈپریشن کے جذبات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو شاید
نیند نہ آتی ہو یا فیصلے کرنے کے قابل نہ ہوں۔ مشاورت آپ کے مسائل کے ذریعے کام کرنے میں مدد کر سکتی ہے،
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کشیدگی کو کم کرنے ،نئے رویے کو سیکھنے کے لئے آپ کی مدد اور آپ کے خیاالت اور جذبات کو سمجھنے کے
لئے۔ مشاورت آپ کو 'کس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے' کے ساتھ نمٹنے میں مدد کرسکتی ہے۔
کسی کونسلر سے مالقات کے بارے میں غور کرنا ایک اچھا خیال ہے ،خاص طور پر اگر آپ کے مسائل آپ کی
روزمرہ کی سرگرمیوں میں مد اخلت کرتے ہیں یا آپ وقت کی توسیع کی مدت کے لئے ان جذبات کا تجربہ کرتے ہیں۔
آپ اپنے مقامی مظلوم سروس پروگرام سے رابطہ کر سکتے ہیں ،اور وہ سواالت کا جواب دینے اور معاون مشاورت
فراہم کرنے کے لئے دستیاب ہیں۔
ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد کی بہت سی اقسام ہیں ،جیسے کہ ماہر نفسیات ،سائیکاٹرسٹ  ،سماجی کارکن اور مشیر
بھی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ شاید تالش کرنا چاہتے ہوں صدمے پر مطلع کیا جانے واال تھراپسٹ یا ایک سپورٹ گروپ
میں حصہ لینا اور جرم کے شکار افراد کے ساتھ بات چیت کرنا۔
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