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 خزمەتەکانی قوربانی 

ی دەکرێن بۆی. کارمەندانی پڕۆژەی کۆچبەرانی ڕزگاربوو  ئەمانەی خوارەوە ئەو خزمەتانەن کە بەپێ ی شیاوبوونی مشتەری دابیی
(ISP دەتوانن یارمەتیت بدەن کە پەیوەندی بکەیت بە پشتیوانانی قوربانی لەنێو کۆمەڵگاکەت، ئەوان دەتوانن سەبارەت بەم )

 خزمەتانە یارمەتیت بدەن. 
 

I. ( بەرنامەی یارمەتیی قەرەبووکردنەوەی قوربانیVCAP) 
بەرنامەی یارمەتێی قەرەبووکردنەوەی قوربانی دەتوانێت یارمەتێی قوربانیان بدات کە زیانی تاوانەکە بدەنەوە کە شامیل  

 ئەمانەی خوارەوە دەبێت: 
  تێچووە پزیشکیەکان •
 ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاری  •
 لەدەستدانی داهات •
 لەدەستدانی پاڵپشێ   •
  تێچووی ئەسپەردەکردن و پرسە •
  تێچووی سەفەر •
  بەخێوکردنی منداڵ •
  پارەی دزراو •
  گواستنەوەماڵ •
  کردنەوەی شوێێی تاوانپاک •
 تێچووەکانی تر  •

  
  بۆ وەرگرتیی قەرەبوو: 

 تاوانەکە دەن   لە پێنسیلڤانیا ڕووی دابێت؛ •
ی لە بەدڕەفتاری )3دەن   لە ماوەی س  ) • ( PFA( ڕۆژ دوای ڕوودانی تاوانەکە، ڕاپۆرت درابێت یان فەرمانێیک پاراسی 

  دەرکرابێت؛
 دەن   قوربانی لەگەڵ پۆلیس، دادگاکان، و بەرنامەی یارمەتێی قەرەبووکردنەوەی قوربانیان هاوکاری بکات؛ •
 داواکەی تۆمار بکات؛ قوربانی دەبێت لە ماوەی دوو ساڵ دوای تاوانەکە •
 قوربانی نابێت بەشدار بووبێت لە کردارێیک نایاسانی دا کە بووەتە هۆی تاوانەکە؛ •
 دەن   النیکەم بەهۆی تاوانەکەوە  •

 ن   گەیشتبێت )ئەگەر تەمەنی کەمت  لە  100و قوربانی
بۆ  ساڵە(.  60دۆالر زیانی

درێط. ساڵ هەندێ حاڵەن  ئاوارتە لە بەرچ 18قوربانیانی کەمت  لە   او دەگتی
 

ەکانی  •  بۆ قەرەبووکردنەوە VCAPپارامیت 

• VCAP  .ی ڕێگەچارەیە بۆ قەرەبووکردنەوە    دواییی

• VCAP  واتە( دەتوانێت هەق  هاوبەشco-pay ی بیمە قەرەبوو بکاتەوە؛ تێچووە دەرەکیەکان و خەرجیە)
فانیەکان    گتی

ـەوە VCAP( پەیوەندی بکەیت بە 800)  233-2339بۆ زانیارنی زۆرتر، دەتوانیت بە ژمارە تەلەفۆنی  •

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

• VCAP  قەرەبووی ئێش و ئێش و ئازار یان دارانی دزراو یان زیانلێکەوتووی قوربانی ناکاتەوە )هەندێ حاڵەن  ئاوارتە
 هەیە(. 

ەندێ لە بێنەفیتەکان دا دەدرێت سنووردارە. زۆرترین پارەیەک کە دەدرێت، بڕی ئەو پارەی کە لە چوارچێوەی ه  •
 دۆالرە.  35000سەرجەم 

http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/aspx
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II.  بەرنامەی نهێیی( پاراستیی ناونیشانACP)  

ACP  نی ناوماڵ، پەالماری سێکیس یان ئەوانەی کە کەسێک بە دزییەوە دەکەوێتە شوێنیان دەدات کە دوای
ژ  توندوتتی

یارمەتێی قوربانیانی

 خۆیان لە تاوانکار بشارنەوە. 
ی

ی یان بارودۆخێیک مەترسیدار، ناونیشانی ماڵ ژ  ڕزگاربوون لە توندوتتی

  

ی دەکات بۆ ئەو قوربانیەی کە شوێێی مانەوەی گۆڕیوە و  ACPئەم بەرنامەیە دوو بەسژ  سەرەکێی هەیە. یەکەم،  شوێنێیک نوێ دابیی

ی دەکرێت.   تاوانکار ناونیشانی ئەو شوێنە نازانێت. لە بەسژ دووەیم بەرنامەکە دا خزمەن  نامەناردنی نهێێی بۆ بەشداربووان دابیی

  

پاراستێی یە، بۆیە ئێمە کەسانی بەشداربوو لە بەرنامەی نهێێی ئەم بەرنامەیە بەرنامەی پاراستێی یان گۆڕیێی شوێێی مانەوەی شایەت ن

 . ی  ناونیشان ئامۆژگاری دەکەین کە ئەم بەرنامەیە وەکوو بەشێک لە بەرنامەیەیک پاراستێی گەورەتر بە کار بهێیی

  

ACP چۆن کار دەکات؟ 

ACP اڵەکەیان لەنێو تۆمارە گشتیەکان دا نەبێت تاوەکوو ناونیشانی پۆسێ  نوێ دەداتە قوربانیە شیاوەکان بۆ ئەوەی ناونیشانی ئەسڵێی م

 تاوانکار نەتوانێت ناونیشانی شوێێی مانەوەی قوربانی بدۆزێتەوە. 

  

ێت بۆ دادگا و تۆمارە حکوومیەکان، لەوانە مۆڵەن  لێخوڕین، کارن    یاسانی ئەوە بکار بهێتی
ئەم ناونیشان دەکرێت وەکوو ناونیشانی

ی، و داوا یاساییەکان لە دادگا. وێنە، تۆمارکر ناسنامەی ن     هاوسەرگتی
 دنی ئۆتۆمبیل، تۆماری خوێندنگە، تۆماری دەنگدەر، مۆڵەن 

  

 بەشداربووان، دوی ئەوەی کە پەسەند کران و لە بەرنامەکە دا ناویان نووس، کارتێیک ڕێگەپێدانیان ن   دەدرێت کە ناو، ئیمزا، ناونیشانی 

 وی تێدا نوورساوە. جێگرەوە، و ژمارەی تایبەن  بەشداربو 

  

ێت. ئەم بەرنامەیە هەموو نامەیەیک پلەیەک، تایبەت و   یاسانی ئەو کەسە بە کار بهێتی
ناونیشانی جێگرەوە دەکرێت وەکوو ناونیشانی

ێت بۆ کەس بەشداربوو.  ی
 گەرەنتیکراو دەنت 

  

 شیابوون

ACP  نی ناو
ژ ماڵ، پەالماری سێکیس یان بەدزیەوە شوێنکەوتن بوونە و بۆ بۆ ئەو کەسانە یە کە ئێستا یان لە ڕابردوو قوربانێی توندوتتی

پاراستێی سەالمەتییان ناچار بوونە یان خەریکن شوێێی مانەوەیان دەگۆڕ. هەروەها، هەر ئەندامێیک دیکەی ئەو خانەوادە کە قوربانی تێدا 

 بەشداریکردن لەم بەرنامەیە.  دەژی )وەک نموونە، منداڵ، باوک و دایک، خۆشکوبرا، یان پارتنەر( ڕەنگە شیاو بن بۆ 

  

 پەیوەندیمان پێوە بکە

 ئەگەر دەربارەی بەرنامەکانمان پرسیارت هەیە، تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە: 

  

 بە ئیمەیل: 

Address Confidentiality Program | Office of Victim Advocate 

PO Box 2465 

Harrisburg, PA 17104 

  

 1.800.563.6399بە تەلەفۆن: 

 717.787.4343بە فاکس: 

 ra-ovainfo@pa.govبە ئیمەیل: 

III. PA SAVIN  

mailto:ra-ovainfo@pa.gov
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 تاوان کە ئاگادارنی خۆڕانی PA SAVINسیستەیم ئۆتۆماتییک پێنسیلڤانیا بۆ ئاگادارکردنەوەی قوربانی )
( خزمەتێکە بۆ قوربانیانی

ئەو تواناکارانەش  PA SAVINو نهێنیت ن   دەدات سەبارەت بە ئازادکردن، گواستنەوە یان هەڵهاتێی تاوانکار. خزمەن  
 دەکرێتەوە کە لە ژێر چاودێرنی زیندانی ناوچە، زیندانی ویالیەت، و ئازادنی بەمەرج دا ن. 

انەکەت، و کەسانی نێو بازنەی پشتیوانیت دەتوانن لەبارەی  ئەگەر تاوانکار  ی ی
لە زیندانێیک ناوچە دا بێت، تۆ، خێ 

 گواستنەوە و جمووجووڵەکانی تاوانکار ئاگاداری وەربگرن. 

 ئەگەر تاوانکار لە زیندان ئازاد بکرێت •
 ئەگەر تاوانکار هەڵبێت •
 ئەگەر تاوانکار بگوازرێتەوە بۆ شوێنێیک تر  •
ە کرتە بکەن، بۆ ناوتۆمارکرد • ی

 . لت 

ی یاسای ویالیەت بەمەرج ئازاد کراوە، 
هەندێ ئاگادارکردنەوە و خزمەن  ئەگەر تاوانکار لە زیندانی ویالیەت دا یە یان بەپی 
   . نووسینگەی پاڵپشێ  قوربانی توانیت وەریانبگریت لە دەیکە هەن کە تۆ، وەکوو قوربانیەیک تاوان، دە

ی لە ئەمانەی خوارەوە:    ئاگاداریەکان و خزمەتەکان بریتیی

ـەوە لە گواستنەوە، ئازادکردن، هەڵهاتن، و جۆرەکانی تری  PA SAVINئاگادارکردنەوەی ئۆتۆماتیک لە ڕێگەی  •
 گۆڕانکاری لە دەستبەسەرکردن دا. 

وهەستت لەبارەی ئازادکردنی تاوانکارەکە.  • ئەمە ڕێگایەکە بۆ ئەوەی بە بڕیاردەرەکان بڵێیت کە   دەرفەن  دەرڕیێی بتی
انەکەت هەیە و داوا  ی ی

بکەیت کە ئەگەر تاوانکارەکە ئازاد چ نیگەرانیگەلێکت لەبارەی سەالمەتێی خۆت و خت 
ێت.   دەکرێت، هەندێ مەرج بۆ ئازادکردنی دابتی

 ئاسانی کارکردن دا، 
 563-6399(، 800) 322-4472لەڕێگەی ژمارە تەلەفۆنی بۆ زانیارنی زۆرتر و ناوتۆمارکردن، لە کان 

   . نووسینگەی پاڵپشێ  قوربانی ( پەیوەندی بکە بە 877) 349-1064( یان 800)

 : PA SAVINزانیارنی زیاتر لەبارەی 
• Recursos de Pennsylvania SAVIN   
 ئەم خزمەتە چیم بۆ دەکات؟  •
 هەنگاوەکانی تۆمارکردن کامانەن؟  •
 پێویستە چ شتێک بزانم؟  •
 چ مافگەلێکم هەیە؟   •
 چ  دەبێت، ئەگەر...  •
وڕای قوربانیەک لەبارەی  •  PA SAVINبتی

 زیندانەکان
ی

 فەرمانگەی فیدراڵ
قوربانیەیک تاوانێیک فیدراڵ، دەتوانیت زانیارنی بەوەخت وەربگریت وەکوو  گەر تاوانکار لە زیندانێیک فیدراڵ بێت، تۆ،ئە

 لەبارەی هەندێ ڕووداوی تایبەت کە ڕەنگە لە ماوەی پڕۆسەی دادگانی تاوان دا ڕوو بدەن. 

ە کرتە بکە. بۆ زانیارنی زۆرتر،  • ی
 لت 

 
 بەرنامەی دەزگای کۆچبەری و جێبەجێکردنی گومرییک ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ ئاگادارکردنەوەی قوربانی 

دارکردنەوەی قوربانێی هەیە بۆ ئەوەی قوربانی و شایەتە  ( بەرنامەیەیک ئاگاICEدەرزگای کۆچبەری و جێبەجێکردنی گومریک )
  دەستبەسەری کردووە.  ICEشیاوەکان ئاگادار بکاتەوە لە چاالکیەکانی پەیوەست بە ئازادکردنی تاوانکارێیک بیانی کە 

•  ، ەزانیاری لەبارەی بەرنامەکە، لەوانە فۆریم تۆمارکردنی قوربانی ی
  لەبەردەستە.  لت 

 

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
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
http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Documents/PA_PSA.mpg
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
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IV. چارەسەرکردن ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاری و 
 

 ئەگەر تۆ قوربانێی تاوانێک بوویتە، دەتوانیت لە خزمەن  ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاری سوود وەربگریت. 
 

، و خەمۆیک دەکەن. ڕەنگە  ، خەمباری، پەژارە، تووڕەنی دوای ڕوودانی تاوانێک، زۆربەی کات قوربانیان هەست بە دڵەڕاویک 
نەتوانیت بخەویت یان بڕیار بدەیت. خزمەن  ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاری دەتوانێت یارمەتیت بدات کە کێشەکانت چارەسەر 

ی ڕەفتاری ی
ێست کەم بکەیتەوە، فت  نوێ ببیت، و لە بتی و هەستەکانی خۆت تێبگەیت. ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاری   بکەیت، ست 

 یارمەتیت دەدات کە لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریەی کە تاوانەکە لە ژیانی تۆ دا دروسێ  کردووە هەڵ بکەیت. 
 

کاروباری ڕۆژانەت چاک وایە بتی لە بیێی ڕاوێژکارێک بکەیتەوە، بەتایبەت ئەگەر کێشەکانت ڕێگە لە ئەنجامدانی چاالیک و  
بەرنامەی خزمەن   دەگرن یان ئەگەر بۆ ماوەیەیک درێژە ئەو هەستانە لێت دوور ناکەونەوە. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە 

یم پرسیارەکانت بدەنەوە و بۆ پاڵپشێ  کردن لە تۆ خزمەن  لە ناوچەکەت، ئەوان  قوربانی 
ی
ئامادەن وەڵ
ی بکەن.    ئامۆژگاریکردن/ڕاوێژکاریت بۆ دابیی

 
یشک، یاریدەری  ی چەندین جۆر پسپۆڕی سەالمەن  دەروونی هەن کە دەتوانن یارمەتیت بدەن، وەک دەروونناس، دەروونت 

ن ب  ی
، و ڕاوێژکار. ڕەنگە بتهەوێت بتنت  یەن 

ی
یان بتهەوێط لە گرووپێیک  چارەسەرکەری شارەزا لە بواری ترۆما ۆ الی کۆمەڵ

 پاڵپشێ  دا بەشداری بکەیت و لەگەڵ کەسانی تر کە قوربانێی تاوان بوونە قسە بکەیت. 
 

http://pcv.pccd.pa.gov/available-services/Pages/Interactive-Map.aspx#.VBB2X_ldVyx
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

