
  
 

 متاثرین کے لئے حقوق کا بنیادی بل

 PA 17110۔ فرنٹ سٹریٹ، ہیرسبرگ، N 3101پنسلوانیا کمیشن برائے جرم اور خطا 
-1کے متاثرین کی خدمات کے پروگرام  PCCDدائرہ اختیار یا  اضافی متاثرین کے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، براہ کرم اپنے

 پر رابطہ کریں۔ 800-692-7292

 جرم کے متاثرین افراد مندرجہ ذیل حقوق رکھتے ہیں:

جرم کے شکار افراد کے لئے دستیاب خدمات کے بارے میں بنیادی   حاصل کرنے 

 معلومات۔

 

تبصرہ پیش  ایک ذاتی چوٹ کے جرم کے شکار ہونے کے بعد، تحریری  درخواست پر

کرتے ہیں یا ایک کی شکل میں زبانی گواہی پیش کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لئے،  

کون سا تبصرہ یا گواہی جس کا ان کی موجودگی کا جائزہ لینے پر عدالت کی طرف سے  

 غور کیا جائے گا۔

 اصالحات کی سہولت:  مقامی  جہاں بالغ کی سزا دی جاتی ہے  ذاتی چوٹ کے جرائم میں

کی رہائی کی تاریخ کا نوٹس موصول کریں، کام کی رہائی سمیت، رضا، پیرول،  بالغ -

 بوٹ کیمپ یا کمیونٹی عالج سینٹر کی جگہ کی طرف سے رہائی؛ اور
ان کے کیس سے متعلق مجرمانہ اور نابالغ انصاف کے نظام کے اندر کچھ اہم   ہوں

مندرجہ ذیل میں سے تمام شامل  اعمال اور کارروائی کے بارے میں مطلع ۔ اس میں 

 ہیں: 

اس کے بارے میں معلومات تک رسائی حاصل کریں کہ نابالغ کو گرفتار کیا گیا  -

تھا یا گرفتاری کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا اور کیا ایک درخواست الزام خطا دائر کی  

 گئی ہے۔

  ایک نابالغ کی قید کی مدت پوری ہونے سے پہلے ایک قید مرکز یا پناہ کی -

 سہولت سے فرار کی فوری طور پر اطالع اور نابالغ کی بعد میں گرفتاری۔  

 ایک بالغ کو ضمانت کی گرانٹ یا انکار کے بارے میں معلومات تک رسائی۔-

ایک مقامی اصالحاتی سہولت اور مجرم کے بعد کے خدشات کی طرف سے  -

 ایک بالغ مجرم کے فرار کی فوری اطالع۔ 

فرار اور بعد میں پیدا ہونے والے خدشات کے فوری نوٹس  کسی بالغ  کے جیل سے  -

 کے ساتھ مطلع رہیں۔ 
ہونے کے لئے، ممکنہ حد تک، معاوضہ کی فراہمی کے ذریعے جرم سے پہلے     بحال 

کی اقتصادی حیثیت، معاوضہ اور جائیداد کی جلد واپسی جسے کیس میں ثبوت کے طور  

رو سے کیس کے استغاثہ کے لیے اب    پر ضبط کیا گیا اور پراسیکیوٹر کے فیصلے کی 

 اس کو ضبط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
، کسی نابالغ کی جانب سے کوئی ذاتی چوٹ کا جرم سرزد ہوا ہو، تو اس نابالغ کی   اگر

 رہائشی جگہ کا تعین، کسی پناہ کی سہولت یا ایک قید مرکز کے لئے حکم دیا جاتا ہے: 

ت، نابالغ کی رہائی کی تاریخ کا پیشگی نوٹس  عارضی چھٹی یا گھر کے پاس سمی -

 حاصل کریں۔ 

کسی نابالغ کے فرار ہونے کا فوری نوٹس حاصل کریں، بشمول عارضی طور پر  -

چھٹی یا گھر کے پاس سے واپسی میں ناکامی؛ اور کم سن نابالغ کے بارے میں اطالع  

 کے فوری نوٹس۔ 

اصالحاتی   حالت بیان کریں جاتی ہےجہاں بالغ کی سزا دی   ذاتی چوٹ کے جرائم میں

 کی سہولت: 

پہلے تبصرہ فراہم کرنے کا موقع دیتے ہوئے اور ریاستی سزا کے بعد رہائی کے   -

فیصلے حاصل کرنے کے لئے، کام کی رہائی سمیت، رضا، پیرول، معافی یا کمیونٹی  

 عالج سینٹر کی جگہ کا تعین۔

ساتھ فراہم کی جاتی ہے جو ایک ایسی  ایک ایسے نابالغ کی منتقلی کے نوٹس کے -

جگہ کی سہولت سے سلجھایا تصور کیا جاتا ہے جو پچھلے عدالت کے حکم کے  

برعکس ہے یا اس کی تعیناتی کی منصوبہ بندی کی جانچ کی گئی ہے اور ایک تحریری  

 شکل کا اظہار کرنے کا موقع ہے ایک نابالغ کی رہائی یا منتقلی سے پہلے اعتراض۔ 

اصل کرنے کے لئے اور یہ کہ مجرم ایک ترغیبی بوٹ کیمپ میں شریک  نوٹس ح-

ہے کہ اصالح کے محکمہ کی طرف سے کی جانے والی کوشش کی سفارش پر پہلے  

 تبصرہ فراہم کرنے کا موقع دیا۔ 

 بالغ اور بعد میں خدشات کے فرار کے فوری نوٹس موصول کریں۔ -

تمام مجرمانہ اور تمام نابالغ  ایک خاندان کے رکن کی طرف سے  ہونے کے لئے

 کارروائیوں کے ساتھ، ایک شکار ایڈووکیٹ یا مدد یا مدد فراہم کرنے والے شخص۔ 

کسی ذاتی چوٹ کے جرائم یا چوری کو شامل کرنے کے لئے،     معامالت میں

پراسیکیوٹر کے دفتر یا نابالغ آزمائشی مدت آفس کو پہلے تبصرہ پیش کرنے کے  

ے لئے مناسب طور پر، ممکنہ کمی یا کسی بھی چارج یا  لئے، کیس کے حاالت ک 

کسی الزام میں کسی کو تبدیل کرنے کے لۓ مجرمانہ یا خطا کارروائی یا کسی  

 بھی صورت میں، ایک غیر رسمی ایڈجسٹمنٹ یا رضامندی کے حکم سمیت۔ 

 

کسی ذاتی چوٹ کے جرم کا شکار ہونے کے بعد، عدالتوں کے دائرہ   درخواست پر

ضمانت پر ایک بالغ کی رہائی کے فوری نوٹس، اگر بالغ غلط استعمال   حاصل کرنے کے خاتمے سے مطلع کیا جائے گا۔ اختیار 

کے حکم سے تحفظ کے تابع ہے اور کی خالف ورزی کے لئے ایک مقامی اصالحاتی  

کی سہولت کے لئے مصروف عمل ہے آرڈر، یا حکم کی طرف سے محفوظ شکار کے  

 ے جرم کے لئے۔ خالف ایک ذاتی چوٹ ک 
جرم کی تیاری میں مدد، متاثرین کی خدمات کے دفتر کو معاوضہ دینے کے   ہے کرنے

 الزام کا شکار کرنے کی۔

غور کریں کہ اگر کسی بالغ فرد کی طرف سے ذہنی صحت کی سہولت کا   حاصل کرنے

اخراج،  ارتکاب ایک ریاست اصالحاتی ادارے اور ذہنی صحت کی سہولت سے بالغ کے 

 منتقلی یا فرار کا نوٹس ہے ۔ 

مدعا علیہ کو سزا سنانے یا کسی نابالغ بچے کے بارے میں پیش گوئ کرنے کا  

موقع حاصل کرنے کے لئے، متاثرہ اور متاثرہ خاندان کے ساتھ ہونےوالے جرم  

کے جسمانی، نفسیاتی اور معاشی اثرات کی تفصیل کے ساتھ ایک تحریری اور  

یان کو پیش کرنا   تحریری بیان عدالت میں پیش کی جانے والی  زبانی شکار اثر ب

کسی بھی پیش گوئ یا پیشگی رپورٹ میں شامل کیا جائے گا۔ جب کسی بالغ عمر یا  

کسی نابالغ کی قید کی سزا کا تعین کرتے ہیں تو متاثرہ شخص کے بیانات پر عدالت  

 غور کرے گی۔  

 کی تفصیالت سے مطلع۔ ایک نابالغ کی صورت حال کی حتمی حالت ہوں

 اضافی قانونی حقوق

سزائے موت میں موجود ہونے کے لئے جس کے لئے الزم ہے کہ آپ کو   ملنے والی 

 متاثرہ کے وکیل کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے، متاثرہ کے وکیل کے دفتر سے۔ 

اور ایک عدالتی سفارش پر پہلے تبصرہ فراہم کرنے کے لئے   نوٹس حاصل کرنے 

سمیت مقدمات کی سماعت میں حاضر ہونا ، اور اگر مقتول کو سزا    مقدماتقتل کے  کہ ملزم ایک ترغیبی بوٹ کیمپ میں شرکت کر رہا ہے۔ 

سنانے کے وقت ان پٹ فراہم کی جارہی ہو تو اسے مقدمے سے خارج نہیں کیا جاسکتا  

 ہے۔ 

 سواالت برائے متاثرین کے بارے میں معاوضہ؟ 

 ہے؟ہنگامی ایوارڈ کیا   دوسرے ماخذ سے کیا مراد ہے؟  کیا اخراجات شامل نہیں ہیں؟
 فنڈ متاثرین کو ادائیگی نہیں کرے گا: 

 درد اور تکلیف -
ادائیگی کسی بھی دوسرے ذریعہ کی رقم کی طرف سے کم کی جائے  

 گی۔ ان میں شامل ہیں لیکن محدود نہیں ہیں: 
صحت یا زندگی کی انشورنس، سول قوانین یا انشورنس، طبی امداد،  

تالفی، یا سوشل سیکیورٹی  طبی، معذوری کی انشورنس، مزدوروں کی 

 سے متعلق ایوارڈ ۔ 
 

کیا معاوضہ ادا کرنے سے پہلے حملہ آور کی گرفتاری یا سزا ہونی  

 چاہیے؟ 
نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مبینہ مجرم کو دائر کرنے کا دعوی  

کرنے کے لئے مقدمہ چالیا جائے۔ تاہم، متاثرہ/دعویدار کو مجرم کی  

نون نافذ کرنے والے حکام کے ساتھ تعاون  تحقیقات اور استغاثہ میں قا 

 کرنا چاہیے اگر کوئی بات معلوم ہو ۔ 

تک ایک ہنگامی ایوارڈ سمجھا جا سکتا   1،500خاص حاالت میں $

 ہے۔
جرم کے نتیجے میں چوری یا نقصان پہنچنے والے طبی آالت کے   - 

 وہیکل/واٹرکرافٹ جرائم معاوضہ کے لئے اہل ہیں؟کیا موٹر  عالوہ چوری شدہ یا ٹوٹی ہوئی جائیداد۔ 
، مارنا اور  DUIتک محدود ہیں، آگے بڑھ کر حملہ جبکہ   DUIہاں۔ یہ  

بھاگ جانا، اور گاڑی سے کیا جانے واال جرم کے دوران گاڑی سے  

قتل عام اور وہ کام جو کرائمز کوڈ کے مطابق جرائم میں آتے ہیں،  

 نا۔ جیسے الپرواہ خطرے میں مبتال ہو 

 کلیم کس طرح سمجھا جائے گا؟ 
درخواست میں موجود تمام معلومات کے بعد اگر وہ معاوضہ کے اہل  

ہیں تو متاثرہ/دعویدار کو مطلع کیا جائے گا۔ کسی فیصلے پر پہنچنے  

کے لئے کافی وقت لیا جاتا ہے کیونکہ فیصلے کی نوعیت مختلف  

متاثرہ/دعویدار  ہوتی ہے، دعوی کی پیچیدگی پر منحصر ہوتی ہے۔  

کے فیصلے کی ایک کاپی بھیج دی جائے گی۔ اگر دعوی سے انکار  

کیا جاتا ہے تو، وجہ یہ ہے کہ اپیل کے طریقہ کار کے ساتھ  

 متاثرہ/دعویدار کو بتایا جائے گا۔ 

 پروگرام کس طرح فنڈ کیا گیا ہے؟ 
میں پنسلوانیا مقننہ کی طرف سے منظور، پنسلوانیا جرائم کے   1976

ین ایکٹ ایک فنڈ اور جرم کے متاثرین کو کچھ فوائد فراہم کرنے  متاثر

کے لئے قائم کی اہلیت کے رہنما خطوط پیدا ہوئے۔ یہ فنڈ جرمانے اور  

جرمانے میں سزا یافتہ افراد کے خالف عائد جرمانے پر مشتمل ہے۔  

ریاست کی عام ٹیکس محصوالت کا استعمال نہیں ہوتا ہے ، لہذا ، جرم  

فراد اپنے متاثرین کو فائدہ پہنچانے کے لئے کسی  کے مرتکب ا

 پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ 

 اگر کسی اور ذریعہ سے اخراجات ادا کیے جاسکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ 
" آخری حربے کے دہندہ" کے طور پر شمار  جرم سے متاثرہ فنڈ کو  

استعمال کیا جا  ادائیگی سے پہلے  ہونے چاہیے دیگر ذرائعکیا جاتا ہے ۔ 

 سکتا ہے۔ 

 متاثرین

 معاوضہ 
1-800-233-2339 

06/03 qxd 


