
برنامج مساعدة  الضحية/الشاهد 

؟ الشاهد/يةضحالدة عرنامج مسابهو  ما

.كمةحالمهاب إلى ذيك اللعين تعسيه أنجح رالمفمن ، لجرائم عنفهد اأو شة يحضكنت إذا 

ة صاالخئلة سواألتفسارات سمن االلعديد اك كون لديين كن أمملاومن  .أو مربكةة صعبتجربة وقد يكون في ذلك  
 .هو المتوقع منككم الجنائية وما لمحابنظام ا

ةيضقلاء على ابناعدة سك المليك ونقدم لإنتحدث سوف .دتكعسالمهو  الشاهد/الضحيةدة عمسامج رنابن لك، فإذل
 .اجاتكحتيواالمحددة  

 .يةلقضافي  لنظرمن امة كحمهي الحتى تنتر التهام وتستمارطة الشوجه تندما عا اتندأ خدمتب

اعدة؟ لمساىعلصل حيمن 

م رائجتعتبر من المستهدفين والضعفاء، والعنف   جرائم دألولوية لضحايا وشهودمات على أساس اخديم اليتم تق
ن مضية اهكرالئم االقتل وجرو المسنين، وسوء معاملة الجنسي،ل، واالعتداء األطفا، وسوء معاملة ياألسرف العن

 .لعنفجرائم ا

 :إلى مساعدتنا نقدمن ذلك، نح إلى ةباإلضاف
اصة خالت االحتياجاي ايا ذوالضح •
تل القرائم جأسر ضحايا  •
 .يةائجنم هتوجيه ترور التي ينتج عنها محوادث القتلى  أسر ضحايا •

 .األعمار المختلفةات تناسب فال، نقدم معلومات وخدموبالنسبة لألط

 المساعدة؟ علىكيف أحصل 

 .المساعدةى للحصول علامج نبرلا الضحايا والشهود إلى ةحالبإة طرشلاو أدعي العام مالهام، يقوم التيه اجوتبعد 
هفرتعخص شمن أي  طلبتأو اء نفسك تلقمن هاتفيًا  جمانلبراال بالتصا، يمكنك أيضًا عنفالم  ائحية لجرضت وإذا كن

م قديتكن لمم وقت عبأسرك صال بتالان فيلموظمن ايحاول أي س .نكعابة النيبل تصيأن في دائرة معارفك  
 .الستجابة ألي مخاوف تتعلق بسالمتكادتهم ومسان



.


هي التكلفة؟ ما 

يونتارأويع أنحاء مجي مجانًا فقدم الخدمات ُت

وفر؟ تتلتي اةاعدسالمنوع هو ما  

 :أنالشاهد /حيةضالة عداسمجمنابرن لكيم

ي فك رودومحكمة لااعة قعة في بتملات اإلجراءاوية، ئانكم الجلمحاام بنظالق عتتي تاللتك أسئيب على يج
حكمةالم

كمةحك المروضداد لحواإلعة كملمحاد في دجلسة محيخ راتوقع في كل تمو فهم ما هى يساعدك عل
ةباقلمراوامر أوبكفالة ج اإلفرا شروطل مة مثكلمحاصة بخات داستنمن مخ يقدم لك نس

تكضين قعئول ة المسالشرطط بضاأو  دعي العاممالب، عنكة ابنيبال، يتصل
يةانوجددة يقدم مسان

يط طأو تخمشورة لا تقديم مثلليها في حاجة إدم خدمات أخرى قد تكون تقة يحيلك إلى وكاالت مجتمعي
متكاللس

صةياجات خاأي احتتيعاب سأو ا/لعنف األسري وي حاالت افترتيب مترجمين شفهيين 
 فهم واستكمال يساعدك على

نامج أنرالبتطيع ال يس

ك نقدم ممالل ليقش الدينا أوم تليس
ة هجولمهم االتيسحب 
ل فالطلرعاية تب رييقدم أو 
مة حكالم وإلىن مهاب ذالت للصاوملار يوف

مج؟ ارنلببال تصأيف ك

الشاهد/لضحيةساعدة  رنامج مبديم يتم تق دعي العام مالة اضعة لوزارحاكم خلتي بها مامنطقة  الـ فيا 

لى و عأ
لكبرىاتو نروت أنحاءجميع من م قرلا
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.كملهاأمة بحكات المءاإجرال ة طوسينف	
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 يةلضحالى ع األثر بيان "
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ى علل تصاالاكنك ميكتب لك، مرب قتجد أولكي 
 الضحيةة دنمساخط 

1-888-579-2888
 م الرقى بالمجان عل
416-314-2447
.
	

نت تراإلنعلى موقعنا يارة زك نمكو يأ
www.ontario.ca/victimservices
	




