
  
 

 
 برنامه  

 کمک  به  
 قربانی  / شاھد 

 
 انتاريو 

  
برنامه  کمک  به  قربانی  / شاھد  چيست  ؟   

  
در  صورتيکه  شما  قربانی  يا  شاھد  يک  جرم  خشونت  آميز  ھستيد  ،  احتماال  شما  نياز  به  رفتن  به  دادگاه  داريد .  

  
شما  ممکن  است  سئواالت  بسياری  درباره  سيستم  جزائی  داشته  باشيد  و  اين  امر  ميتواند  يک  تجربه  مشکل  و  گيج  کننده  باشد .

اينکه  از  شما  چه  انتظاری  وجود  دارد .  
  

برنامه  کمک  به  قربانی  / شاھد  برای  کمک  به  شماست .  
ما  با  شما  صحبت  خواھيم  کرد  و  بر  مبنای  مورد  خاص  و  نيازھا  ی  شما  کمک  فراھم  خواھيم  کرد .  

  
خدمات  ما  از  زمانی  شروع  ميشود  که  پليس  اتھاماتی  اعالم  کرده  و  تا  زمانی  که  پرونده  دادگاھی  خاتمه  يابد  ادامه  خواھد  

داشت .  
  

چه  کسی  ميتواند  کمک  دريافت  کند؟   
  

خدمات  بر  اساس  ارجحيت  آسيب  پذ  يری  در  برابر  جرايم  و  شھود  جرايم  خشونت  بار،  مانند  خشونت  خانوادگی،  سوء  استفاده  
از  بچه،  حمله  جنسی،  سوء  استفاده  از  افراد  مسن،  قتل  و  جرايم  ناشی  از  نفرت  ارائه  ميشود .  

  
ھمچنين  ما  برای  موارد  زير  کمک  ارائه  ميکنيم :  

  قربانيان  با  نيازھای  خاص  
  خانواده  ھای  قربانی  قتل 

  خانواده  ھای  قربانی  حوادث  مصيب  بار  رانندگی  که  منتھی  به  اتھامات  جنائی  ميشود 
 

برای  بچه  ھا  اطالعات  و  خدمات  متناسب  با  سن  موجود  است .  
  

چگونه  کمک  دريافت  کنم؟   
  

در  صورتيکه  شما  قربانی  بعد  از  اعالم  اتھامات  ،  پليس  يا  دادستان  قربانيان  يا  شھود  را  برای  کمک  به  برنامه  ارجاع  ميدھد .
جرم  خشونت  آميز  ھستيد،  شما  ھمچنين  خودتان  ميتوانيد  برای  دسترسی  به  برنامه  تلفن  کنيد  يا  شخص  ديگری  در  جامعه  محلی  

کارکنان  تالش  خواھند  کرد  تا  در  سريعترين  زمان  ممکن  برای  ارائه  پشتيبانی  با  شما   تماس  بگيرند  از  جانب  شما  تلفن  کند .
و  برای  ھر  نوع  نگرانی  ھای  ناشی  از  ايمنی  پاسخگو  باشند .  

  
جه  مقدار  ھزينه  دارد؟   

  
خدمات  در  سراسر  انتاريو  رايگان  است .  

  
  
  
  



جه  نوع  خدماتی  وجود  دارد؟   
  

برنامه  کمک  به  قربانی  / شاھد  ميتواند :  
  

 	 به  سئواالت  شما  در  باره  سيستم  عدالت  جزائی  ،  رويه  ھا  ی  دادگاه  و  نقش  شما  در  دادگاه  پاسخ  دھد  
 	 به  شما  در  درک  اينکه  در  ھر  تاريخ  دادگاه  چه  انتظاری  داشته  باشيد  کمک  کند  و  شما  را  برای  حضور  در 

دادگاه  آماده  سازد  

 کپی  ھای  اوراق  دادگاھی  نظير  شرايط  وثيقه  و  احکام  مجازات  تعليقی  را  به  شما  بدھد  


 با  دادستان  يا  افسر  پليسی  که  مسئول  پرونده  شماست  از  جانب  شما  تماس  بگيرد  

 از  طريق  روال  خارج  از  دادگاه  پشتيبانی  عاطفی  مستمر  ارائه  دھد  

  شما  را  برای  ساير  خدمات  نظير  مشاوره  و  برنامه  ريزی  ايمنی  که  نياز  داريد  به  آژانس  ھای  جامعه  محلی  
ارجاع  دھد  

  در  موارد  خشونت  ھای  خانوادگی   يا  تامين  نيازھای  خاص  مترجمين  شفاھی  برای  شما  فراھم  سازد  
  به  شما  در  درک  و  تکميل  يک  اطالعيه  تآثير  بر  قربانی  کمک  کند . 

  
اين  برنامه  نمی  تواند :

  مدارک  شما  را  دريافت  يا  مورد  بحث  قراردھد  
  اتھامات  را  پس  بگيرد 

  نگھداری  ازبچه  را  فراھم  سازد  يا  ترتيب  دھد 
  وسيله  رفت  و  آمد  به  دادگاه  را  فراھم  سازد 

 
 چگونه  با  برنامه  تماس  بگيرم؟ 

 
برنامه  کمک  به  قربانی  / شاھد  توسط  وزارت  دادستانی  کل  در  ھمه   54 نواحی  دادگاه  ارائه  ميشود .

 
 برای  پيدا  کردن  نزديکترين  دفتر  به  شما،  

 به  شماره  تلفن  رايگان   
 خط  پشتيبانی  از  قربانی 
1-888-579-2888  

 يا  
شماره  2447-314 - 416 درناحيه  تورنتوی  بزرگ  تلفن  کنيد 

 يا  از  سايت  
www.ontario.ca/victimservices  

 دينن  کنيد 
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