
شعبۀمعاونت با
 آسیب دیده گان  

و شاهدان جنایات 

Tel: (510) 272-6180

askvw-da@acgov.org

دفتر مرکزی:
1401 Lakeside Drive, Suite 802
Oakland, California 94612
(510) 272-6180
شکایات ~ 272-5044 (510)

دفتر خشونت و بدرفتاری با بزرگساالن:
7677 Oakport Street, Suite 650
Oakland, California 94621
(510) 569-9281

شعبۀ ناحیه جنوبی:
24405 Amador Street, #103
Hayward, California 94544
(510) 670-5100

مرکز عدل خانواده در المیدا کاونتی:
470 27th Street
Oakland, California 94612
(510) 267-8800

شعبۀ اخذ جریمه :
(510) 272-6299

 این کار همه روزه از دوشنبه الی جمع 
 بین ساعات   هشت ونیم صبح الی چهار

.عصر  پانزده  برای شما میسر است
 بین ساعات ظهر الی یک بعد از ظهر دفتر

 .مسدود است

ویب سایت ما:
www.acgovda.org/victim_witness

دفتر دسترکت اتورنی
 المیدا کاونتی

نانسی اومالی, دسترکت اتورنی
Nancy E. O’Malley, District Attorney
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ساعات کار
دفتر ما همه روزه ساعت هشت ونیم صبح 
الی پنج عصر باز است.  هرگاه مایل باشید  

از ما دیدن نموده و گزارشی را به سمع ما 
برسانید , این کار همه روزه  برای شما میسر 

است.

مراجع تماس با ما:



وکالت از آسیب دیده گان :
 شعبۀ  کمک به اسیب دیدگان مشتمل بر

 کارمندان آزموده و مجرب بوده  آسیب دیده گان
 و شاهدان و خانوداه های آنانرا در همه امور و

 مراحل قانونی بر رسی جرایم و بعد از ان کمک
  و معاونت مینماید. این شعبه نقش رابط میان

 آسیب دیدگان , مستنطقین و مجریان قوانین را
 با سائر شعبات حقوق جنائی به عهده داشته
 و در همه حال منحیث مرکز ثقل کلیه مراحل و

 امور قضائی باقی میماند.

 اهداف
 شعبۀ معاونت با آسیب دیده گان و شاهدان

 جنایات  تحت  نظر دفتر دسترکت اتورنی
 المیدا کاونتی مکلفیت دارد با فراهم ساختن

 مساعدت ها و معاونت های عاطفی , جسمی
 و مالی از آنانیکه تجارب تلخ حوادث و سانحه
 ها را از سر گذرانیده اند به شکل حساس ,
 دلسوزانه و انسانی حمایت نموده  تا از این
  طریق از ثقلت و آثار آسیب ها چه در زمان

 وقوع و بعد از آنها کاسته باشد.

• خدمات:	
• مداخله مثبت و موثر در سانحه و قضیه 	
• مهیا ساختن کمک های عاجل به 	

مستحقان و آسیب دیده گان جنایات.
• تآمین  و تضمین حمایت های جسمی از 	

شاهدان  و آسیب دیده گان .
• آشنا ساختن و آموزش سیستم جنائی .	
• ارزیابی و دسته بندی دقیق قضایا.	
•  حمایت و معیت آسیب دیده گان در 	

محکمه و استرداد ملکیت های فردی آنان.
• ترتیب و تنظیم گزارش خسارات ناشی از 	

جرایم.
• فراهم ساختن زمینه های میانجیگری 	

کارفرما و محل استخدام .
• کمک در تسریع اخذ جریمه. 	
• انتقال و جابجائی شاهدان . 	

 * کارکنان مجرب شعبۀ معاونت با آسیب
 دیده گان وظیفه دارند تا برای آسیب دیده
 گان جنایات و آنانیکه از شر خشونت های

 خانوادگی نجات یافته اند, بزرگساالن و آنانیکه
 ناتوان اند کمک های الزم را فراهم نمایند.

  برنامۀ کمک با آسیب دیده گان
 اگر شما عضو خانواده ای هستید که از ناحیه

 جنایات صدمه دیده  ممکن است مستحق
 کمک شناخته شده و از مجرای برنامۀ کمک

 به آسیب دیده گان جنایات در کلفورنیا با شما
 مساعدت های مالی صورت گیرد.

 کمک ها و خدمات شامل این برنامه قرار
ذیل است:

•  صدمه به صحت و دندانهای شما.	
•  مشوره های روانی .	
•  ضرر از ناحیۀ معاش و درآمد.	
•  مصارف کفن و دفن 	
•  آموزش حرفه و شغل.	
•  پاک ساختن محل وقوع جنایت.	
• تأمین مصئونیت و محل سکونت.	
•  تغیر و تعمیر محل رهایش و عراده جات 	

شخصی به غرض سهولت معیوبان. 
• فراهم ساختن وسایل و امکانات طبی از قبیل 	

چوکی چرخ دار, پای روان , عینک طبی, آلۀ 
شنوائی و غیره آالت ولوازم ضروری. 

 ضرر های که توسط این برنامه قابل
جبران شناخته نمیشوند:

• ضرر های شخصی به شمول پول نقد.	

• درد و عذاب.	

 با اینکه  این ضرر ها شامل برنامۀ  کمک به “
 اسیب دیده گان جنایات نمیباشند,ولی ممکن
 است توسط حکم محکمه در حین اخذ جریمه
 و یا بعد از طریق مرافعه در محاکم مدنی قابل

پرداخت شناخته شوند.

حقوق آسیب دیدگان :

 بر طبق آرای  عموم حمایت از حقوق
 باشندگان کلفورنیا بر حسب مادۀ  )1( فصل

 82 قانون اساسی کلفورنیا تضمین شده
است.

 برای اخذ معلومات مزید  به سایت ذیل
مراجعه نمائید.

www.alcoda.org/victim_witness/marsys_law

جریمه ها:

 شعبه اخذ و تحصیل جریمه ها  وظیفه دارد تا
 جریمه ها و جبران خسارات بدست آمده را به
 مستحقان و اسیب دیده گان جنایات برگرداند.

 این شعبه در کلیه امور حصول  جرایمه ها
مقدم  شناخته شده و برنده جایزه میباشد.


