
 تأييد ومساعدة

 لضحايا الجريمة العنيفة 

 ما خدمات لضحايا الجريمة بـوسط المدينة ؟

مهمتنا هي لتقديم الدعم والمساعدة داخل 

وخارج قاعة المحكمة لضحايا جرائم العنف 

 في المقام األول في مركز مدينة فيالدلفيا.

لدينا منظمة غير ربحية وتساعد ضحايا 

جرائم العنف في منطقة السادس والحي 

 التاسع 

خدماتنا مجانية والتواصل بين الضحايا 

 والمؤيّدات بسرية.

خدماتنا تغطي حينا. القطاع بين الشوارع 

وبين  .(South)و ساوث  (Poplar)بوبالر 

 نهر السكولكيل ونهر الديالوير.  

الضحايا الذين تعرضوا لالعتداء في هذه 

   .المنطقة كلها قادرة على استخدام خدماتنا

برنامج للمساعدة على ضحايا مؤسس بالحي 

ومع تركيزا على وسط مدينة فيالديلفيا. 

٩١٩١أنشئت في عام    

www.cccvs.org 

 215.665.9680 :هاتف 

E-mail: info@cccvs.org 

Facebook: Center City Crime Victim Services 

1315 Walnut St | Suite 320  

Philadelphia, PA  19107 

تأييد 

ومساعدة 

 مجانيا  

 إتعرف حقوقك

 كل الضحايا عندهم حقوق. شرعة الحقوق عن

  :الضحايا تقول انك عندك هؤالء الحقوق

 

 أن يقال عن مساعدة يمكنك الحصول عليها •

 أن يقال عن جلسات المحكمة ويكون هناك مؤّيد معك عليهم إذا تريد •

 أن يقال إذا كان قد تم القبض على المعتد •

 أن يقال إذا كان الشخص الذي ارتكب الجريمة يهرب •

 أن يقول كيف الجريمة قد آذاك قبل يقرر القاضي ما يحدث للمعتد •

 أن يقال ما يحدث في نهاية قضيتك •

 التلقي الرد من الشخص الذي ارتكب الجريمة •

 فيه مزيد من المعلومات باإلنجلّية بـ (

(http://www.pccd.state.pa.us 

 Sherry Hunterمديرة ـ 

  LiFeng Liaoمؤيّدة بالصينية

 (CCCVS) خدمات لضحايا الجريمة بـوسط المدينة 



 تأييد في المحكمة

المؤيّدات عند خدمات لضحايا الجريمة بـوسط المدينة 

في مركز العدالة  ١٠٩يكونون عادة في محكمة 

الجنائية. هم المحاورين إلى النائب العام حتى النائب 

 العام مشغول. المؤيّدات يقدرون يوّضحون إجراءات

    المحكمة إلك إذا بّدك.

 

وعالوة على ذلك، فمن الممكن 

أن المؤيّد قد تقدم المساعدة 

للضحايا مع تقديم أوامر الحماية، 

شهادات، والرد وتتبع حالتهم. 

يمكننا أن نساعد الضحية 

االتصال ضباط المناسب في مكتب االدعاء، وإدارة 

  الشرطة وإدارة اإلفراج المشروط.

 كيفينسسسيي يسيعيفي سسسيس ي س ي س س س

خدمات لضحايا الجريمة بـوسط المدينة 
 في المجتمع

الجريمة في الجوار يضر لنا جميعا. ضحايا الجريمة 

أشعر أحيانا خائفة ومعزولة. الطمأنينة والدعم غالبا ما 

يساعد الناس على التعافي من صدمة الجريمة بسرعة 

 .أكبر

خدمات لضحايا الجريمة بـوسط كخدمة للمجتمع،  

تقدم الدعم والمشورة األزمة على أساس قصير المدينة 

األجل. نحن أيضا مساعدة الضحايا الحصول على الدعم 

النفسي الذي يحتاجونه. نستخدم اإلحاالت والعمل مع 

وكاالت أخرى للقيام بذلك )حتى بالنسبة ألولئك الذين ال 

 .)المؤمن

يعمل للوصول  خدمات لضحايا الجريمة بـوسط المدينة 

إلى جميع أعضاء المجتمع، بغض النظر عن العرق أو 

  الجنس أو السن أو الدين أو العرق.

ففهسمؤيّ س

 ب لمحمكةسدائم  س

 ن  سسؤال س

تق رست ألكس

سؤالكسإلىس

 المؤيّ .

Victims Compensation Assistance Program (VCAP)  
 ضحايا الجريمة في والية بنسلفانيا التعويض يوفر التعويض عن ما يلي:صندوق 

 المصاريف الطبية وفقدان األجور ونفقات الجنازة وفقدان األمن االجتماعي المنافع المال )من حيث صلتها بالجريمة(

ساعة. هناك حد زمني لمدة سنتين من تاريخ الحادث الذي  ٢٧يجب أن يتم اإلبالغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة خالل 

 لتطبيق للحصول على تعويض في معظم الحاالت.

يمكن أن تساعدك على دعاة دينا مع تطبيق. يمكننا تحديد ما إذا كنت قد تكون مؤهلة ويمكننا استكمال تطبيق معك. يمكنك االتصال 

 ١٠٩أو  ١٠٩بمكتبنا أو التحدث مع محامي في قاعة المحكمة 

Volunteers  and Interns  needed!  
 

CCCVS needs concerned, caring community members 

as volunteers.  We also collaborate with schools offer-

ing internships for students.  If you are interested in 

volunteering or interning, please call (215/665-9680)  

or email (info@cccvs.org) to speak with our Director 

about available opportunities.   

Opportunities include:  

 Attending preliminary hearings 

 Tracking cases  

 Supporting victims  

 Providing support to a victim during a trial 

 Processing VCAP forms and claims 

 Clerical Work/Data Entry 

 Community Outreach 

 Event Planning 

 Fund Development 

 3131 Walnut St. 

Suite 320 CultureWorks 

Philadelphia, PA  19107 

 (هـ) 215/665-9680

 (ف) 215/665-9001

www.cccvs.org 


