رسالت ما

BRUCE A. BLAKEMAN
 NASSAUمدیر اجرایی کانتی

دفتر حمایت از قربانیان جرایم بهعنوان صدایی
در داخل دولت برای انعکاس نیازهای قربانیان
جرایم کانتی  Nassauعمل میکند .اصالحات
عدالت کیفری ایالت نیویورک تأثیرات عمیقی
بر قربانیان جرایم و شاهدان آنها دارد .این
تأثیرات شامل مقررات اکتشاف جدید در
موارد کیفری میشود که ممکن است هویت و
اطالعات شخصی شاهدان را به خطر بیاندازد یا
حق دسترسی به خانههای قربانیان و شاهدانی
که محل جرم مورد بحث بوده است را به
خواندههای پروندههای کیفری اعطا کند.
مأموریت دفتر حمایت قربانیان جرایم فراهم
ساختن خدمات حقوقی به قربانیان و شاهدان
جرایمی است که تحت تأثیر الزامات افشای
بخش  245آیین دادرسی کیفری نیویورک
()New York Criminal Procedure
قرار میگیرند ،که از  1ژانویه  2020اجرایی
شده است.

با ما به نشانی زیر در تماس باشید:
Office of Crime Victim Advocate
(دفتر حمایت از قربانیان جرایم)
.Jeanine Diehl, Esq
مدیر اجرایی

1 West Street, Mineola, NY 11501
516-571-1598
ocvasupport@nassaucountyny.gov

BRUCE A. BLAKEMAN
 NASSAUمدیر اجرایی کانتی

دفتر

حمایت از
قربانیان جرایم

از وبسایت ما بازدید کنید:
nassaucountyny.gov

ما را در فیسبوک دنبال کنید:
@NASSAUOCVA

ثبتنام در:
VINE NY

دفتر حمایت از قربانیان جرایم ()OCVA
توسط هیئت قانونگذاری  Nassau Countyتشکیل شده و
توسط دفتر مدیر اجرایی  Nassau Countyمدیریت میشود.

در موارد اضطراری لطفا ً با  911تماس بگیرید.

دفتر حمایت از قربانیان جرایم کانتی NASSAU
1 West Street • Mineola, New York

516-571-1598

دفتر حمایت از قربانیان جرایم
NASSAU COUNTY
«دفتر حمایت از قربانیان جرایم» ( )OCVAبهمنظور
اطمینان از این موضوع تشکیل شد که قربانیان و
شاهدان جرایم در کانتی  Nassauاز کلیه حقوق
قانونی ،اقدامات حفاظتی و کمکهایی که قانونا ً
مستحق دریافت آنها هستند برخوردار شوند.
«دفتر حمایت از قربانیان جرایم» متعهد است که با
قربانیان و شاهدان جرایم با رعایت منزلت ،عدالت و
احترام رفتار کند.
خدمات ما در دسترسهمه قربانیان و شاهدان جرایم
است ،فارغ از اینکه نژاد ،ملیت اصلی ،وضعیت
مهاجرت ،مذهب ،جنسیت ،هویت جنسی ،گرایش
جنسی ،معلولیت یا سن آنها چیست .ما خدمات
ترجمه شفاهی را به صدها زبان ،از جمله «زبان
اشاره آمریکایی» ارائه میدهیم .کلیه خدمات رایگان
هستند.
کانتی  Nassauمتعهد است به بازماندگان در
ساختن دوباره زندگیشان کمک نماید ،و درک
میکند که قربانیان پس از وقوع جرم ،هم نیازهای
کوتاهمدت و هم بلندمدت دارند .دفتر حمایت از
قربانیان جرایم آماده کمک به قربانیان برای ارتباط
با سایر نهادهایی میباشد که میتوانند خدمات و
منابع دیگری فراهم کنند.

دفتر حمایت از قربانیان جرایم ارائه میدهد
• کمک حقوقی به قربانیان و شاهدان جرایم که با دستورات
قضایی موظف به نشان دادن دلیل توسط خواندههای پروندههای
کیفری یا نماینده آنها برای دسترسی به خانه یا محل کار آنها
می باشد؛
• کمک حقوقی به قربانیان در ارائه درخواستهای غرامت؛
• کمک حقوقی به تمام قربانیان و شاهدان از لحاظ اقدام
قانونی در ارتباط با آیین دادرسی کیفری نیویورک ،فصل 245
• اطالعات پیرامون حقوق قانونی قربانیان و شاهدان در
روند کیفری
• کمک به قربانیان برای ارائه نظرات به دادگاهها و
هیئتهای تعیین آزادی مشروط
(منشور کانتی  ،Nassauبخش )2115

خدمات دیگر

خطوط تماس اضطراری
دفتر خدمات قربانیان ایالت نیویورک
1-800-247-8035
ایمیلovsinfo@ovs.ny.gov :
Safe Center LI
خط تماس اضطراری برای خشونت خانگی/نامزدی و
تجاوز جنسی
516-542-0404
خط اضطراری خشونت خانگی ایالت نیویورک و تجاوز
جنسی
با این شماره تماس بگیرید800-942-6906 :
شماره پیامک844-997-2121 :
چتopdv.ny.gov :

(شامل موارد زیر میشود ولی محدود به آنها نیست)
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تنظیم دعاوی غرامت قربانیان ایالت نیویورک
مشاوره برای پیشگیری از بحران
اطالعات درخصوص روند اجرای عدالت کیفری
پیوند با ارائهدهندگان خدمات جامعه
پیوند با نهادهای کانتی
برنامهریزی ایمنی
مشاوره شخصی
رابطه با مجریان قانون
همراهی در دادگاه
اعالنات VINE/DOCCS
اظهارنامههای قربانیان در شرح آسیبهای وارده
ارجاعات حقوقی

خط راهنمای سالمت
رفتاری کانتیNassau
)516-227-TALK (8255
خطوط اضطراری برای سوء رفتار با کودکان
خط اضطراری شبانهروزی در طول هفته برای بدرفتاریها
(دفتر ثبت مرکزی ایالتی ))(State Central Registry
1-800-342-3720
گزارشدهندگان سوء رفتار 1-800-635-1522
خدمات حفاظتی بزرگساالن
516-227-8405
516-227-8386

