اذا كىت ضحية للجريمة ,قبوون مىيسوتب يوفر لك حقوق محددة .اعرف حقوقك
الحق في الحمبية مه االسبءة:

الحق في تقديم طلب على المسبعدة المبلية :

 -حقوق ضحٌة الجرٌمة

*الحق فً االنتظارفً منطقة آمنة أثناء إجراءات المحكمة.

*إقامة محاكمة والحق فً المشاركة فٌها

*الحق فً طلب عنوان المنزل والعمل,الهاتؾ ,ورقم وتارٌخ

*ٌجوز للمجنً علٌهم من الجرائم العنٌفة الطلب للحصول
على المساعدة المالٌة (التعوٌضات)من الوالٌة إذاعانوا من
خسائراقتصادٌة نتٌجة لهذه الجرٌمة
*ٌجوزللضحٌة الطلب من المحكمة أن تأمرالمدعى علٌه
بدفع تعوٌض إذا تم العثورعلٌه مذنب.
*ٌجوز للضحٌة طلب عقد جلسة استماع االختبار تجدول
ل ٌ00وما قبل انتهاء االختبارإذا لم ٌتم دفع التعوٌضات

الحق في أألبالغ:

*أالطالع على محتوٌات أي اتفاق
*التؽٌٌرات فً الجدول الزمنً ,إلجراءات المحكمة
عند طلب الضحٌة المثول أمام المحكمة لالدالء بشهادته
 التصرؾ النهائً فً القضٌةأألستئنافات المقدمة من قبل المدعى علٌه  ،والحق فً
حضور مرافعات شفهٌة أو جلسة االستماع  ,والحق فً

المٌالد والتحفظ علٌها فً جلسة علنٌة.الحق فً أن ٌطلب
من وكالة إنفاذ القانون حجب هوٌته من
الجمهور.
*الحماٌة من انتقام أصحاب العمل ضد الضحاٌا والشهود
أإلدالء بشهاداتهم ولضحاٌا جرائم العنؾ وأسرهم
اللذٌن ٌاخذون فترة زمنٌة معقولة قبل المحكمة

أن ٌكون تبلػ بالتصرؾ النهائً.

*العبث مع الشاهد ٌعتبرجرٌمة وٌجب أن ٌذكر

*التعدٌالت المقترحة لعقوبة الجانً  ،بما فً ذلك التارٌخ
والوقت ومكان المحاكمة والحق فً توفٌر المعلومات.

حق المشاركة فً محاكمة:

*األفراج أو هروب الجانً من السجن أو المؤسسة
االحتجازٌة أو نقل إلى مرفق أقل أمان.
*التماس المجرم الحذؾ تلقائٌا
*الحق فً طلب االسترداد.
*الحق فً طلب تعوٌضات
 معلومات عن أقرب برنامج لمساعدة ضحاٌا الجرٌمةأومصادر.
 عرٌضة الرتكاب الجانً مدنٌا  ،نتٌجة هذا االلتماس ،واخبار الجانً بامكانٌة ان ال ٌتهم/بٌان االلتزام المدنً.

*الحق فً طلب محاكمة سرٌعة.
*الحق فً توفٌر اضافات فً قرار تحوٌل المحاكم
حق االعتراض شفوٌا أو خطٌا على االتفاق مع االدعاء فً
جلسة االستماع.
*حق االعتراض شفوٌا أو كتابٌا على التصرؾ المقترح
أوالعقوبة.
*الحق فً إبالغ المحكمة من تأثٌر الجرٌمة شفوٌا أو خطٌا
فً جلسة النطق بالحكم.
الحق فً إبالغ المحكمة فً جلسة النطق بالحكم من التأثٌر
االجتماعً واالقتصادي للجرٌمة على األشخاص والشركات
فً المجتمع
*الحق فً ٌكون حاضرا فً جلسات اصدار الحكم وجلسات
االستماع
*الحق فً تقدٌم بٌان بشأن قراراالفراج  /االفراج عن
الجانً من االلتزام المدنً

العىف العبئلي،االعتداء الجىسي ،وضحبيب
التحرش :
 الحق فً أن ٌبلؽوا بقرار المدعً العام بضعؾ القضٌةاورفض القضٌة جنبا إلى جنب مع معلومات حول
التحرش او ٌسعى للحصول على امر حماٌة او مضاٌقة
فً اي رسوم.
*الحماٌة من االنتقام من ضحاٌا العمل باخذ فترة زمنٌة
معقولة لدخول برنامج الحماٌة اواإلجراءات الزجرٌة
أو مضاٌقة النظام.
*ضحاٌا العنؾ المنزلً القدرة على إنهاء عقد اإلٌجار
دون عقوبة او دفع
ممكن لضحاٌا االعتداء الجنسً تقدٌم طلب سري
الختبار فٌروس نقص المناعة البشرٌة من الجانً.
ضحاٌا االعتداءالجنسً ؼٌر مضطرٌن لدفع تكلفة
فحص االعتداء الجنسً.
ضحاٌا االعتداء الجنسً قد ال ٌكونون بحاجة للخضوع
لفحص كشؾ الكذب من اجل اي تحقٌق او مالحقة
والمضً قدما.

حقوق
ضحبيب
الجرائم

المصبدر

االسئلة المطروحة دائمب

عندما ٌكون المجرم فً السجن :
علٌه ان ٌطلب اعالمه باطالق سراح سجٌن أو للحصول
على معلومات أخرى حول الحجز:
Minnesota VINE
المعلومات واالخطار الٌومً
1.877. MN4.VINE • 1.877.664.8463
www.vinelink.com

للحصول على معلومات حول التعوٌضات المالٌة فً
حاالت الجرائم العنٌفة  ،اتصل:
مجلس تعوٌضات ضحاٌا الجرٌمة
651.201.7300 • 1.888.622.8799

اذا كنت ضحٌة جرٌمة او شاهد وتعتقد حقوقك قد انتهكت,
اتصل:
وحدة العدل لضحاٌا الجرٌمة
651.201.7310 • 1.800.247.0390 ext. 3

لللللالتصبل بىب
مكتب برنامج العدالة
445 Minnesota Street, Suite
2300 St. Paul, MN 55101-1515
E-mail: dps.justiceprograms@state.mn.us
Web site: www.ojp.state.mn.us

الرئٌسً

651-201-7300

 888 - 622 - 8799الخط المجاني
651-205-4827 TTY 651296-5787 Fax
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كٌؾ ٌمكننً الحصول على معلومات محددة حول هذه
القضٌة؟
أتصل بوكالة القوانٌن المحلٌة أومكتب المدعً العام أو
مزود خدمة الضحاٌا للحصول على معلومات.
ماإذا كنت تحتاج إلى مساعدة مالٌة؟
ٌمكن أن تكون مؤهال للحصول على تعوٌضات من والٌة
مٌنٌسوتا إذا كنت ضحٌة لجرائم العنؾ والتكالٌؾ ذات
الصلة بالرعاٌة الطبٌة ،وتقدٌم المشورة ،وتقدٌم المشورة
،جنازة ,أو األجور الضائعة .ممكن أن تكون مؤهال للحصول
على التعوٌض من المدعى علٌه إذا كان قد وجد هو/هً
مذنب أو اإلقرار بالذنب
ماذا ٌنبؽً أن أفعل إذا تلقٌت استدعاء أو دعوة لالدالء
بشهادة؟
االستدعاء هو أمر من المحكمة للمثول أمام المحكمة.
أقراءها بعناٌة فائقة .وسوؾ تحوي على تعلٌمات للألتصال
بالمحكمة للحصول على المعلومات والموقع.ومع ذلك
،إذا كان لدٌك تضارب بالمواعٌد أو لدٌك أي أسئلة ,اتصل
بأٌا كان من أرسل االستدعاء .كشاهد ،سوؾ تتلقى رسوم
رمزٌة على وقتك وعدد الكٌلومترات.
هل تنطبق هذه الحقوق عندما ٌكون مرتكب الجرٌمة من
األحداث؟
نعم.
كٌؾ أعرؾ عندما ٌكون الجانً خرج من السجن أو السجن؟
سوؾ تكون على علم باالفراج عن الجانً من السجن او
الحبس ,علٌك أن تطلب طلب خاص لٌتم إعالمك .اتصل ب
ا  ( VINEمكتب معلومات الضحاٌا واالخطارالٌومً)
وأسال للتسجٌل بنظام أالخطار التلقائً ,او التكلم الى المركز
المحلً لخدمة الضحاٌا لمزٌد من المعلومات .نظام
ٌVINEتضمن ادارة تصحٌحات المرافق ,معظمها ,ولكن
,لٌس كلها،مرافق المقاطعة فً والٌة مٌنٌسوتا .إدارة
التصحٌحات لدٌها نماذج طلبات اإلخطار إضافً الذي ٌجب
أن ٌملى.
هل ٌمكننً حضور جمٌع جلسات االستماع؟
نعم .بشكل عام،إجراءات المحكمة الجنائٌة التً تشمل
متهمٌن بالؽٌن مفتوحة للجمهورٌ .جوز للقاضً إؼالق
السمع أو استبعاد طرؾ تحت ظروؾ معٌنةٌ .جوز للمجنً
علٌهم فً الحاالت التً تنطوي على األحداث المخالفٌن
للقانون حضور إجراءات المحكمة.

