וואס פאסירט אויב איך נויטיג זיך זאפארט אין
פארגיטיגונג?
אין באגרעניצטע פעלער ,מעגט איר בעטן פאר אן עמערדזשענסי
שענקונג ,ביז צו .$2,500

וואס פאסירט אויב איך גיי אריבער א דירה נאכן
אריינגעבן א קלאגע?
שיקט א בריוו מיט אייער נייעם אדרעס ,טעלעפאן נומער(ן) און
אימעיל אדרעס ,אויב איר האט איינס ,צו:
New York State Office of Victim Services
Alfred E. Smith State Office Building
80 South Swan St., Second Floor
Albany, New York 12210

איר מעגט אויך אריינגעבן אייער אונטערגעשריבענע טוישונג פון
אדרעס פארלאנג אנליין דורך די
וויקטים סערוויס פורטאלovs.ny.gov. :

וואו קען איך באקומען מער אינפארמאציע אדער
הילף אין מיין געמיינדע?
 OVSבאצאלט וויקטים הילף פראגראמעס דורכאויס ניו יאָ רק
סטעיט .די פראגראמעס קענען אייך העלפן מיטן אריינגעבן אייער
קלאגע מיט  OVSאון קענען צושטעלן באלדיגע הילף ,וועלכע
ענטהאלט צוטריט צו קאונסעלינג ,געזעץ באראטונג און דרינגלעכע
באשוצונג ,צווישן אנדערע דינסטן.
פאר מער אינפארמאציע ,וויזיט  ovs.ny.govאדער
רופט  800-247-8035צו לערנען מער.

אלס א וויקטים פון פארברעכן אין ניו יאָ רק
סטעיט דארפט איר וויסן:
•איר קענט באקומען אן אומזיסטן קאפיע פונעם פאליציי
באריכט (ניו יארק סטעיט אויספירבאר געזעץ .)§646
•איר זענט באשוצט דורכן געזעץ פון דראאונג
אדער אפשרעקונג פון דעם פארדעכטיגטן אדער
פונעם פארדעכטיגטן'ס פאמיליע .ארטיגע פאליציי
דעפארטמענטס און דיסטריקט אדוואקאטן ( )DAsקענען
אייך ערקלערן די געזעצן.
•איר האט א רעכט צו זיין פארמישט אין געוויסע שטאפלען
פונעם פארברעכערישן געזעצליכע פראצעדור .ארטיגע
פאליציי דעפארטמענטס און  DAsקענען אייך ערקלערן
אייער ראלע אינעם פארברעכערישן געזעצליכן פראצעדור,
די וויכטיגע טריט אינעם פראצעדור ,און ווי איר קענט
באקומען אינפארמאציע איבער די טריט.
•איר האט דעם רעכט צו מאכן א דערקלערונג אין די צייט
פון דעם אורטיילן דעם באשולדיגטן ,אויב זענט איר א
וויקטים פון א פארברעכן.
•איר האט דעם רעכט צו ווערן געמאלדן פונעם
פארדעכטיגטן'ס ארעסטירונג סטאטוס .איר קענט אנרופן
 VINEביי  888-846-3469צוצושטעלן אייערע פרטים
אינפארמאציע.

פאר אינפארמאציע מיט מער איינצעלהייטן איבער אייערע
רעכטן אלס א פארברעכן וויקטים ,ביטע ווענדט זיך צו די
אויסגאבע “The Rights of Crime Victims in New York
 ”,Stateוועלכע איז אוועילעבל ביי .ovs.ny.gov

יעדן פארברעכן
וויקטים איז וויכטיג

אן אנווייזונג צו פארברעכן
וויקטימס פארגיטיגונג אין
סטעיט פון ניו יאָ רק

ovs.ny.gov
800-247-8035
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ווי אַ זוי שרייב איך זיך איין פאר פארגיטיגונג?
•פארפילט דעם  OVSאפליקאציע
•קומט נאך די בארעכטיגטקייט פאדערונגען
•האט א יעצטיגע אדער צוקונפטיגע בארעכטיגטע קעשענע-געלט
פארלוסט אלס א רעזולטאט פונעם פארברעכן.

ווער קען זיין בארעכטיגט פאר פארגיטיגונג?
•דער וויקטים מוז זיין אן אומשולדיג וויקטים פונעם פארברעכן
•וויקטימס פון פארברעכן וועלכע זענען פיזיש פארוואונדעט
געווארן אלס א רעזולטאט פונעם פארברעכן
•וויקטימס פון פארברעכן וועלכע זענען אונטער 60 ,18
אדער העכער ,אדער באגרעניצט ,וועלכע זענען נישט פיזיש
פארוואונדעט געווארן
•געוויסע קרובים ,ענטהאלטנדיג פארבליבענעם מאן אדער פרוי,
זיידע אדער באבע ,עלטערן ,שטיף-עלטערן ,גארדיאן ,ברודער,
שוועסטער ,שטיף-ברודער ,שטיף-שוועסטער ,קינד ,שטיף-קינד,
אייניקל ,אדער סיי וועלכער אנדער מענטש אפהענגיק פאר
זיינע אדער אירע הויפט שטיצע אויף א וויקטים פון א פארברעכן
וועלכער איז געשטארבן אלס א דירעקט רעזולטאט פון אזא
פארברעכן
•א פארבליבענע מאן אדער פרוי ,זיידע אדער באבע ,עלטערן,
שטיף-עלטערן ,גארדיאן ,ברודער ,שוועסטער ,שטיף-ברודער,
שטיף-שוועסטער ,קינד ,שטיף-קינד ,אדער אייניקל פון א וויקטים
פון א פארברעכן וועלכער איז געשטארבן אלס א דירעקט
רעזולטאט פון אזא פארברעכן און וואו אזא פארברעכן איז
פארגעקומען אינעם וואוינונג באטייליגט דורך אזא קרוב אדער
מעמבערס און דער וויקטים
•אינדיווידועלן וועלכע האבן באצאלט פאר אדער אפגענומען
באגראבונג אויסגאבן פאר אן אומשולדיג וויקטים פון פארברעכן
•קינדער וויקטימס ,א קינד וועלכער טוט בייוואוינען א פארברעכן,
און דער קינד'ס עלטערן ,שטיף-עלטערן ,זיידע/באבע ,גארדיאן,
ברודער ,שוועסטער ,שטיף-ברודער אדער שטיף-שוועסטער
•וויקטימס פון געוויסע שרעקליכע ,אומגעזעצליכע געפענגעניש,
קינדער-כאפונג ,פארברעכערישע שאדן ,בארויבונג,
פארברעכערישע אפהאלט פון אטעם אדער בלוט צירקולאציע,
טשעפענען ,אויפגעברויזטע טשעפענען ,פארברעכערישע
פיינטשאפט ,אדער פיינטשאפט פארברעכן באשולדיגונגען וועלכע
זענען נישט פארוואונדעט געווארן פיזיש
•שוואכע עלטערע ,אומקוואליפיצירטע ,אדער פיזיש באגרעניצטע
מענטשן וועלכע קענען זיך נישט אליין באדינען
•געוויסע וויקטימס פון ארבעטס מארק אדער סעקס מארק
•וויקטימס פון טעראר אקטן אין אויסער די פאראייניגטע שטאטן
וועלכע זענען איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט
•וויקטימס פון לייכטזיניגע קלאגעס געבראכט דורך אינדיווידועלן
וועלכע זענען באגאנגען פארברעכנס קעגן די וויקטימס.

נאך וועלכע טריט מוז איך נעמען כדי צו זיין
בארעכטיגט?
•באריכט דעם פארברעכן ביז איין וואך צו די פאליציי אדער
אנדערע פארברעכן געזעצליכע אגענטור
•געב אריין א קלאגע מיט  OVSביז איין יאר פונעם פארברעכן
•אויב שפעט מיטן אדער פארברעכן איבערגעבן באריכט אדער
אנקלאגן ,בארעכטיג דעם פארשפעטיגונג אין שריפט
•קאאפעריר מיט די פאליציי ,דעם דיסטריקט אדוואקאט'ס ביורא
און OVS

צו וועלכע סארט אויסגאבן מעג איך זיין
בארעכטיגט?
 OVSלייגט פאר פארגיטיגונג פארבינדן צו :פערזענליכע וואונדן,
טויט און פארלוסט פון וויכטיגע פערזענליכע פארמעגן .די
ספעציפישע אויסגאבן  OVSקען דעקן ענטהאלטן:
•מעדיצינישע און קאונסעלינג אויסגאבן
•פארלוסט אדער שאדן פון וויכטיגע פערזענליכע פארמעגן (ביז צו
)$500
•באגראבונג/לווייה אויסגאבן (ביז צו )$6,000
•פארלוסט פון געהאלטער ,אפגעשפארטע געלטער ,אדער
פארלוירענע שטיצע ,ענטהאלטנדיג פארלוירענע געהאלטער פון
עלטערן אויב א קינד וויקטים ווערט געלייגט אין שפיטאל (ביז צו
)$30,000
•טראנספארטאציע (נויטיגע געריכט ערשיינונגען פארן
אויפפאדערונג)
•אקיופעישענאל/וואקעישענאל ריהאביליטאציע
•באנוץ פון שוץ הייזער דורך ארטיגע געוואלד וויקטימס און זייערע
קינדער
•פארברעכן סצענע קלין-אפ (ביז צו )$2,500
•  Good Samaritanפארמעגן פארלוסטן (ביז צו )$5,000
•אריבערפירן וואוינונג אויסגאבן (ביז צו )$2,500

וואס אויב מיין פארמעגן איז פארלוירן געווארן,
באשעדיגט אדער איז פארניכטעט געווארן צוליב
דעם פארברעכן?
•אויב איר זענט אונטער  60 ,18אדער העכער ,באגרעניצט
אדער זענט פארוואונדעט געווארן ,מעגט איר זיך אנגעבן
פאר בענעפיטס צו פאריכטן אדער פארבייטן אייערע וויכטיגע
פערזענליכע פארמעגן פארלוסט ,געשעדיגט אדער פארניכטעט
אלס דאס דירעקט רעזולטאט פון א פארברעכן וועלכע איז נישט
געדעקט געווארן דורך סיי וועלכע קוואל
•וויכטיג מיינט נויטיג פאר אייער געזונט ,זיכערהייט און וואוילזיין,
אזוי ווי אויגן-גלעזער און קליידונג

ovs.ny.gov

ווי אַ זוי נעם איך אפ אן אפליקאציע?
•וויזיט  ovs.ny.govצו אריינגעבן א קלאגע אנליין
•פארבינדט זיך מיט סיי וועלכע וויקטים הילפס פראגראם נאענט
צו אייך; אן אדוואקאט קען אייך העלפן אריינגעבן אן אפליקאציע
•נעמט אפ אן אפליקאציע פון סיי וועלכע פאליציי דעפארטמענט
אדער שפיטאל עמערדזשענסי צימער

וועלכע אנדערע דאקומענטן דארף  OVSפון מיר?

אפהענגיק אויפן סארט קלאגע ,עס איז מעגליך איר וועט דארפן
צושטעלן קאפיעס פון א טייל אדער אלע פון די פאלגנדע ווען איר טוט
אריינגעבן אייער אפליקאציע אנליין אדער דורך געווענליכע-פאסט:
•פאליציי באריכטן
•אינשורענס קארטן
•רעסיטס פאר נויטבאדערפטיגע פערזענליכע פארמעגן
•באווייז פון באציונג (ביישפילן :וויקטים'ס געבורט סערטיפיקאט,
הייראטונג לייסענס)
•טויט סערטיפיקאט און לווייה קאנטראקט
•מעדיצינישע בילז מיט איינצלהייטן
•בריוון פון סיי וועלכע אינשורערס וועלכע זאגן אפ אדער
אויטאריזירן באצאלונג פאר די דינסטן אויסגערעכנט אויפן
פארעם
•באווייז פון עלטער (ביישפילן :דרייווער'ס לייסענס ,געבורט
סערטיפיקאט)
•לעגאלע גארדיאנשיפ פאפירן

וואס אויב איך האב נישט די דאקומענטן OVS
פאדערט?
איר מעגט אריינגעבן בלויז די אפליקאציע OVS .וועט זיך מיט אייך
פארבינדן ווען אייער קלאגע ווערט אנגענומען און פארלאנגען סיי
וועלכע צוגאב פון דאקומענטאציע געברויכט צו באהאנדלען אייער
קלאגע.
ביטע האט אין זין אז  OVSקען נישט מאכן א באשלוסאויף אייער
אפליקאציע אן די געפאדערטע דאקומענטן ,ווייל זיי זענען נויטיג צו
באשטימען אויב איר זענט בארעכטיגטפאר הילף.

וואס איז דער  HIPAAאויטאריזאציע פארעם?
דער פארעם ערלויבט פראוויידערס צו ארומרעדן העלט
אינפארמאציע מיט  .OVSאיר מוזט אונטערשרייבן דעם פארעם
פאר יעדן העלט קעיר פראוויידער וועלכער האט אייך באהאנדלט.

ווער קען אונטערשרייבן די אפליקאציע?
דער וויקטים מוז אונטערשרייבן די אפליקאציע .אויב דער וויקטים
איז אונטער  18אדער איז פיזיש אדער מענטאליש אומפעאיג פון
אונטערשרייבן ,מוז דאן זיין/איר לעגאלע גארדיאן אונטערשרייבן.

