
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/10/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن زيادة المساعدات المالية لضحايا الجريمة والناجين منها
  

دوالر الستبدال الممتلكات الشخصية األساسية التي تعرضت  2,500الناجون مؤهلون اآلن للحصول على ما يصل إلى 
  للتلف أو التدمير أثناء الجريمة

  
  دوالر، النافذ منذ عقدين من الزمن، لم يلبي احتياجات الضحايا 500الحد األقصى المسبق البالغ 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن الضحايا والناجين من الجريمة الذين تعرضت ممتلكاتهم الشخصية األساسية للسرقة أو 
دوالر الستبدال العناصر التي تعتبر ضرورية  2,500العبث أو التدمير خالل الحادث قد يحصلون اآلن على ما يصل إلى 

دوالر، وهو مبلغ لم يواكب   500التغيير، حدد قانون الوالية معدل السداد بمبلغ لصحتهم أو سالمتهم أو رفاهيتهم. قبل هذا 
التضخم وزيادة التكاليف المعيشية. يدير هذه المساعدة المالية مكتب الوالية لخدمات الضحايا، الذي يوفر شبكة أمان حيوية 

  عن الجريمة. للضحايا والناجين الذين ال يوجد لديهم موارد أخرى لدفع النفقات الناجمة
  

"يمكن أن تؤدي تكلفة استبدال العناصر المفقودة أو التالفة أثناء الجريمة إلى عبء غير ضروري على الضحايا وعائالتهم 
"في نيويورك، ندعم الضحايا بكل الطرق الممكنة، وأنا  قالت الحاكمة هوكول.الذين ما زالوا يتعافون من حادث مؤلم،" 

فخورة بتوسيع هذه المساعدة ألخذ شيء واحد من لوحات الضحايا والناجين وضمان حصولهم على الدعم الالزم لمساعدتهم 
  على التعافي."

  
ياتهم رأًسا على عقب في غضون "إن ضحايا الجريمة غالًبا ما تنقلب ح  :قالت إليزابيث كرونين، مديرة مكتب خدمات الضحايا 

دقائق، ويمكن أن تستمر آثار معاناتهم لفترة أطول. سيسمح توسيع هذه األموال واستبدال العناصر الضرورية للناجين 
  بالتركيز على التعافي وتخفيف بعض مخاوفهم. شكرا لك، الحاكمة هوكول، على دعمك الثابت للناجين."

  
.  2022أكتوبر/تشرين األول  6لى أي مطالبة مقدمة إلى مكتب خدمات الضحايا في أو بعد ينطبق الحد األقصى المتزايد ع

الممتلكات المؤهلة للمطالبة باعتبارها  2022أكتوبر/تشرين األول  12تحدد لوائح الوالية التي دخلت حيز التنفيذ في 
رجية؛ والفراش، واألجهزة المحمولة أو أجهزة ضرورية لرفاهية الفرد وهي: المالبس، مثل األحذية والبدالت والمالبس الخا 

الكمبيوتر؛ واألشياء الالزمة للتشغيل اآلمن لوسائل النقل الشخصية لشخص ما، مثل اإلطارات أو مقعد سيارة الطفل أو خوذة 
لضرورية الدراجة النارية. يمكن أن تساعد مطالبات الممتلكات الشخصية األساسية أيًضا في استبدال أو إصالح العناصر ا

لصحة الفرد أو سالمته، بما في ذلك النظارات الطبية وسماعات األذن واألجهزة الطبية األخرى. ال يتلقى األفراد الذين تقرر 
 دوالر.  2,500أنهم مؤهلون مساعدة تزيد عن 

  
الذين لم يصابوا بأذى  نطاق استحقاق السداد أو التعويض للضحايا  في العقد الماضي فقط، وسعت والية نيويورك إلى حد كبير

جسدي، فيما يعتبر إقراًرا بأن اآلثار العاطفية للجريمة يمكن أن تكون ضارة بنفس القدر. تساعد هذه التغييرات أيضا على 
أعباء مالية كبيرة نتيجة وقوعهم  —وفي بعض الحاالت أفراد أسرهم  —ضمان عدم مواجهة ضحايا الجريمة والناجين منها 

 كضحايا. 
  



ضافة إلى استبدال أو إصالح الممتلكات الشخصية األساسية، يقوم مكتب خدمات الضحايا بتعويض األفراد المؤهلين باإل
وفواتير االستشارة الطبية وتعويضهم عن نفقات الجنازة والدفن؛ وتكاليف النقل ونظام األمن وتنظيف مسرح الجريمة؛ 

مساعدة بدون تكلفة على دافعي الضرائب. يأتي التمويل من الغرامات وخسارة األجور والدعم، كمساعدات أخرى. تأتي هذه ال
  والرسوم والتكاليف اإلضافية التي يدفعها بعض األفراد المدانين في محاكم الواليات والمحاكم الفيدرالية.

 
التي تقدم خدمات مباشرة للضحايا وعائالتهم،  برنامج لمساعدة الضحايا  200أكثر من كما يدعم مكتب خدمات الضحايا أيًضا 

مثل تقديم المشورة في األزمات، والدعوة، والمأوى في حاالت الطوارئ، والمساعدة القانونية المدنية، والمساعدة في إعادة 
تشارة، ونفقات التوطين. كما تقدم الوكالة المساعدة المالية والتعويضات لضحايا الجرائم المستحقين عن نفقات العالج واالس

  . فيسبوكو تويترتابعوا الوكالة على  الجنازة والدفن، واألجور المفقودة والدعم، باإلضافة إلى المساعدة األخرى.
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