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  طلباتمقدمو 
 من ذوي ضحية

  القربى
 
Related Victim Applicants / Arabic 

للمزيد من المعلومات 
والمساعدة الرجاء 
االتصال بالمحكمة 

  .المحلية
  

  
  

  :موقع اإلنترنت
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  محكمة
   مساعدة
   ضحايا
   الجريمة

  هل يتم دفع تكاليف الجنازة؟
 يتم األخذ بعين االعتبار تكاليف الجنازة،

المبلغ اإلجمالي  من  هذا المبلغويتم اقتطاع

تكاليف الجنازة يتعّين على تغطية طلب ل
ن الطلب الكتابة إلى المحكمة وتبيمقدم ا

تفاصيل المبلغ وإرفاق نسخة عن 
  .فاتورة الضريبة/يصالاإل

  

هل ال  ،لم أآن ضحية من ذوي القربىإذا 
  كاليف الجنازة؟يزال بوسعي تقديم طلب لت

الشخص الذي ترتبت عليه تكاليف جنازة 
مساعدة   ُيمنحقد يرئيسنتيجة لوفاة ضحية 

  .مترتبة فعليًاال ة المعقولالتكاليف لقاء
  

   له عالقة؟يرئيسهل سلوك الضحية ال
 أو  المساعدةمبلغ نعم، يمكن تخفيض

أن رئيس المحكمة  إذا رأى  منحهرفض
   .ته قد ساهم في وفاةسلوك الضحي

  

ماذا أفعل إذا آنت غير راض عن القرار 
  النهائي للمحكمة؟

 Victorian Civilفيكتوريا واإلدارية في 
and Administrative Tribunal 

(VCAT)يجب أن يتم و.  لمراجعة القرار
 يومًا من ٢٨تقديم هذا الطلب خالل 

ينطبق . استالمك إشعار قرار المحكمة
رسم على طلبات المحكمة المدنية 

  .واإلدارية في فيكتوريا
  

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال 
 في المحكمة General List بالسجل العام

 VCATالمدنية واإلدارية في فيكتوريا 
  .9755 9628على الرقم 

 

 

لك الحق بتقديم طلب إلى المحكمة المدنية     
ولتقديم .  من ذوي القربىايالضحل محددال   مساعدة

http://www.vocat.vic.gov.au/


   

ما هي المدة التي يمكنني خاللها تقديم 
  طلب إلى المحكمة؟

يجب تقديم الطلب خالل سنتين من تاريخ 
إذا تم إيداع الطلب خارج . عمل العنف

ئة طلب لتمديد المهلة المحددة يجب تعب
 . التأخيرأسبابالمهلة وشرح 

  
أين يمكنني الحصول على طلب لتمديد 

  المهلة المحددة؟
تقوم المحكمة تلقائيًا بإرسال طلب تمديد 
  .المهلة إليك عند تسجيل طلبك للمساعدة

  
ما هو مقدار المساعدة المتوافرة لضحية 

   وآيف يتم توزيعها؟من ذوي القربى
 ١٠٠٫٠٠٠يتوافر مبلغ إجمالي قدره 

رئيس المحكمة   ويقوم . دوالر للتوزيع
(Tribunal Member)  بتقرير مقدار

الحد . منح لكل مقدم طلبيالمبلغ الذي س
 هو ضحية من ذوي القربىاألقصى ألي 

  . دوالر٥٠٫٠٠٠
  

  هل يتطلب مني حضور جلسة المحكمة؟
 يمكن تقرير الطلبات عن طريق عقد جلسة

 أو إذا اخترت، (Tribunal)للمحكمة 
ولكن ليست آافة الطلبات مالئمة . بغيابك

وخاّصة إذا آان هناك لتقريرها بغيابك، 
 قد ايا من ذوي القربىعدد آبير من الضح
مثل في وقد يستلزم قاموا بتقديم طلبات، 

 الظروف عقد جلسة للمحكمة نظرًا هذه
مبلغ إجمالي واحد للضحايا من لوجود 

يمكن عند  ،إذا دعت الحاجة. ذوي القربى
رجم من أجل جلسة  الترتيب لمتلطلبا

 .النظر في القضية

  هل يمكنني الحصول على اإلرشاد؟
قد يحق لك الحصول على فترة جلسات 
إرشادية من مرشد معتمد للمساعدة في 
تخفيف حّدة الصدمة والتأثيرات النفسية 

  .رئيسيعلى أفراد عائلة ضحية 
  

  آيف أقوم بتقديم طلب لإلرشاد؟
لمساعدة وإرفاق تقرير  يجب تعبئة طلب ل

 لسنة ٩ رقم لتعليمات الممارسةوفقًا 
٢٠٠٣ Practice Direction 9 of 2003 

يمكن تنزيل هذه االستمارات من موقع (
  ).www.vocat.vic.gov.auاإلنترنت 

  
هل يمكنني الحصول على اإلرشاد حتى 

ولو لم أقم بإيداع طلب لدى محكمة 
  مساعدة ضحايا الجريمة؟

  . اإلرشادنشدديم طلب قبل ال، يجب تق
 

  هل أحتاج إلى محام؟
يمكنك تقديم طلب للمساعدة  حيث ال،

وبوسع .  محام بتمثيلكأن يقوم أو ،بنفسك
 تزويدك Law Instituteنقابة المحامين 

. بقائمة بأسماء محامين في منطقتك المحلية
  هونقابة المحامينب  هاتف االتصالرقم

 اميكب محويتم دفع أتعا. 9607-9311
 إذا حالف التوفيق لقاء إعداده للطلب

 .طلبك
 

بة بالمساعدة باعتباره من يمكنه المطال
  ؟ من ذوي القربىضحية

  :ل العنفعمشخص، في وقت ارتكاب 
  آان أحد أفراء العائلة المقربين؛ أو •
   أوعلى؛آان معاًال  •
   عالقة شخصية حميمة مع؛آانت لديه •

. ل عنف نتيجة لعمى توفرئيسيضحية 
 أن تكون الوفاة قد حدثت في يجب

  .فيكتوريا
  

  من يعتبر أحد أفراد العائلة المقربين؟
بالنسبة  ،يعني أحد أفراد العائلة المقربين

 شخصًا ،ىتوفمل عنف  لعرئيسيضحية ل
آانت لديه عالقة شخصية حقيقية مع 

  :آان و،الضحية في وقت وفاة الضحية
زوجة الضحية، أحد والدي أو /زوج •

زوج أم أو أو ية، حعلى الضوصي 
  .لضحيةا زوجة أب

 أو زوجة الضحية،/زوج أو ولد ،ولد •
  .ولد آخر آان الضحية وصيًا عليه

، أو أخ أو أخت  الضحيةأخ أو أخت •
  . الضحيةمن زوج أم أو زوجة أب

  
عم /ة أو خالةما الذي يحدث إذا آنت عّم

  ؟ىتوف رئيسيضحية جد أو جدة /أو خال
 عالقة كيمكنك تقديم طلب إذا آانت لدي

، ىتوف رئيسيشخصية حميمة مع ضحية 
ولكن ينصح أن تقوم بتقديم مداخلة تبّين 

فيها لماذا تعتقد بأن عالقتك تشكل عالقة 
 ال يعني ذلك بالضرورة. شخصية حميمة

 .عالقة جسديةال أن تكون
 
 

 


