حقوقك
هذه هي
ِ
إن “( ”New York State Sexual Assault Victim Bill of Rightsوثيقة حقوق ضحايا االعتداء
أجلك لكي
بحقوقك .وهذه نسخة متو ِفّرة من
الجنسي بوالية نيويورك) هي عبارة عن قائمة بالمعلومات العامة الخاصة
ِ
ِ
بقدر أكبر من التفصيل قبل الخضوع ألي فحص أو مقابلة.
تحتفظي بها .وإذا أردتِ ،فيمكن شرح جميع المعلومات ِ
لك ٍ

حقوقك األساسية
ِ
• ال يمكن أن تُعاملي معاملة ُمخت ِلفة بنا ًء على صفات ُمعيَّنة ،مثل العرق ،أو األصل الوطني ،أو الدين ،أو التوجُّه الجنسي ،أو
اإلعاقة ،أو العمر ،أو مصدر الدخل ،أو الجنس ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبير الجنسي.
ويمكنك أن تطلبي
إليك.
وضعك كمهاجرة أو
• ال يمكن أن يؤ ِث ّر
ِ
أصلك الوطني على الرعاية أو الخدمات الطارئة ال ُمقدَّمة ِ
ِ
ِ
ت تجدين صعوبة في فهم اللغة اإلنجليزية أو تحدُّثها.
حضور مترجم فوري ،إذا كن ِ
ق ُمعيَّنة التخاذ قراراتهن دون والد أو وصي قانوني.
• تتمتَّع القاصرات ،من هن دون سن  17عا ًما ،بحقو ٍ

حقوقك في المستشفى
ِ
معك أثناء الفحص.
• يمكن لمؤي ٍد من برنامج أزمات االغتصاب المحلي أن يبقى
ِ
يمكنك الخضوع لفحص في قسم الطوارئ التابع ألي مستشفى لجمع األدلة ،وتقديم رعاية طبية ُمعيَّنة تتعلَّق باالعتداء
•
ِ
فيمكنك أن تطلبي
تأمينك الصحي،
ت استخدام
ي تكلفة .وإذا لم يكن
لديك تأمين صحي ،أو إذا رفض ِ
ِ
ِ
ِ
الجنسي ،دون أن تتحملي أ ّ
من المستشفى إرسال الفاتورة إلى مكتب خدمات الضحايا (.)Office of Victim Services
يمكنك الحصول على أدوية لمنع الحمل والعدوى المنقولة جنسيًّا (( )STIsالمعروفة أيضًا باسم األمراض المنقولة جنسيًّا ())STDs
•
ِ
ً
مجانا .فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVفيمكن بدء تناول عبوة دواء تكفي لسبعة أيام أثناء التواجد في
المستشفى.
• ستُقدَّم لك المعلومات الخاصة بالمتابعة الطبية المناسبة.

اإلبالغ ع ّما حدث
يمكنك أن تختاري إبالغ الشرطة أو ال.
•
ِ
معك أثناء المقابلة التي تُجرى مع الشرطة أو
يمكنك أن تختاري بقاء أو عدم بقاء مؤيد من برنامج أزمات االغتصاب المحلي
•
ِ
ِ
ال ُم ّد ِعي العام.
قضيتك.
• ستُقدَّم إليك بيانات التواصل الخاصة بالشرطة أو ال ُم ّد ِعي العام الذي يتولّى
ِ
يمكنك التواصل مع الشرطة أو ال ُم ّد ِعي العام للحصول على معلومات تخص التحقيق الجنائي أو اإلجراءات القانونية.
•
ِ
قضيتك.
ستخبرك الشرطة أو ال ُم ّد ِعي العام بأي إجراء قانوني يخص
ِ
ويمكنك االتصال بالشرطة للحصول على معلومات
ت إبالغ الشرطة ،فسيتم اختبار أدلتك خالل  100يوم.
• إذا اختر ِ
ِ
بخصوص مطابقة الحمض النووي (.)DNA
ت عدم إبالغ الشرطة ،فست ُ َّ
أدلتك وقبل
إبالغك إذا نُقلت
تقرري نشرها .وسيتم
خزن
• إذا اختر ِ
ِ
ِ
ِ
أدلتك لمدة  20عا ًما أو حتى ِ ّ
انتهاء مدة التخزين.

كيفية الحصول على المزيد من المساعدة
وكالة الشرطة:
اسم جهة االتصال:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

سلطة االتهام:
اسم جهة االتصال:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
إذا لم تكن بيانات االتصال الخاصة بالشرطة أو ال ُم ّد ِعي العام معروفة ،فيرجى االتصال:
• إذا كانت الجريمة قد وقعت داخل مدينة نيويورك( New York Police Department Special Victims Division :قسم الضحايا الخاص في
إدارة شرطة مدينة نيويورك) على الرقم التالي .646-610-7273
• إذا كانت الجريمة قد وقعت في أي مكان آخر بالوالية( New York State Police Sexual Assault Hotline :الخط الساخن لالعتداء الجنسي
الخاص بشرطة والية نيويورك) على الرقم التالي .1-844-845-7269

وكالة المناصرة:
اسم جهة االتصال:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
إذا لم تكن بيانات االتصال الخاصة بوكالة أزمات االغتصاب أو مساعدة الضحايا معروفة ،فيرجى االتصال:
• الخط الساخن لالعتداء الجنسي والعنف المنزلي التابع لوالية نيويورك ()New York State Hotline for Sexual Assault and Domestic Violence
على الرقم التالي .1-800-942-6906
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة  www.ovs.ny.govأو www.health.ny.gov/prevention/sexual_violence
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