
பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கு/சாட்சி ெசால்பவᾞக்கு உதᾫம் திட்டம் 
(The Victim/Witness Assistance Program) 

பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கு/சாட்சி ெசால்பவᾞக்கு உதᾫம் திட்டம் என்றால் என்ன? 

வன்ᾙைறயான குற்றெமான்றால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ᾊᾞந்தால் அல்லᾐ அதற்கு சாட்சியாக 
இᾞந்தால், அேநகமாக நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு ெசல்லேவண்ᾊய ேதைவ ஏற்படலாம். 

இᾐ கᾊனமானᾐம் குழப்பமானᾐமான ஒᾞ அᾔபவமாக இᾞக்கலாம்.  கிறிமினல் நீதிமன்றத் 
ெதாகுதி பற்றிᾜம் உங்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கப்பᾌம் என்பᾐ பற்றிᾜம் உங்கᾦக்கு நிைறய  
ேகள்விகள் இᾞக்கக்கூᾌம்.  

உங்கᾦக்கு உதவி வழங்கேவ பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கு/சாட்சி ெசால்பவᾞக்கு உதᾫம் திட்டம் 
இᾞக்கிறᾐ.  நாங்கள் உங்கᾦடன் கைதத்ᾐ உங்கᾦைடய வழக்கு மற்ᾠம் ேதைவகᾦக்கு 
ஏற்றவாᾠ உதவிகைள வழங்குேவாம்.   

எமᾐ ேசைவகள், ேபாலீசார் குற்றங்கைள சுமத்தியதிᾢᾞந்ᾐ ஆரம்பித்ᾐ நீதிமன்ற வழக்கு 
ᾙᾊᾜம்வைர ெதாடᾞம். 

யாᾞக்கு உதவி கிைடக்கப்ெபᾠம்? 

குᾌம்ப வன்ᾙைற, சிறார் ᾐஷ்பிரேயாகம், பாᾢயல் தாக்குதல், ᾙதிேயார் ᾐஷ்பிரேயாகம், 
ெகாைல, இனவாத குற்றம் ேபான்ற வன்ᾙைறக் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ᾌ அவல 
நிைலயிᾢᾞப்பவர்கᾦக்கும் சாட்சி ெசால்பவர்கᾦக்கும் ᾙற்சᾤைக அᾊப்பைடயில் ேசைவகள் 
வழங்கப்பᾌகின்றன. 

ேமᾤமாக, கீழ்க்காண்பவர்கᾦக்கும் நாங்கள் உதவி வழங்குகிேறாம்: 
• விேசஷ ேதைவᾜள்ள பாதிக்கப்பட்ேடார் 
• ெகாைல ெசய்யப்பட்டவாின் குᾌம்பங்கள் 
• கிறிமினல் குற்றச் சாட்ᾌகளில் ᾙᾊவைடᾜம் வாகன விபத்தில் உயிாிழந்தவாின் குᾌம்பங்கள். 



வயதிற்கு ஏற்ற தகவᾤம் ேசைவகᾦம் பிள்ைளகᾦக்கு கிைடக்கப்ெபᾠம். 

நான் உதவிையப் ெபற்ᾠக்ெகாள்வᾐ எப்பᾊ? 

ஒᾞவர்மீᾐ குற்றச்சாட்ᾌகள் பதியப்பட்ட பின்னர், பாதிக்கப்பட்டவர்கᾦம் 
சாட்சிெசால்பவர்கᾦம் உதவிெபᾠம் ᾙகமாக, ேபாலீஸ் அல்லᾐ அரச தரப்ᾗ வக்கீலால் இந்தத் 
திட்டத்திற்கு சிபாாிசு ெசய்யப்பᾌவார்கள்.  வன்ᾙைறயான குற்றெமான்றால் நீங்கள் 
பாதிக்கப்பட்ᾊᾞந்தால், இந்தத் திட்டத்தால் உதவி ெபற நீங்களாகேவ அவர்கைள அைழக்கலாம் 
அல்லᾐ சᾚகத்தில் உள்ள ஒᾞவைர உங்கள் சார்பாக அைழக்கும்பᾊ ேகட்கலாம். ஆதரᾫ 
வழங்கᾫம் ஏதாவᾐ பாᾐகாப்ᾗ ெதாடர்பான பிரச்சிைனகᾦக்கு பிரதிபᾢப்பதற்கும் கூᾊய 
விைரவில் பணியாளர்கள் உங்கைளத் ெதாடர்ᾗெகாள்ள ᾙயற்சிெசய்வார்கள். 

இதற்கு எவ்வளᾫ ெசலவாகும்? 

ஒன்டாாிேயா ᾙᾨவதிᾤம் இந்த ேசைவகள் இலவசமானைவயாகும். 

என்ன விதமான உதவிகள் கிைடக்கப்ெபᾠம்? 

பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கு/சாட்சி ெசால்பவᾞக்கு உதᾫம் திட்டத்தால் பின்வᾞவனவற்ைற ெசய்ய 
ᾙᾊᾜம்: 

•	 கிறிமினல் நீதி பாிபாலனம், நீதிமன்றச் ெசயல்ᾙைறகள் மற்ᾠம் நீதிமன்றத்தில் உங்கள் 
பங்கு ேபான்ற ேகள்விகᾦக்கு பதிலளித்தல் 

•	 ஒவ்ெவாᾞ நீதிமன்ற திகதியின்ேபாᾐம் எைத எதிர்பார்க்கேவண்ᾌம் என்பைதப்
	

ᾗாிந்ᾐெகாள்வதற்கும் ேகாட்ᾊல் நீங்கள் ஆஜராவதற்கு உங்கைளத்
	

தயார்ப்பᾌத்ᾐவதற்கும் உங்கᾦக்கு உதᾫதல் 

•	 பிைண நிபந்தைனகள் மற்ᾠம் நன்நடத்ைத ஆைண ேபான்ற நீதிமன்ற பத்திாிைககளின் 
பிரதிகைள உங்கᾦக்கு வழங்குதல் 

•	 உங்கள் சார்பாக உங்கᾦைடய வழக்கிற்கு ெபாᾠப்ᾗள்ள ேபாலீஸ் அதிகாாிைய அல்லᾐ 
அரச தரப்ᾗ வக்கீைலத் ெதாடர்ᾗெகாள்ᾦதல்  

•	 நீதிமன்றச் ெசயல்ᾙைற ᾙᾨவᾐமாக உணர்ச்சிᾘர்வ ஆதரைவ ெதாடர்ந்ᾐ வழங்குதல்  
•	 ஆேலாசைன மற்ᾠம் பாᾐகாப்ᾗத் திட்டம் அைமத்தல் ேபான்ற உங்கᾦக்குத் 
ேதைவப்படக்கூᾊய ேவᾠ ேசைவகைள ெபற்ᾠக்ெகாள்வதற்காக சᾚக அைமப்ᾗகᾦக்கு 
உங்கைள வழிநடத்ᾐதல் 

•	 குᾌம்ப வன்ᾙைற வழக்குகᾦக்கு ெமாழிெபயர்ப்பாளைர ஏற்பாᾌெசய்தல் 

மற்ᾠம்/அல்லᾐ விேசஷ ேதைவகைளப் ᾘர்த்திெசய்தல் 




•	 பாதிக்கப்பட்டவர் வழங்கும் வாக்குᾚலத்ைத ᾗாிந்ᾐெகாள்ளᾫம் ᾘர்த்திெசய்யᾫம் உதவி 
வழங்குதல். 

இந்தத் திட்டத்தால் பின்வᾞவனவற்ைற ெசய்ய ᾙᾊயாᾐ : 

• உங்கᾦைடய சாட்சியாதாரங்கைள ெபற்ᾠக்ெகாள்ᾦதல் அல்லᾐ கலந்ᾐைரயாᾌதல் 
•	 குற்றச் சாட்ᾌகைள வாபஸ் ெபᾠதல் 
•	 பிள்ைளப் பராமாிப்ᾗ வழங்குதல் அல்லᾐ அதற்கு ஏற்பாᾌெசய்தல் 
•	 நீதிமன்றத்திற்கு ெசன்ᾠவர ேபாக்குவரத்ᾐ வழங்குதல் 

இந்தத் திட்டத்ைத நான் எப்பᾊ ெதாடர்ᾗெகாள்வᾐ? 

பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கு/சாட்சி ெசால்பவᾞக்கு உதᾫம் திட்டமானᾐ 54 நீதிமன்ற மாவட்டங்கள் 
அைனத்திᾤம் நீதித்ᾐைற அதிபாின் அைமச்சுவினால் வழங்கப்பᾌகிறᾐ. 

உங்கᾦக்கு அᾞகாைமயில் இᾞக்கும் அᾤவலகத்ைத கண்டறிய அைழக்கᾫம் 

பாதிக்கப்பட்டவᾞக்கான ஆதரᾫ இலக்கம்
	

இலவச எண் 1-888-579-2888 அல்லᾐ  

கிேரட்டர் ெடாெரான்ேடா பகுதியில் 416-314-2447 

அல்லᾐ கீழ்க்காᾎம் இைணயத்தளத்திற்குச் ெசல்லᾫம் 


www.ontario.ca/victimservices 



