
تصريیح ااألثر على االضحيیة 

إإسمك:  

إإسم االشخص االعزيیز عليیك:  

عالقتك بالُمتوفي:  

 1:08-cr-360 (RCL) :االقضيیة ررقم

إإسم االمدعى عليیهھ: االواليیاتت االمتحدةة ضد سلو وو آآلل  

تارريیخ االنُطق بالُحكم: 13 نيیسانن / أأبريیل 2015  

إإلى سعاددةة االقاضي االُمحترمم رروويیس سي المبيیرتت: 

كيیف أأثّرتت هھھھذهه االجريیمة عليیك ووعلى االُمقربيین منكم؟ (مثل مشاعر االغضب٬، وواالغضب االشديید٬، ووإإلقاء االلومم 
على االذااتت٬، أأوو ااألسرةة٬، وواالشعورر بالعجز٬، وواالضعف٬، وواالخوفف٬، وواالذعر ووااليیأسس ووااإلحباطط ووفقداانن االثقة ووااإليیمانن 

بالعالم) 



كيیف أأثّرتت هھھھذهه االجريیمة على قددررتكك على أأددااء عملكك٬، أأوو كسبب لقمة االعيیشش٬، ووتددبيیرر أأموورر عائلتكك٬، 
وواالذذهھھھابب إإلى االمددررسة٬، أأوو االتمتع بأيي أأنشططة أأخررىى سبقق لكك أأنن قمتت بأدداائهھا أأوو االتمتع بهھا؟ (على 
سبيیلل االمثالل االمبالغة برردد االفعلل على بعضض االحاالتت٬، االحمايیة االمفررططة على أأفرراادد ااألسررةة٬، ااإلنعززاالل إإجتماعيیا٬ً، 

وواالخووفف منن االخررووجج إإلى االعالمم االتي ثبتت أأنهھ غيیرر آآمنن). 

مشاعر ررددوودد االفِعل تجاهه نظظامم االعدداالة االجنائيیة: 
(على سبيیلل االمثالل كيیفف أأثررتت عليیكك هھھھذذهه االعمليیة٬، ووكيیفف تمتت معاملتكك أأنتت / عائلتكك٬، وواالمعلووماتت عنن إإجررااءااتت 
االمحكمة ووووضع االقضيیة؛ شعوورر بالُخذذالنن منن قبلل االنظظامم٬، تلميیحاتت محامي االددفاعع٬، ووكيیفف شعررتت بتَحُملل االمحاكمة٬، 

 ووررؤؤيیة االجاني )االُجناةة().



تووصيیاتت إلصدداارر االحكمم (إإلززاامي / كحدد أأقصى): 
(هھھھل تريید أأنن يیتمم إإعالمكك ما هھھھوو االُحكمم٬، ووكيیف يُیحتسبب مع االووقتت االفعلي االذذيي قضووهه بالحجزز٬، ووعندما يیصلل هھھھذذاا االفرردد 

 لمررحلة ااإلفررااجج االمشررووطط؟)



ااألثرر االمالي:  

نحن نعلم أأنن هھھھذهه االفترةة االمؤلمة للغايیة من حيیاتك ال يیمكن تعويیضهھا ماليیاً. مع ذذلك٬، قد يیرغب االقاضي بمعرفة ما هھھھي 
االتكلفة االتي تكبدتموهھھھا ألغرااضض ررددهھھھا لكم. يیرجى تقديیم أأيي ووثائق / تحقق عن تلك االخسائر على شكل إإيیصاالتت٬، أأوو 

االشيیكاتت االملغاةة٬، أأوو مطالباتت االتأميین٬، االخ. 

ااألضراارر االتي تكبدتموهھھھا: اا.

     االمبلغ ااإلجمالي للخسائر: --------------------------  

   
تعويیضاتت حصلتم عليیهھا من مصاددرر ضمانن خاصة: بب.

1. تأميین أأمالكك      ___________  

2. تأميین صحي بما في ذذلك براامج مساعدةة ططبيیة   ___________  

3. تعويیض على االدخل أأوو ااألجورر:    ___________  

4. غيیرهھھھا (يیرجى تفصيیل االمصدرر وواالمبلغ)    ___________  

 االمبلغ ااإلجمالي للتعويیض: --------------------------  

االتارريیخ:       االتوقيیع:

قيیمة االممتلكاتت االتي فقددتمووهھھھا أأوو أأُتلفتت (يیررجى تقدديیمم قائمة .1
بالموواادد)

 
 

نفقاتت مستشفى أأوو ططبيیة.2

خساررةة بالددخلل أأوو ااألجوورر.3


