
Բըրբենքի Ոստիկանության Բաժանմունք 

Ընտանեկան Բռնության Տուժածներ - Սեռական Բռնություն 

 

 

Բըրբենքի Ոստիկանության Բաժանմունք 

Ընտանեկան Բռնության Տուժածներ - Սեռական Բռնություն 
 

Խորհրդատվության համար տուժածը կարող է կապ հաստատել Ընտանեկան 

Բռնության և Սեռական Բռնության Ճգնաժամային Կենտրոնի հետ։ (Domestic 

Violence and Sexual Assault crisis center); 

  

Խորհրդատվության համար տուժածը կարող է կապ հաստատել Ընտանեկան 

Բռնության և Սեռական Բռնության Ճգնաժամային Կենտրոնի հետ։ (Domestic 

Violence and Sexual Assault crisis center); 
 

Հրեական Ընտանիքի  

Ծառայություն L.A. 

(818) 505-0900, 24 ժամ 

 

Բըրբենքի Ընտանեկան 

Ծառայություններ 

(818) 845-7671 

2721 W. Burbank Blvd., Burbank 

 

Գլենդել YWCA (Ապաստարան) 

(888) 999-7511,  

24 ժամ, երկլեզու 

 

Hope North, Փասադենա 

(323) 681-2626, 24 ժամ 

 

 

Բռնաբարության եւ Ընտանեկան 

Բռնության Թեժ Գիծ 

(626) 793-3385, 24 ժամ, երկլեզու 

 

Կանանց Կենտրոն, East LA 

(323) 526-5819 

(800) 585-6231 – երկլեզու 

 

Ընտանեկան Բռնության 

Անվտանգության Թեժ Գիծ 

(800) 978-3600, 24 ժամ թեժ գիծ 

 

Haven Hills, Canoga Park  

(818) 887-6589, 24 ժամ, երկլեզու 

  

Հրեական Ընտանիքի  

Ծառայություն L.A. 

(818) 505-0900, 24 ժամ 

 

Բըրբենքի Ընտանեկան Ծառայություններ 

(818) 845-7671 

2721 W. Burbank Blvd., Burbank 

 

Գլենդել YWCA (Ապաստարան) 

(888) 999-7511,  

24 ժամ, երկլեզու 

 

Hope North, Փասադենա 

(323) 681-2626, 24 ժամ 

 

Բռնաբարության եւ Ընտանեկան 

Բռնության Թեժ Գիծ 

(626) 793-3385, 24 ժամ, երկլեզու 

 

Կանանց Կենտրոն, East LA 

(323) 526-5819 

(800) 585-6231 – երկլեզու 

 

Ընտանեկան Բռնության 

Անվտանգության Թեժ Գիծ 

(800) 978-3600, 24 ժամ թեժ գիծ 

 

Haven Hills, Canoga Park  

(818) 887-6589, 24 ժամ, երկլեզու 

Լոս Անջելես Շրջանի VINE Ծառայություն 

1-877-VINE-4-LA 

Անվճար 1-877-846-3452 

www.vinelink.com 
VINE-ը ձեզ կտեղեկացնի երբ հանցագործը գտնվի Լոս Անջելեսի 

Տարածաշրջանի որևէ կալանավայրում, ինչպես նաև դուք ինքնաբերաբար 

կտեղեկացվեք տվյալ հանցագործի ազատ արձակման մասին: 

 Լոս Անջելես Շրջանի VINE Ծառայություն 

1-877-VINE-4-LA 

Անվճար 1-877-846-3452 

www.vinelink.com 
VINE-ը ձեզ կտեղեկացնի երբ հանցագործը գտնվի Լոս Անջելեսի 

Տարածաշրջանի որևէ կալանավայրում, ինչպես նաև դուք ինքնաբերաբար 

կտեղեկացվեք տվյալ հանցագործի ազատ արձակման մասին: 
 

Երբ տուժածը տեղափոխվում է հիվանդանոց զննման, ապա իրավապահ 

մարմինները, կամ համապատասխան գործակալությունը, պետք է անմիջապես 

տեղեկացնեն տեղի Սեռական Բռնության Տուժածների Կենտրոնին, և տուժածը 

պետք է անձնապես վավերացնի նրանց գործողությունը։ 
 

Սեռական բռնությունից հետո, տուժածը կարող է կապ հաստատել Crimes Against 

Person Detail-ին, (818) 238-3210 համարով՝ հավելյալ տեղեկություն ներկայացնելու, 

հարցերի պատասխան ստանալու կամ գործի առաջընթացին հետևելու համար։  
 

Սեռական բռնությունը համարվում է հանցագործություն, նույնիսկ եթե կատարվել է 

տուժածին ծանոթ անձի կողմից, և անգամ տուժածի ամուսնու/կնոջ կողմից։ 
 

Սեռական բռնության տուժածները դատա-բժշկական փորձաքննության համար 

իրենց գրպանից չեն վճարի։ (42 USC §3796gg; Penal Code §13823.95(a)). 
 

Սեռական բռնության ոչ մի տուժած պետք չէ պարտավորվի կամ համաձայնվի 

մասնակցել դատական քննական համակարգի գործընթացներին, թե՛ 

փորձաքննությունից առաջ, թե՛ որևէ այլ ժամանակ։ (Penal Code §13823.95(b)) 

 Երբ տուժածը տեղափոխվում է հիվանդանոց զննման, ապա իրավապահ 

մարմինները, կամ համապատասխան գործակալությունը, պետք է անմիջապես 

տեղեկացնեն տեղի Սեռական Բռնության Տուժածների Կենտրոնին, և տուժածը 

պետք է անձնապես վավերացնի նրանց գործողությունը։ 
 

Սեռական բռնությունից հետո, տուժածը կարող է կապ հաստատել Crimes Against 

Person Detail-ին, (818) 238-3210 համարով՝ հավելյալ տեղեկություն ներկայացնելու, 

հարցերի պատասխան ստանալու կամ գործի առաջընթացին հետևելու համար։  
 

Սեռական բռնությունը համարվում է հանցագործություն, նույնիսկ եթե կատարվել է 

տուժածին ծանոթ անձի կողմից, և անգամ տուժածի ամուսնու/կնոջ կողմից։ 
 

Սեռական բռնության տուժածները դատա-բժշկական փորձաքննության համար 

իրենց գրպանից չեն վճարի։ (42 USC §3796gg; Penal Code §13823.95(a)). 
 

Սեռական բռնության ոչ մի տուժած պետք չէ պարտավորվի կամ համաձայնվի 

մասնակցել դատական քննական համակարգի գործընթացներին, թե՛ 

փորձաքննությունից առաջ, թե՛ որևէ այլ ժամանակ։ (Penal Code §13823.95(b)) 
 

C320-283A (02/22)                   C320-283A (02/22) 

 



Տեղեկություն Ընտանեկան Բռնության Տուժածերի Համար 
 

Անկախ կասկածյալի ձերբակալումից, նրա՝ կալանքից ազատազրկումը կարող է 

տեղի ունենալ ցանկացած ժամանակ: Ապաստարանի մասին տեղեկություն 

ստանալու համար զանգահարեք (818) 887-6589: Այլ հասարակական 

ծառայությունների մասին տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք «Լոս 

Անջելեսի Տարածաշրջանի 211» (818) 956-1100 կամ 211 համարներով։ 

Իրավաբանական օգնություն ստանալու համար զանգահարեք (818) 843-0931։ Սան 

Ֆերնանդո Հովտի Համայնքային Իրավական Ծառայությունների Կլինիկան կարող 

է օժանդակություն ցուցադրել դատական արգելող կարգադրություն (restraining 

order) ստանալու մեջ: Կալիֆորնիայի տուժածներին փոխհատուցման ծրագրի 

մասին հավելյալ տեղեկությունների համար կարող էք կապ հաստատել (800)777-

9229 համարով։ 
 

Ընտանեկան Բռնությունը քրեականորեն պատժելի հանցագործություն է։ 

Որպես ընտանեկան բռնության տուժած, դուք կարող եք շրջանի դատախազի 

միջոցով ներկայացնել քրեական բողոք։ Ավելին, դուք իրավունք ունեք խնդրագիր 

ներկայացնել Բարձրագույն Դատարանին, և խնդրել ներքոհիշյալ կարգադրություն- 

ները դնել կիրառման մեջ։ 
 

1. Տուժածին կամ տուժածի ընտանիքի անդամների խոշտանգումն արգելող, 

դատական կարգադրություն հարձակվողի նկատմամբ։ 

2. Հարձակվողին տունը լքելու հրահանգող կարգադրություն։ 

3. Հարձակվողին տուժածի տուն, ուսումնական հաստատություն կամ 

աշխատանքի վայր այցը կանխարգելող կարգադրություն։ 

4. Տուժածին կամ մյուս ծնողին անչափահաս երեխայի կամ երեխաների 

խնամակալության կամ այցելության իրավունք տվող կարգադրություն։ 

5. Տուժածի խնամակալության ներքո գտնվող անչափահաս երեխաների հետ 

սեռական բռնություն (molestation) պատճառելու կամ առնչվելու կանխարգելող 

կարգադրություն։ 

6. Խնամակուլությունից զրկված անհատին, անչափահաս երեխաների խնամքի 

ծախսերը վճարելու կարգադրություն, եթե վերը նշված անհատը գտնվում է 

օրինական պարտավորության ներքո։ 

7. Մեղադրյալին նշված պարտքագրված (debit payments) վճարումները 

ժամանակին կատարելու թելադրող կարգադրություն, քանի դեռ 

կարգադրությունը ուժի մեջ է։ 

8. Մեկ կամ երկու կողմերին խորհրդատվության մասնակցելու թելադրող 

կարգադրություն։ 
 

Ընտանեկան բռնությունը հանցագործություն է, նույնիսկ եթե այն կատարվել է 

տուժածին ծանոթ անձի կամ տուժածի ամուսնու/կնոջ կողմից։ 
 

Որպես ընտանեկան բռնության տուժած, դուք իրավունք ունեք քաղաքացիական 

հայց ներկայացնելու խոշտանգման հետևանքով ստացած մարմնական 

վնասվածքների, բժշկական ծախսերի, նյութական կորուստի, վաստակման 

հնարավորության կորուստի, վնասված գույքի կամ այս ամենին առնչվող այլ 

ծախսերի համար տուժածի կողմից, կամ որևէ գործակալությունի կողմից, որը 

ապաստան է տալիս տուժածին: 
 

Եթե դուք ենթարկվել եք ընտանեկան բռնության՝ պարանոցի հատվածում սեղման 

կամ խեղդման միջոցով, հնարավոր է ունենաք ներքին վնասվածքներ։ Ուստի 

անհրաժեշտ է դիմել բժշկական օգնության: 

 Տեղեկություն Ընտանեկան Բռնության Տուժածերի Համար 
 

Անկախ կասկածյալի ձերբակալումից, նրա՝ կալանքից ազատազրկումը կարող է 

տեղի ունենալ ցանկացած ժամանակ: Ապաստարանի մասին տեղեկություն 

ստանալու համար զանգահարեք (818) 887-6589: Այլ հասարակական 

ծառայությունների մասին տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք «Լոս 

Անջելեսի Տարածաշրջանի 211» (818) 956-1100 կամ 211 համարներով։ 

Իրավաբանական օգնություն ստանալու համար զանգահարեք (818) 843-0931։ Սան 

Ֆերնանդո Հովտի Համայնքային Իրավական Ծառայությունների Կլինիկան կարող 

է օժանդակություն ցուցադրել դատական արգելող կարգադրություն (restraining 

order) ստանալու մեջ: Կալիֆորնիայի տուժածներին փոխհատուցման ծրագրի 

մասին հավելյալ տեղեկությունների համար կարող էք կապ հաստատել (800)777-

9229 համարով։ 
 

Ընտանեկան Բռնությունը քրեականորեն պատժելի հանցագործություն է։ 

Որպես ընտանեկան բռնության տուժած, դուք կարող եք շրջանի դատախազի 

միջոցով ներկայացնել քրեական բողոք։ Ավելին, դուք իրավունք ունեք խնդրագիր 

ներկայացնել Բարձրագույն Դատարանին, և խնդրել ներքոհիշյալ կարգադրություն- 

ները դնել կիրառման մեջ։ 
 

1. Տուժածին կամ տուժածի ընտանիքի անդամների խոշտանգումն արգելող, 

դատական կարգադրություն հարձակվողի նկատմամբ։ 

2. Հարձակվողին տունը լքելու հրահանգող կարգադրություն։ 

3. Հարձակվողին տուժածի տուն, ուսումնական հաստատություն կամ 

աշխատանքի վայր այցը կանխարգելող կարգադրություն։ 

4. Տուժածին կամ մյուս ծնողին անչափահաս երեխայի կամ երեխաների 

խնամակալության կամ այցելության իրավունք տվող կարգադրություն։ 

5. Տուժածի խնամակալության ներքո գտնվող անչափահաս երեխաների հետ 

սեռական բռնություն (molestation) պատճառելու կամ առնչվելու կանխարգելող 

կարգադրություն։ 

6. Խնամակուլությունից զրկված անհատին, անչափահաս երեխաների խնամքի 

ծախսերը վճարելու կարգադրություն, եթե վերը նշված անհատը գտնվում է 

օրինական պարտավորության ներքո։ 

7. Մեղադրյալին նշված պարտքագրված (debit payments) վճարումները 

ժամանակին կատարելու թելադրող կարգադրություն, քանի դեռ 

կարգադրությունը ուժի մեջ է։ 

8. Մեկ կամ երկու կողմերին խորհրդատվության մասնակցելու թելադրող 

կարգադրություն։ 
 

Ընտանեկան բռնությունը հանցագործություն է, նույնիսկ եթե այն կատարվել է 

տուժածին ծանոթ անձի կամ տուժածի ամուսնու/կնոջ կողմից։ 
 

Որպես ընտանեկան բռնության տուժած, դուք իրավունք ունեք քաղաքացիական 

հայց ներկայացնելու խոշտանգման հետևանքով ստացած մարմնական 

վնասվածքների, բժշկական ծախսերի, նյութական կորուստի, վաստակման 

հնարավորության կորուստի, վնասված գույքի կամ այս ամենին առնչվող այլ 

ծախսերի համար տուժածի կողմից, կամ որևէ գործակալությունի կողմից, որը 

ապաստան է տալիս տուժածին: 
 

Եթե դուք ենթարկվել եք ընտանեկան բռնության՝ պարանոցի հատվածում սեղման 

կամ խեղդման միջոցով, հնարավոր է ունենաք ներքին վնասվածքներ։ Ուստի 

անհրաժեշտ է դիմել բժշկական օգնության: 

 


