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 مشخصات پرونده

 _____________________شماره پرونده در دادگاه #:  __________________________دولت کانادا علیھ 
 (نام متھم) 

 _____________________محل دفتر نماینده دادستان:  ______________________________دیده  نام بزه
 دیده) (نام فرد بزه 

 
 

این فرم استفاده شود تا آسیب  جسمی یا عاطفی، خسارت بھ اموال یا زیان اقتصادی کھ در اثر ارتکاب جرم بھ شما  ممکن است از
توانید  وارد شده است شرح داده شود، و نیز توصیفی از تأثیر جرم بر شما بھ دست داده شود. اگر نیاز بھ جای بیشتری دارید، می

 ایید.ھای بیشتری را بھ این فرم بیافز برگھ

 
 اظھارنامھ شما نباید موردھای زیر را در بر بگیرد:

 ھر گونھ اظھاری راجع بھ جرم یا مجرم کھ با آسیب یا زیان وارده بھ شما مرتبط نباشد؛ •
 ھر گونھ اتھام اثبات نشده؛ •
 ھر گونھ اظھار نظر در باره ھر نوع جرمی کھ بزھکار بھ آن محکوم نشده است؛ •
 فردی غیر از بزھکار، کھ در تحقیقات یا پیگرد مطرح بوده است؛ یاھر گونھ شکایت در باره ھر  •
 اظھار نظر یا توصیھ در باره حکم، مگر با موافقت دادگاه. •

 
ھایی است از نوع  ھای زیرین نمونھ تان داشتھ است را با شرح جزئیات توضیح دھید. بخش توانید تأثیری کھ این جرم بر زندگی می

 ر این اظھارنامھ بگنجانید. شما ملزم نیستید کھ ھمھ اطالعات زیر را در اظھارنامھ بگنجانید.توانید د اطالعاتی کھ می
 

 تأثیر عاطفی

 شرح دھید کھ این جرم بھ لحاظ عاطفی چھ تأثیری بر شما داشتھ است. برای مثال بھ این موردھا فکر کنید:

 سبک زندگی و فعالیتھای شما؛ •
 ھمسر، خانواده و دوستانتان؛ارتباطھای شما با دیگران، از جملھ  •
 توانایی شما برای کار کردن، رفتن بھ مدرسھ یا تحصیل؛ و •
 ھایتان در ارتباط با این جرم. احساسات، عواطف و  واکنش •
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 تأثیر جسمی یا ملموس

 ر بیاندیشید:ھای زی شرح دھید کھ این جرم چھ تأثیرھای فیزیکی یا ملموسی بر شما داشتھ است. برای مثال، بھ نمونھ

 ھای جسمی؛ درد جسمانی مستمر، ناراحتی، بیماری، جای زخم بر پوست، تغییر شکل اندامھا ، یا محدودیت •
 اید؛ بستری شدن در بیمارستان یا عمل جراحی کھ در اثر این جرم داشتھ •
 درمان، فیزیوتراپی یا مصرف دارویی کھ برای شما تجویز شده است؛ •
 بینی اینکھ نیاز بھ درمان بیشتری خواھید داشت؛ و ز بھ ادامھ درمان یا پیشنیا •
 ھر گونھ از کار افتادگی دائم یا طوالنی مدت. •

 

 

 

 

 

 تأثیر اقتصادی

 ھای زیر بیاندیشید: شرح دھید کھ این جرم چھ تأثیرھای مالی بر شما داشتھ است. برای مثال، بھ نمونھ

 ی مرمت یا جایگزینی؛ ی از بین رفتھ یا آسیب دیده و ھزینھبھای ھر گونھ ملک یا دارای •
 ھر گونھ زیان مالی ناشی از غیبت از کار؛ •
 ھزینھ ھر گونھ مخارج پزشکی، درمان یا مشاوره؛ و •
 شود. ھر گونھ ھزینھ یا زیانی کھ توسط بیمھ پوشش داده نمی •
 

 شود. رای غرامت یا جبران خسارت تلقی نمیلطفاً توجھ داشتھ باشید کھ این اظھارنامھ بھ منزلھ تقاضانامھ ب

 

 

 

 

 
 ھای امنیتی ھراس

 ھر گونھ ھراسی کھ نسبت بھ امنیت خود یا امنیت خانواده و دوستانتان دارید را شرح دھید. برای مثال، بھ موردھای زیر بیاندیشید:

 نگرانی نسبت بھ مواجھ شدن با فرد بزھکار؛ و •
 و عضوھای خانواده یا دوستان نزدیکتان. نگرانی در مورد تماس بین بزھکار •
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 تصویر، شعر یا نامھ 

توانید در این قسمت تصویری بکشید یا شعر یا  کند، می چنانچھ این کار بھ بیان تأثیری کھ جرم مزبور بر شما داشتھ است کمک می
 ای بنویسید. نامھ

 

 
 ام را در دادگاه تقدیم کنم. مایلم اظھارنامھ 

 کھ آگاھی دارم، اطالعات آمده در این اظھارنامھ حقیقت دارد.تا آنجا 
 

 ، در ________________ 20ماه  _______________ سال  __________ تاریخ: روز ______________
 

_________________________________________ 
 امضاء اظھارکننده

 دیده را مشخص کنید: اید، لطفاً دلیل انجام این کار و نسبت خود با بزه هدیده این اظھارنامھ را تکمیل نمود اگر شما از طرف بزه

 

 
 

 ، در ________________ 20ماه  _______________ سال  __________ تاریخ: روز ______________
 
 

_________________________________________ 
 امضاء اظھارکننده


