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Ang Office of Crime Victims Advocacy (Opisina ng Pagtatanggol sa Mga Biktima
ng Krimen, OCVA) ay isang programa sa loob ng Washington State Department
of Commerce at nagsisilbi bilang boses sa loob ng gobyerno ng estado para sa
mga pangangailangan ng mga biktima ng krimen sa Estado ng Washington.

Pinopondohan ng OCVA ang mga programa, Tribo, at organisasyon ng mga tribo
sa buong Estado ng Washington na nagbibigay ng suporta at tulong sa mga
indibidwal na nasaktan o napinsala o kinikilala ang sarili bilang biktima ng o
nakaligtas mula sa krimen.

Maraming tao ang hindi kinikilala ang sarili nila bilang "biktima ng krimen" o
"nakaligtas", at hindi lahat ng indibidwal ay kinikilala ang mga kilos o karanasan
bilang "krimen". Sinusuportahan ng mga programang pinopondahan ng OCVA
ang lahat ng indibidwal, kailanman nangyari ang krimen, iniulat man ang krimen
o hindi, at anuman ang katayuan sa imigrasyon ng indibidwal.

Ang mga pondo ng Victims of Crime Act (Batas ng Mga Biktima ng Krimen,
VOCA) ay pederal na pondo na kinolekta mula sa mga multa ng krimen, mga
parusa, at nabawing piyansa na kinolekta ng pederal na gobyerno. Tumatanggap
ang bawat estado ng pondo ng VOCA kada taon upang masuportahan ang mga
indibidwal na apektado ng krimen, nasaktan at napinsala.

1) Tumutugon sa emosyonal, sikolohikal, o pisikal na mga pangangailangan ng mga
biktima ng krimen;
2) Tumutulong sa mga biktima na patatagin ang kanilang mga buhay pagkatapos
mabiktima;
3) Tumutulong sa mga biktima na makilahok at maunawaan ang sistema ng hustisyang
pangkrimen; o
4) Nagpapanumbalik ng antas ng seguridad at kaligtasan para sa biktima

· Nagbibigay ba ang iyong programa o Tribo ng suporta sa mga indibidwal na
naapektuhan ng krimen o nasaktan o napinsala?
· Nakikisama ba at mayroong relasyon na may pagtitiwala ang iyong programa o
Tribo sa iyong komunidad?
· Sinasalamin ba ng iyong programa, at ng mga tauhan at lupon nito, ang
komunidad na pinaglilingkuran nito?
· Ang iyong programa ba ay isang non-profit na organisasyon?

Kung sumagot ka ng "oo" sa alinman sa mga tanong na ito, mangyaring
huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa OCVA upang matuto ng higit

pa tungkol sa aming mga grant.


