
අපරාධවලට ග ොදුරුවීම 

මුල් පිටුව/ එක්සත් ජනපද පුරවැසි සසේවා/අපරාධවලට ස ොදුරු වීම 

විසේශවල දී අපරාධවලට ස ොදුරුවන එක්සත් ජනපද  පුරවැසියන්ට ආධාර කිරීමට රාජ් ය 

සදපාර්තසේන්තුව කැපවී සිටී. අපට සදයාකාරයකින් උදව් කළ හැකියි. 

 විසේශවල දී: සකොන්සියුලර් නිලධාරීන්, නිසයෝජිතයන් හා කාර්ය මණ්ඩල,  අපරාධවලට ස ොදුරු වූවන් 

සම  කටයුතු කරමින් ඔවුන්ට ඒ රසේ සපොලිසිය හා වවේ ය පේධති සම  කටයුතු කිරීමට සහාය සවයි. 

 එක්සත් ජනපදසේ දී: අසේ විසේශීය පුරවැසි සසේවා කාර්යාලය එක්සත් ජනපදසේ සිටින පවුල් 

සාමාජිකයන්  සම  සේබන්ධ සවමින් හැකි අවස්ථාවල දී අපරාධවලට ස ොදුරුවූවන්ට එක්සත් ජනපදය 

පදනේ වූ සේපත් ලබා දීමට  උදව් කරනු ඇත. 

ඔබ විගේශයක දී අපරාධයකට ග ොදුරු වූ ගකගෙක් ෙම් : 

 ආසන්නම එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සහෝ  සකොන්සියුලර් කාර්යාලය අමතන්න. 

 

o සතිසේ දින 7 පුරාම හා දවසසේ පැය 24 පුරාම හදිසි අවස්ථා ආධාර සැපයීමට  

සකොන්සියුලර් කාර්යාල සූදානමින් සිටී. 

o විසේශවල ඇති එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල පිළිබඳ විස්තර සමතනින් සහෝ අසේ 

ඒ ඒ රටවල් සඳහා වූ සතොරතුරු පිටු වලින් සහෝ ලබා  ත හැකියි. 

o එක්සත් ජනපදසේ සහෝ කැනඩාසව් සිට රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුව ඇමතීමට 1-888-

407-4747 යන අංකය ද විසේශයක සිට නේ (202) 501-4444 යන අංකය ද භාවිතා 

කරන්න. 

o සිේධිය  ැන සේශීය සපොලිසියට වාර්තා කර වහාම උදව් ලබා  න්න. සපොලිස ්

වාර්තාසව් පිටපතක් ඉල්ලා  න්න. 

   අපරාධවලට ග ොදුරු වූ එක්සත් ජෙපද පුරවැසියන්ට ලබා  ත හැකි ගකොන්සියුලර් සහාය 

එක්සත් ජනපද පුරවැසිසයක් විසේශයක දී අපරාධයකට ස ොදුරු වූ විට  ඔහුට සහෝ ඇයට ශාරීරික. 

මානසික හා මූල් යමය  පීඩාවට  මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇත. නුහුරු පරිසරයක සිටීමත්, සේශීය භාෂා සහෝ 

පිළිසවත්  ැන සනො දැනීමත් නිසා තත්වය තවත් දුෂ්කර වීමට ඉඩ තිසේ. ඔවුන් වැඩ කරන රටවල සේශීය 

රාජ් ය ආයතන හා සේපත් පිළිබඳ අවසබෝධයක් සකොන්සියුලර් නිලධාරීන්ට, සකොන්සියුලර් 

නිසයෝජිතයන්ට හා ඒවාසේ වැඩ කරන සේශීය සසේවකයන්ට තිසේ. 

  අපට කළ හැකි ගේ   

 සසොරා  ත්  මන් බලපත් රයක් ේ රතිස්ථාපනය කිරීම 

 පවුල, මිතුරන් සහෝ සසේවා සයෝජකයන් හා සේබන්ධ වීම 

 සුදුසු වවේ ය ේ රතිකාර ලබා දීම 

 අපරාධසේ ේ රතිඵලයක් සලස ඇති වන හදිසි අවශ් යතා සපුරාලීම 

 සේශීය අපරාධ නීති ක් රියාවලිය පැහැදිලි කර දීම 

 ඔසේ නඩුව පිළිබඳ සතොරතුරු ලබා  ැනීම 

 අපරාධවලට ස ොදුරුවූවන්ට ආධාර කරන  සේශීය හා එක්සත් ජනපද සේපත් සම  ඔබ 

සේබන්ධ කිරීම 

http://www.usembassy.gov/
http://travel.state.gov/content/passports/english/country.html


 අපරාධවලට ස ොදුරුවූවන්ට වන්දි ලබා  ත හැකි සේශීය සහෝ එක්සත් ජනපද වැඩසටහන්  ැන 

සතොරතුරු ලබා දීම 

 ඉංග් රීසි කථා කරන සේශීය නීතිඥයින්සග් ලැයිස්තුවක්  ලබා දීම 

අපට කළ ගෙොහැකි ගේ: 

 අපරාධ  ැන විමර්ශනය කිරීම 

 නීති උපසදස ්ලබා දීම සහෝ උසාවිසේ ඔබ නිසයෝජනය කිරීම 

 නිල භාෂා පරිවර්තකයන් සලස සසේවය කිරීම 

 ඔබ සවනුසවන් නීති, වවේ ය සහෝ සවනත්  ාස්තු ස වීම 

එක්සත් ජෙපදයට ආපසු පැමිණීගමන් පසු අපරාධවලට ග ොදුරුවූවන්ට  ලබා  ත හැකි සම්පත් හා ගතොරතුරු: 

පහත දැක්සවන දෑ ද ඇතුළුව විසේශවල දී අපරාධවලට ස ොදුරුවන සන්වාසිකයන්ට  ආධාර කිරීමට 

සමහර එක්සත් ජනපද න ර හා ේ රජාවන් විවිධ වැඩසටහන් ක් රියාත්මක කරයි. 

 දූෂණය ලක්වීම පිළිබඳ උපසේශන වැඩසටහන් 

 හංසා පීඩාවන්ට ලක් වූ කාන්තාවන්ට සසවණ හා උපසේශනය සපයන වැඩ සටහන් 

 මිනීමැරීමට ස ොදුරුවූවන්සග් පවුල් සාමාජිකයන් හා මිතුරන් සඳහා විසයෝ දුකට උපසේශනය හා 

ආධාර සපයන කණ්ඩායේ 

 අපසයෝජනයට ලක් වූ ළමයින් සඳහා චිකිත්සාත්මක හා ේ රතිකාර වැඩසටහන් 

 බීමත්ව රිය පැදවීසමන් අනතුරට ස ොදුරුවූවන්ට ආධාර 

සියලු ම එක්සත් ජනපද ේ රාන්ත  අනතුරුවලට ස ොදුරු වූ අයට වන්දි ස වීසේ වැඩසටහන් ක් රියාත්මක කරන 

නමුත්  පිටරටක දී  අපරාධවලට ස ොදුරුවන සන්වාසිකයන්ට ේ රතිලාභ ලබා සදන්සන්  සමහර ේ රාන්ත පමණි. 

සබොසහෝ වන්දි ස වීසේ වැඩසටහන් සඳහා සිේධිය වූ අවස්ථාසව් ස ොනු කරන ලද වාර්තාවක් අවශ් ය වන අතර  

ඉල්ලුේ පත් රය සම  එහ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු සව්. සමම වැඩසටහන් යටසත් පහත සඳහන් කටයුතු සඳහා 

ස වීේ කිරීමට  මූල් ය ආධාර සැපසේ. 

 උපසේශනය ඇතුළුව වවේ ය වියදේ 

 අවමං ල් ය සහෝ භූමදාන වියදේ 

 ආදායම අහමි වීම සහෝ  ආධාර අහමි වීම 

 සිරුරු ආපසු ස න ඒම සේබන්ධ වියදේ 

සෑම ේ රාන්තයක ම වන්දි ස වීසේ වැඩසටහන් හා ේ රතිලාභ ලබා  ැනීමට අයැදුේ කළ යුතු ආකාරය අපරාධවලට 

ස ොදුරුවූවන්ට වන්දි ස වීසේ මණ්ඩලවල ජාතික සං මසයන් (National Association of Crime Victim 

Compensation Boards) ලබා  ත හැකියි. 

අපරාධවලට ග ොදුරුවූවන්ට ආධාර කිරීගම් වැඩසටහන්වල සම්බන්ධතා ගතොරතුරු 

පහත දැක්සවන ආයතනවල වෘත්තීය හැකියාව සහෝ අවංකත්වය  ැන  එක්සත් ජනපද රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුව 

කිසිම ව කීමක් දරන්සන් නැත. සමම ආයතන සමහ සඳහන් කිරීම  එක්සත් ජනපද රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුසව්  

නිර්සේශයක් සහෝ අනුමත කිරීමක් සනොවන බව සලකන්න. 

 

http://www.nacvcb.org/
http://www.nacvcb.org/


ලිංගික හිංසා: 

 RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network) -  ාස්තු අය සනො කරන  24/7 ක් රියාත්මක 

විසශේෂ දුරකථනය ලිංගික හංසා සේබන්ධසයන් උපසේශනය හා විසශේෂඥයින් සවත සයොමු කිරීම සිදු 

කරයි: 1-800-656-HOPE (4673). සමම ආයතනසේ සවේ අඩවිය තුළින් ලිංගික හංසාවන්ට ලක්වූවන්ට 

ඔවුන්සග් මිතුරන්ට හා පවුල්වලට සජීව, සුරක්ෂිත, නිර්නාමික  සෘජු දුරකථන  සසේවාවක් සපයයි. සබැඳි 

සෘජු දුරකථනය  ාස්තුවලින් නිදහස් වන අතර  දවසසේ පැය 24 පුරාම සතිසේ දින 7ම ක් රියාත්මක සව්. 

 U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women –ලිංගික හංසාවන්ට ස ොදුරු වූ අයට 

ආධාර සපයන ේ රාසේශීය ආයතන පිළිබඳ සතොරතුරු සපයයි.  

 International Directory of Domestic Violence Agencies- අපසයෝජන සේබන්ධසයන් කටයුතු කරන 

සෘජු දුරකථන, සසවණ සදන ස්ථාන, සරණා තයන්, අර්බුද මධ් යස්ථාන හා කාන්තා සංවිධාන පිළිබඳ 

සතොරතුරු හා භාෂා 90කින්  ෘහස්ථ ේ රචණ්ඩත්වය  ැන සතොරතුරු සපයයි. 

o සටහෙ: සමම ජාත් යන්තර නාමාවලිසේ ලැයිස්තු  ත කර ඇති ආයතන හා සංවිධාන එක්සත් 

ජනපද රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුව සහෝ  සවනත් සෙඩරල් ආයතනයකින්  පරීක්ෂාවට ලක් කර 

නැත. 

 ෘහස්ථ ප් රචණ්ඩත්වය 

 National Domestic Violence Hotline –  ාස්තු අය සනො කරන  24/7 ක් රියාත්මක අර්බුද උපසේශනය 

හා විසශේෂඥයින් සවත සයොමු කරන විසශේෂ දුරකථනය : 1-800-799-SAFE (7233). 

 U.S. Department of Justice Office on Violence Against Women –ලිංගික හංසාවන්ට ස ොදුරු වූ අයට 

ආධාර සපයන ේ රාසේශීය ආයතන පිළිබඳ සතොරතුරු සපයයි. 

 National Coalition Against Domestic Violence-සමම  ෘහස්ථ ේ රචණ්ඩත්වයට එසරහ ජාතික 

සන්ධානය සුරක්ෂිත නිවාස හා සසවණ සැපයීසේ වැඩසටහන්, මහජන අධ් යාපනය හා තාක්ෂණික සහාය 

සපයයි.  ෘහස්ථ ේ රචණ්ඩත්වයට ස ොදුරු වූ අයට ආධාර කරන රාජ් ය හා ජාත් යන්තර සංවිධාන 

ලැයිස්තුවක් ද ඔවුන් සපයයි. 303-839-1852 

 Americans Overseas Domestic Violence Crisis Center- විසශේෂසයන්ම කාන්තාවන් හා ළමයින් ඇතුළු 

අපසයෝජනයට ලක් වූ ඇමරිකන් ජාතිකයන්ට  සමම මධ් යස්ථානය සසේවා සපයයි. 24/7 ම ක් රියාත්මක 

අන්තර්ජාතික අර්බුද සෘජු දුරකථනයට  ාස්තුවකින් සතොර ව විසේශවල සිට ඇමතීමට පුළුවන. 1-866-

USWOMEN (1-866-879-6636) 

 International Directory of Domestic Violence Agencies- අපසයෝජන සේබන්ධසයන් කටයුතු කරන 

සෘජු දුරකථන, සසවණ සදන ස්ථාන, සරණා තයන්, අර්බුද මධ් යස්ථාන හා කාන්තා සංවිධාන පිළිබඳ 

සතොරතුරු හා භාෂා 90කින්  ෘහස්ථ ේ රචණ්ඩත්වය  ැන සතොරතුරු සපයයි. 

 

o සටහෙ: සමම ජාත් යන්තර නාමාවලිසේ ලැයිස්තු  ත කර ඇති ආයතන හා සංවිධාන එක්සත් 

ජනපද රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුව සහෝ  සවනත් සෙඩරල් ආයතනයකින්  පරීක්ෂාවට ලක් කර 

නැත. 

මනුස ්ය ඝාතෙයට ග ොදුරුවූවන්ගේ පවුල් හා මිතුරන්: 

 POMC, Inc.(National Organization of Parents of Murdered Children) -අර්බුද උපසේශනය හා 

විසශේෂඥයින් සවත සයොමු කරන  සමම සෘජු දුරකතනය  සඳුදා සිට සිකුරාදා සිට නැස නහර සේමත 

සව්ලාසවන් සප.ව.8 සිට ප.ව. 5 දක්වා ක් රියාත්මකයි: 1-888-818-POMC 

බීමත් ව රිය පැදවීගමන් අෙතුරට ග ොදුරු වූ පුේ ලයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්: 

http://www.rainn.org/
http://www.ovw.usdoj.gov/
http://www.hotpeachpages.net/
http://www.thehotline.org/get-help
http://www.ovw.usdoj.gov/
http://www.ncadv.org/
http://www.866uswomen.org/
http://www.hotpeachpages.net/
http://www.pomc.org/


 Mothers Against Drunk Driving (MADD) - සමවැනි අනතුරුවලට ස ොදුරුවූවන්  හා ඔවුන්සග් 

පවුල්වලට ේ රාසේශීය වශසයන් ලබා  ත හැකි සේපත් පිළිබඳ සතොරතුරු සපයයි. 

ගමවැනි සිේධි වලට ග ොදුරු වූ අයට ලබා ත හැකි ගපොදු ආධාර: 

 U.S. Department of Justice Office for Victims of Crime – එක්සත් ජනපදය පුරා ේ රජාවන් තුළ ලබා 

 ත හැකි හදිසි සනොවන සසේවා පිළිබඳ සේබන්ධතා සතොරතුරු සපයයි. 

 National Crime Victim Center – අපරාධවලට ස ොදුරු වූ අයට අපරාධසේ බලපෑම, ආරක්ෂාව සැලසුේ 

කිරීම, වනතික අයිතිවාසිකේ හා සිවිල් හා වනතික නිවැරදි කිරීේ පිළිබඳ සතොරතුරු සැපයීම හා  ආධාර 

ලබා  ැනීසේ විකල්ප හා ේ රාසේශීය වැඩසටහන්වලට සයොමු කිරීම 

 National Organization for Victim Assistance (NOVA) - අපරාධවලට ස ොදුරුවූවන් සඳහා වූ ආධාර 

වැඩසටහන්  ැන සතොරතුරු සපයන නැස නහර සේමත සව්ලාසවන් සප.ව.9 සිට ප.ව 5 දක්වා සඳුදා සිට 

සිකුරාදා දක්වා ක් රියාත්මක   ාස්තු රහත සෘජු දුරකථන අංකයකි. 1-800-TRY-NOVA 

විගේශීය සම්පත්: 

 Victim Assistance On-line - දළ වශසයන් රටවල් 20 ක පමණ අපරාධවලට ස ොදුරු වූ අයට ආධාර 

සපයන වැඩසටහන් පිළිබඳ සතොරතුරු සපයයි. 

 International Directory of Domestic Violence Agencies- අපසයෝජන සේබන්ධසයන් කටයුතු කරන 

සෘජු දුරකථන, සසවණ සදන ස්ථාන, සරණා තයන්, අර්බුද මධ් යස්ථාන හා කාන්තා සංවිධාන පිළිබඳ 

සතොරතුරු හා භාෂා 90කින්  ෘහස්ථ ේ රචණ්ඩත්වය  ැන සතොරතුරු සපයයි. 

 

o සටහෙ: සමම ජාත් යන්තර නාමාවලිසේ ලැයිස්තු  ත කර ඇති ආයතන හා සංවිධාන එක්සත් 

ජනපද රාජ් ය සදපාර්තසේන්තුව සහෝ  සවනත් සෙඩරල් ආයතනයකින්  පරීක්ෂාවට ලක් කර 

නැත. 

හදිසි අවස්ථාවල දී සම්බන්ධ වීම 

හදිසි අවස්ථා විමසීේ  සඳහා පහත දැක්සවන සව්ලාවන් තුළ 011-249-8686 යන අංකසයන් තානාපති කාර්යාලය 

හා සේබන්ධ විය හැකියි. 

සඳුදා සිට ේ රහස්පතින්දා දක්වා සප.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා 

සිකුරාදා: සප.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා 

 

http://www.madd.org/
http://ovc.ncjrs.org/findvictimservices/
http://www.ncvc.org/
http://www.try-nova.org/
http://www.vaonline.org/
http://www.hotpeachpages.net/

