
 

وخدمات  مكتب ولي العهد
 االدعاء العام

 

 

إلتزامنا نحو الضحايا 
 وشهود االدعاء العام

 

 

 نشرة معلومات

 

 



 
  التزامنامقدمة عن 

ام في اسكتلندا                 د واالدعاء الع ي العه ضايا          ) COPFS(ينظر مكتب ول في الجرائم ويحقق في ق
 .الموت الفجائي

ونحن هنا موجودون لمساعدتك في      . ال يخفى علينا أثر الجريمة على الضحايا والشهود وعائالتهم        
 .القضيةمرحلة تقييم 

 .وسنتعامل معك دائمًا بمهنية واحترام. وسنسعى إلى اإلجابة عن أي استفسار قد تريده

رة             ات آثي ديهم احتياج م ل ت، وأنه ول والمناب تى األص ن ش اس م سكنها أن كتلندا ي ي أن اس ونع
 .ونسعى إلى تقديم خدمة تأخذ آل هذا بعين االعتبار وتقدره. ومختلفة

ا    شرة إلتزامن ذه الن ام    وتحدد ه اء الع صفتك شاهد لالدع ك أن .  نحوك بصفتك ضحية أو ب وبأمكان
 ". نشرة معلومات–إلتزامنا نحو الضحايا وشهود االدعاء العام "تطلع على المزيد من 

وبإمكانك الحصول على نسخ من هذه النشرة، آما بأمكانك أن تزودنا بمعلومات عن خبراتك من                  
 :خالل

 .ستقبال أو من أي من موظفي المكتبمن مكتب اال: مكاتب االدعاء العام •
 01312262626: المكتبة في مكاتب ولي العهد على رقم الهاتف التالي •
تعالمات • ة االس م : نقط ي رق اتف أرض م 08445613000ه ول رق اتف محم  أو ه

01389739557. 
 . قبل أرقام الهاتف لدينا18001أضف رقم ): textphone(هاتف نصي  •
 .08445614074ولي العهد رقم فاآس رقم المكتبة في مكتب  •
 www:copfs.gov.ukالصفحة األلكترونية  •



 

 إلتزامنا

 : سوف

 نحترمك دائما وسوف نقدم لك خدمات مهنية  -1
 نتواصل معك بفاعلية ووضوح -2
 .نمنحك المعلومات التي تريد في الوقت الذي تحتاجها -3
 .ننظر في قضيتك بأسرع وقت ممكن -4
 . حكمة فقط إذا دعت الحاجة إلى ذلكنطلب منك أن تدلي بشهادتم أمام الم -5
 .نؤمن تواصلك معنا في حال أن لغتك األم ليست اللغة اإلنجليزية -6
 .نؤمن لك إي دعم إضافي تحتاجه -7
 .نقدم للقاضي معلومات بخصوص أثر الجريمة عليك -8
 .نبين لك آيفية المطالبة بأية مصاريف تتكبدها، آما ننظر بمطالبتك بأسرع ما يمكن -9

 .ة مؤسسات أخر لمساعدتك في الحصول على أي خدمات تحتاجهانتعامل مع أي -10



 

رل                 ة ب ك لغ ا في ذل إذا أردت أن تحصل هذه النشرة بلغة أخرى أو بتنسيق مختلف بم
يرجى االتصال على مكتب      للمكفوفين أو بتسجيل صوتي أو مطبوعة بأحرف آبيرة،       

 . االدعاء العام
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