
یبانيپشت
ان يت از قربانيموسسه حمال به تماس با ين مايممکن است هم چن

ه است که يري خین موسسه سازمانيد، ايباش  )VSS(اسکاتلند 
ر جرم و ي که تحت تاثی را به افرادی و عملی عاطفیکمک ها

 . کندیت واقع شده اند ارائه ميجنا
 :تلفن

213 39 60 0845        یدر ساعات ادار
 900 30 30 0845  شب ها و آخر هفته ها

www.victimsupportsco.org.uk
VIAارتباط شما با ی تواند موجبات برقراری م 
.ز فراهم کنديا نگر سازمان ها ريد

شترياطالعات ب
ا در صورت يشتر يل به کسب اطالعات بيدر صورت تما

ن مساله، لطفا با دفتر يد در خصوص ايوجود هرگونه ترد
مه ي خود با شماره تلفن مندرج در نامه ضمVIA یمحل

 .ديريتماس بگ

  ما به شمارهنکه با مرکز استعالميا اي
.ديري تماس بگ08445613000ا ي 01389739557

.ديدن کني دwww.copfs.gov.ukت يا از وبسايو 

یان و شهود شاکيتعهدات ما به قربان

:ما

ه ي ارایم و به شما خدمات تخصصي داریهمواره شما را محترم م .1
 .مي دهیم

 .مي کنیح و کارآمد با شما تعامل ميبه شکل صر .2
ارتان قرار ين اطالعات را در اختياز شما به اطالعات، ايبه هنگام ن .3

 .مي دهیم
 .مي کنی میدگيبه پرونده شما در اسرع وقت رس .4
 .مي کنیه مدرک ميتنها به هنگام اجبار، شما را ملزم به ارا .5
 ارتباط با شما یمکان برقرار نباشد، ایسيچنانچه زبان اول شما انگل .6

 .مي کنین ميرا تضم
د يازمند باشي که ممکن است بدان نیشتريت بيه هرگونه حماياز ارا .7

.مي کنیغ نميدر
ار ي که جرم بر شما گذاشته است در اختیراتي را درباره تاثیاطالعات .8

 .مي دهی قرار میقاض
  و در اسرع وقت دریي خسارت راهنمای ادعایشما را در چگونگ .9

 .مي کنیات شما اقدام ميمورد مدع
افت خدمات مورد يگر نهادها به منظور کمک به شما در دريبا د .10

 .مي کنی میازتان همکارين

اني قربانیي و راهنماینهاد اطالع رسان
IN DEFENS     ی و خدمات دادستانیفريوان کي از دیبخش
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م به شما ي توانیچطور م
م؟يکمک کن

گر، چاپ درشت ي دین سند به زبانيافت ايلطفا اگر خواستار در
 تماس VIAد، با يگر اشکال هستيل با دي، خط بریخط، صوت

 RNID Textق ي شما از طری تماس هایرايما پذ. ديريبگ
Relay prefix 18001مي هست.



 ميم به شما کمک کني توانیچطور م
 
 

 یي و راهنمایاطالع رسان
 

ر يد، ممکن است درگي قرار گرفته باشیر جرميچنانچه تحت تاث
 .دي شویفري کیيستم قضايس

 
 نرم کردن ن حال مشغول دست و پنجهي که شما در عین امر زمانيا

ن و ي تواند تنش آفرید مي جرم هستی و روانیبا عواقب جسمان
 .سردرگم کننده باشد

 
وان ي از دی بخش)VIA(ان ي به قربانی و اطالع رسانیيراهنمانهاد 

 مسئول یدادستان.  دهدیل مي  را تشکی و خدمات دادرسیفريک
 .ب جرم در اسکاتلند استي و تعقیبررس

 
کار ما کمک به . ستندي نیل شاکيار و وکي دادVIAپرسنل 
ا يرمنتظره يرانه، غيز در موارد خاص، غافلگيان، شهود و نيقربان

  .ک استي بستگان درجه یاريت، ي از جنای ناشیمرگ ها
افتم، به يار مثمرثمر يهمواره خدمات و کارکنان شما را بس"

 ." مان نداشتمیي از نظام قضای قبلچ تجربهيخصوص آنکه ه
 

VIAانجام دهدیي تواند چه کارهای م  
 

VIAر به شما کمک کنديق موارد زي تواند از طری م: 
 

 کارکرد ی در خصوص چگونگیي و راهنمایاطالع رسان •
 را از آن ید چه انتظاراتي توانینکه مي، و ایيستم قضايس

 .ديداشته باش
 .شرفت پرونده خوديپرامون يمطلع نگاه داشتن شما پ •

 
 
 
 
 

 که یي تماس با سازمان هایکمک به شما در برقرار •
 . به عمل آورندی و عاطفیت عمليقادرند از شما حما

 
 یاريه به منظور ي قابل ارایبحث درباره کمک ها •

ا حضور در يه مدارک و شواهد يرساندن به شما در ارا
 ی من امري شدن پرونده شما، ایدادگاه در صورت دادگاه

ش از انجام يد از دادگاه پيب دادن بازديتواند شامل ترت
 .محاکمه باشد

 
د، لطفا آن را به ي نبودVIA خواهان کمک یچنانچه در هر مورد

ر کرد، لطفا با ما تماس ييده شما بعدا تغياگر عق. دياطالع ما برسان
 .ديريبگ

 

 ميم کمک کني توانی میبه چه کسان
 

VIAم گزارش شده به دادستان کمک يان و شهود جراي به قربان
 : شودیل ميکه شامل موارد ذ کند یم

 
  در خانهیبدرفتار •

 
 نه ورزانهيم کيجرا •

 
 یم جنسيجرا •

 
 ان و شهود خردساليقربان •

 
 م حاديگر جرايد •

 
  :مي کنین افراد کمک مين به ايما هم چن

 که ممکن است یيک در موارد فوت هايدرجه بستگان  •
 که قرار بر یا در صورتي باشد، یي جزایشامل دادرس

 .شتر باشديا تجسس بيم ي حوادث وخیبررس

 
 
 
 
 

 ريب پذيا شهود آسيان يقربان •
 

 شهود یخ، مثال، برشتري بیازهايا شهود با نيان يقربان •
ا کمک در يه شواهد ي ارایت برايازمند حمايممکن است ن

 .مراجعه به دادگاه باشند
 

فکر .  استیار اساسيد، بسي دهیه مي که شما ارایخدمات"
م با موضوع ي توانستینکه بدون کمک شما چگونه ميا

 ." کندیم من را دچار هراس مييايکنار ب
 

  ديلطفا مستحضر باش
• VIAقرار یيب قضاي تحت تعقی تواند درباره آنکه چه کسی نم 

ا بر آن اثر ي کند یريم گيست تصميا اتهام او چيدارد و 
نکه ي شواهد موجود و ایم را بر مبناين تصميدادستان ا. بگذارد

  . کندیر اتخاذ ميا خيا مورد منافع عامه قرار دارد يآ
 را از همه ن معناست که دادستان پروندهيمنافع عامه به ا(

 و یز قربانيدگاه جامعه و ني از د– نگرد یجوانب آن م
  ).متهم

رفع "ر جرم قرار دارد امکان ي که تحت تاثی کسیبرا •
م ين مساله تصميدادستان درخصوص ا. وجود ندارد" اتهامات

  . کندی میريگ
• VIAم ي توانی کند، هرچند میت ماليا حماي تواند مشاوره ی نم

 به شما ی که قادر به کمک رسانیير نهادهاگيتماس شما را با د
 .مينه هستند برقرار سازين زميدر ا

 


