
 مرسته
 د سکاټلينډ د متاثرينو د مرستېکه تاسو اوغوړئ نو تاسو 

)Victim Support Scotland (VSS)(  سره هم رابطه
چې يوه رضاکاره اداره ده او د جرم نه متاثره  هکولې شئ، کوم

  :ټيلفون. وګړو ته عملی او نفسياتی مرسته وړاندې کوی
213 39 60 0845په دفتری اوقاتو کې   

او   900 30 30 0845کېښامی په ما

رخصت په ورځ /د چهټی

www.victimsupportsco.org.uk 
VIA  تاسو د نورو ادارو سره هم په ربط کې

.کوې شی

اضافی معلومات
او يا که داسې څه خبره  که تاسو اضافی معلومات غواړئ
نو بيا مهربانی اوکړئ د  وی چې تاسو پکې څه شک ولرئ

په هغه ټيلفونی شميرو  د دفتر سره VIAخپل منطقوی 
ذکر شوی تماس اونيسئ چې په ضميمه شوی السليک کې 

 .دی

او يا زمونږ د تحقيقاتی مرکز سره په دې ټيلفونی شميرو 
اړيکه  739557 01389او 3000 561 0844

 .ټينګه کړئ

www.copfs.gov.uk وګورئ او يا زمونږه ګورت ځای 

و ته زمونږ تعهدمتاثرينو او د مقدمې ګواهان

:مونږ به کوو

مونږ به کوشش کوو چې ستاسو عزت اوکړو او  .1
تاسو ته هر وخت معياری مسلکی خدمات 

 .وړاندې کړو

 .تاسو سره شفاف او مؤثر ربط اوساتو .2

تاسو ته هغه ټول معلومات درکو چې تاسو يې  .3
  .احتياج اولرئ

.ستاسو په مسئله ژر تر ژر کاروايی اوکړو .4

ته تاسو د ګواهی لپاره صرف هغه وخت را اوغواړو چې کله  محکمې .5
   .يې ضرورت وی

. 
مونږ به دا هم يقينی کوو چې که ستاسو مورنئ ژبه  .6

اګليسی نه هم وی نو بيا هم تاسو زمونږ سره د خبرو 
 ..اترو جوګه يئ

ه اضافی مرسته مونږ به دا هم يقينی کوو چې تاسو ت .7
  .رئې که ضرور ورته اولتر السه ش

قاضی ته به دا معلومات ورکړو چې د دې جرم  .8
  .په تاسو څه اثر شوې دې

تاسو ته به مشوره درکوو چې د خپل تاوان دعوه به څرنګ کوئ او دا  .9
  .چې د خپلې دعوې د ژر تر ژر تصفيې لپاره به څه کوئ

د نورو ادارو سره شريک کار به کوو چې ستاسو  .10
دې کړو چې تاسو مرستې لپاره هغه خدمات وړان

 .يې احتياج اولرئ

معلومات او مشوره لپاره د متاثرينو 
IN DEFENSد دولت د مامور د پولی ماموريت د خدمت برخه
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  مونږ ستاسو مرسته څرنګ کولې شو

که تاسو ته دا سکوک په بله ژبه کې، په غټ چاپ کې، په صوتی شکل کې، په 
سره   VIAکې پکار وی نو مهربانی اوکړئ د ه بڼهبل د متن پهبريل کې او يا 
باندې  ١٨٠٠١مونږ په رنډ ټيکسټ ريلې پريفيکس لمبر . تماس اونيسئ

  .ستاسو خبره اوريدې شو



  
 
 
 
د مثال په . په اړهاضافی ضرورياتو متاثرين او ګواهان د د  •

توګه ځنی ګواهانو ته محکمې ته د تلو او د ګواهی ورکولو 
  .لپاره د مرستې ضرورت وی

 
زه دا . تاسو چې کوم خدمات وړاندې کوئ هغه ډير مهم دی”

فکر کوم چې ستاسو د مرستې نه غير به ما د دې حاالتو 
 “.مقابله څرنګ کوله

 
  لرئياد اومهربانی اوکړئ 

• VIA  نه د دې فيصله کوی او نه پرې اثرانداز کيږی چې په چا دې
پولی . الزام اولږی او دا چې په هغوئ دې کوم جرم اولږولې شی

مامور د دې فيصله د موجودو ثبوتونو په رڼره کې او د عوامو د 
   فائدې لپاره کوی

د عوامو د فائدې نه مطلب دا دې چې قاضی به قضيې ته د هر ( 
هغه به  –طرف نه ګوری يعنی د هغې د هر اړخ جائزه به کوی 

قضيه د وسيع جامعې په نظر هم ګوری او د متاثره وګړی او د 
  ). ملزم په نظر به هم د هغې کتنه کوی

م واپس الزا "د يو جرم نه متاثره وګړی لپاره دا ممکنه نه ده چې  •
  .دا فيصله به قاضی کوی  "واخلی

•  VIA مالتړ نه کوی، خو مونږ تاسو /معاونت او يا پولی مرسته
معارفی کولې شو چې ستاسو مرسته د نورو داسې ادارو سره 

  .اوکړې شی

 
 
 
 
 
تاسو د هغه ادارو سره مخه مخ کول چې ستاسو د عملی  •

  .وړ کيدې شی او نفسياتی مرستې
 
ې په طرف الړه شی نو بيا په دې بحث که قضيه د مقدم •

کول چې محکمې کې د حاضريدو او ګواهی ورکولو لپاره 
په دې کې د . تاسو د کوم قسم مرستې نه کمک اخستې شئ

مقدمې نه وړاندې ستاسو محکمې ته حاضريدل هم کيدې 
 . شی

 
مرسته نه  VIAکه په هر يو مرحله تاسو دا اوغواړئ چې تاسو د 

خو که بيا هم ستاسو ذهن بدل شی . نږ خبر کړئغواړئ، فقط مو
 .نو تاسو زمونږ سره رابطه کولې شئ

 

 مونږ د چا مرسته کوو
 
 VIA د متاثرينو او ګواهانو مرسته کوی)VIA helps 

victims and witnesses(  په هغه جرائمو کې چې پولی
 : مامور ته راپور شوی وی او په دې کې شامل دی

 
 کورنې ځورونه •
 
 د نفرت له وجې شوې جرم/می جرمانتقا •
 
  جنسی زياتی •
 
  کچنيان متاثرين او ګواهان •
 
 نور خطرناک جرائم •
 

  :مونږ په دې کې هم مرسته کوو
شوې وی او په  قتلچې  و سره نژدې خپلواند هغه وګړی د  •

او يا که د يوې کوم کې چې د جنايی پروسې ضرورت وی، 
  .خطرناکې حادثې وسيع تحقيقات  کيدونکی وی

 
 مونږ ستاسو مرسته څرنګ کولې شو

 
 
 

 معلومات او مشوره
 

که تاسو د څه جرم نه متاثره يئ، نو تاسو به د جنايی 
 .پروسې سره مخ شئ/قضاوت د سسټم

 
کيدې شی چې دا د ذهنی تکليف او فشار سبب اوګرځی کله چې 

قابله مد جسمانی او نفسياتی  اثراتو سره  د سببهتاسو د جرم له 
 . ره مخ يئکولو س

 
 Victim Information and)( د متاثرينو معلومات او مشوره

Advice (VIA)   د دولت د مامور د پولی ماموريت د خدمت يوه
پولی مامور په سکاټلينډ کې د جرم د تحقيق او قضاوت . هبرخه د

    .مسئوليت لری
زمونږ کار د . کارکونکی قضاوت کونکی نه دی VIAد 

او د اچانک مرګ په ځنی معاملو کې او د هانو متاثرينو، د ګوا
   . جرم سره تړلی مرګی کې د نژدې رشته دارانو مرسته کوو

په هر قسم کيفيت کې ډير د  زما لپاره ستاسو خدمت”
مرستې وړ وو خصوصأ په داسې حاالتو کې چې زما 

 “ حقوقی سسټم سره څه پيښه نه وه شوې/مخکې د قانونی
 

VIA  څه کولې شی 
 

VIA  ستاسو مرسته کولې شی : 
 
دا معلومات درکوی چې د جنايی قضاوت سسټم په څه  •

  .ډول کار کوی او تاسو بايد د څه طمع اولرئ
 
تاسو د ستاسو د قضيې د پرمختګ نه خبر ساتل او د ګواهانو  •

 . متاثرينو په اړه معلومات حساسه/او په خطر کې
 


