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 قربانی   اظھارنامھ 

 قربانی ھستید. اظھارنامھ بیان برای  واجد شرایطجزوه را از دادستان مالی دریافت کرده اید،  اگر این 

 دھد: توضیح میاین دفترچھ 

 قربانی چیست؟   اظھارنامھ •
 اظھارنامھ بنویسد؟تواند چھ کسی می •
 اظھارنامھ نوشت؟ توان چھ زمانی و چگونھ می •
 قربانی بگنجانید؛رنامھ اظھا توانید در ی را میھای چھ چیز •
 . قربانی چگونھ خواھد بود نامھ اظھارنحوه استفاده از  •

  نامھرخواھید اظھاآیا می کھ   در جزوه برای کمک بھ خود در تصمیم گیری در مورد اینتوانید از اطالعات موجود می
 ، استفاده کنید. خیریا   بنویسیدقربانی را 

قربانی از خیریھ حمایت سازمان توانید با میقربانی ھستید،  نامھ بیشتر در مورد اظھارره اگر خواھان کمک یا مشاو
  ۸جمعھ بین ساعات ، تماس بگیرید. از روز دوشنبھ تا استبھ قربانیان جرم کمک خیریھ ملی   سازمان یک کھ اسکاتلند 

را در   مادفتر محلی توانید جزئیات میتماس بگیرید. ھمچنین  ۹۲۱۳۶۰۳۰۳۴۵با شماره  توانیدمیشب   ۸ الیصبح 
یا با مراجعھ بھ فھرست تلفن   www.victimsupportsco.org.ukبھ آدرس  victimssupportscotlandوب سایت 

 بیابید. victimاز  تحت پشتیبانی 
 

 قربانیان عبارتند از:  رنامھ در مورد اظھا نکات کلیدی 
ھای خودتان بھ دادگاه  تا با حرف کندایجاد میشما   برایاین فرصت را کھ ای مکتوب است ھقربانی بیانی   نامھراظھا •

ای کھ  ھقربانی با ھر بیانی  نامھ راست. اظھاکھ چگونھ جرم از نظر جسمی، روحی یا مالی بر شما تاثیر گذاشتھ بگویید 
 یا عامل دفاعی داده باشید، متفاوت باشد. گانھ بھ پلیس، دادستان بھ طور جداممکن است قبال 

رفتن   یعنی(  در مورد پیگرد قانونی پروندهداده می شود زیرا بھ شما انتخاب امکان با ایجاد امکان ارائھ اظھارنامھ،  •
 دادرسی) تصمیم گیری شده است.  برای

اما قبل از صدور  بھ دادگاه داده می شود کھ متھم پس از دادرسی، شما بھ طور معمول در صورتی قربانی   نامھراظھا •
 در جرم مربوطھ مقصر شناختھ شود.  حکم، خود را مجرم شناختھ یا 

 داده خواھد شد.  بھ مدافع رونوشت یک نسخھ  •
بگیرد کھ چھ وزنی باید بھ  تان را در نظر بگیرد و تصمیم قربانی نامھ رشرایط پرونده و اظھاباید تمام  ضابط قاضی یا  •

 آن داده شود. 
 قربانی شما ھمیشھ تاثیری در حکم نخواھد داشت.    نامھراظھا •
 باشد.  بر اساس کامل ترین اطالعاتتان  و صادقانھ قربانی شما باید   نامھراظھا •

 
سایت  توانید در در اسکاتلند را می دادگاه جنایی سیستماطالعات بیشتر در مورد نحوه کارکرد 

 www.mygov.scot/crime_justice_and_the_law  ادامھ  قربانی ھستید، لطفا  اظھارنامھ بیابید. اگر بھ فکر
نامھ  ردر پاسخگویی بھ برخی از سواالت کھ در مورد اظھامطلب را بخوانید.  اطالعات زیر ممکن است بھ شما 

 قربانی دارید، یاری کند. 
 

 م؟ ھقربانی را ارائھ بد نامھ رباید اظھا آیا 
. در انتھای  مشورت کنیدآن با کسی در مورد برایتان مفید باشد کھ اختیار خودتان است. ممکن است در  خیر، این کامال 

 توانند بھ شما کمک کند. سازمان وجود دارد کھ میاطالعات مربوط بھ  کتابچھ 
 

   افتد؟قربانی را ارائھ ندھم چھ اتفاقی می اظھارنامھتصمیم بگیرم اگر 
تاثیری در  پرونده ھمچنان بھ دادگاه می رود و تصمیم شما قربانی را ارائھ ندھید،  اظھارنامھ اگر تصمیم بگیرید کھ 
 متھم نخواھد داشت. بی گناھی مقصر شناختھ شدن یا 

 
 قربانی را ارائھ دھم؟  اظھارنامھ توانم چگونھ می

ارائھ شده است،  را کھ ھمراه با نامھ دادستان   اظھارنامھ، باید فرم قربانی را ارائھ دھید اظھارنامھ اگر تصمیم دارید 
کند. اگر تمایل دارید  میبرگردانید بھ شما اعالم کھ باید فرم تکمیل شده را بھ دادستان  را نامھ تاریخی این تکمیل کنید. 

 را در اینجا بیابید. توانید جزئیات مربوط بھ ارتباط با چھ کسی  ، میتکمیل فرم بدست آوریداطالعات بیشتری در مورد 
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 کنم؟  درج در بیانیھ قربانی خود  توانم  چھ نوع اطالعاتی را می
 روزمره تان تاثیر گذاشتھ بھ عنوان مثال: توانید بھ دادگاه اطالع دھید کھ چگونھ جرم بر زندگی یشما م

 .  دی کن یم یشتری اکنون احساس ترس ب  ای آ نکھی ا •
 .  دی ا ده ی د بی آس ی شما از نظر جسم ای آ نکھی • ا •
 کنید. یا عدم اعتماد بھ نفس می شدگیافسردگی، گم احساس  آیا •
 اید کار کنید. ھت داده باشید، یا اینکھ نتوانست را از دسچھ در نتیجھ مستقیم جرم، پول یا دارایی خود  •
 اند. ەماعی و روابط شخصی شما آسیب دیدچھ زندگی اجت  •
 

بیاندیشید قرار گرفتھ، تاثیر تحت جنایت شما بعد از  زندگی   ھ چگون اینکھ است کھ شما بھ دقت در مورد این بسیار مھم 
 د. ن باشصادقانھ   جایی کھ اطالع دارید و تا

دھید از شما سوال  یا بعد از آن ارائھ میقربانی خود در حین دادرسی  اظھارنامھ در مورد اطالعاتی کھ در ممکن است 
 شود.  

 شود. منجر بھ پیگرد قانونی می نادرستلطفا دقت داشتھ باشید کھ دادن عمدی اطالعات  
 ؟ در اظھارنامھ لحاظ شود   نبایدچھ نوع اطالعاتی  

این را بررسی  اما نباید اتفاقات را توصیف کنید زیرا دادگاه در جریان دادرسی توانید بھ جرم اشاره کنید، چھ میاگر
اتی  را توصیف کنید و ھیچ اطالعحوادث قبلی اشاره نکنید. فقط چگونگی تاثیر جرم بر خودتان . بھ ھیچ کدام از  کندمی

،  در آن شامل نکنید. در مورد متھم یا اینکھ بھ نظر  بر سایر افراد، مانند فرزندانتاندرباره چگونگی تاثیر جرم 
،  بعد از در نظر گرفتن کل حقایق مامور پروندەندھید. قاضی یا خودتان چھ حکمی باید بگیرد، ھیچ نظری در مورد آن 

 کند. در مورد حکم تصمیم گیری می
 

 کسی تصمیم می گیرد کھ چھ حکمی داده شود؟  چھ 
یا   ضابطشود. این صرفا خاص  یا قاضی در دادگاه عالی تعیین می محلیدادگاه در   مامور پروندە این حکم توسط 

ھا و  ، گزارشھا تعدادی از عوامل مختلف چیست. در تصمیم گیری آنقاضی است کھ تصمیم بگیرد مناسب ترین حکم 
مامور  قاضی یا قربانی شما بخشی از اطالعات در دسترس    رنامھ. اظھاکنندلحاظ میشان را  ترسسایر اطالعات در دس

 خواھد بود.   پروندە
 

 افتد؟ ام میقربانی اظھارنامھچھ اتفاقی برای 
ھایی  ھکھ نسخد شد خواھد کرد و ترتیب داده خواھشما را در اوراق پرونده نگھداری قربانی   اظھارنامھ مالی دادستان

معموال   متھم. متھم در صورت نداشتن وکیل) خود وکیل متھم یا   ( یعنی  دھدارائھ  متھمقاضی و   /  مامور پروندەبھ 
مالی  دادستان ، با این وجودبینند. یا مقصر شناختھ نشود، نمی نداندرا مقصر را تا زمانی کھ خود   قربانی  اظھارنامھ

بھ اطمینان  بااولیھ در دسترس مدافعان قرار دھد تا قربانی را در مراحل  اظھارنامھدارد تمام یا بخشی از  وظیفھ 
تواند بر نتیجھ محاکمھ  میشما حاوی اطالعاتی باشد کھ کند، اگر بھ عنوان مثال، بیانیھ قربانی محاکمھ منصفانھ کمک 

بھ ھمین دلیل شما نباید جزئیات جرم را در  اید مغایرت کند. ە دادقبال تاثیر بگذارد یا با گفتھ ھای شاھد یا قربانی کھ 
 قربانی خود وارد کنید.    اظھارنامھ

بھ عنوان بخشی از سوابق پرونده   ھم وکیل متھمدادستان و  قربانی شما توسط  اظھارنامھای از ھنسخ بعد از محاکمھ، 
قاضی رسیده  دست شما کھ ( کھ بھ اصلی قربانی   اظھارنامھ پس از گذشت چند سال، ھا نگھداری خواھد شد. توسط آن

بھ نگھدارنده سوابق  از بین خواھد رفت یا بھ عنوان بخشی از پرونده ای کھ در اختیار دادستان است ھو نسخ بود) 
 منتقل نخواھد شد.   دادگاه جناییھای آژانسبھ سایر اما شود. اسکاتلند ارسال می

 
 بود؟  قربانی من خواھد اظھارنامھبھ مشاھده آیا متھم قادر 

یا گناھکار شدن پذیرش پس از  فقطشما خواھد بود. بھ طور معمول، این قربانی   نامھبلھ، متھم قادر بھ خواندن اظھار
بھ وکیل متھم، ا  بود در مراحل اولیھ کھ دادستان این اطالعات راین وجود، متھم مجاز خواھد  با وی اتفاق خواھد افتاد. 

قربانی را    اظھارنامھتمام یا بخشی از در صورتی کھ وی ھیچ وکیلی نداشتھ باشد، یا خود متھم منتقل کرده است، 
 برقرار است. منصفانھ این طریق اطمینان حاصل کند کھ محاکمھ بخواند تا از 

 
 ؟ مورد پرسش قرار میگیرمقربانی خود  رنامھ درباره اظھا طی برگزاری دادگاه  در ممکن است  آیا

در مراحل اولیھ برای کمک بھ اطمینان از دادرسی  قربانی  نامھ ، اگر تمام یا بخشی از اظھارطی برگزاری دادگاهدر 
اگر بھ عنوان مثال،    قربانی خود سوال شود.  نامھاز شما در مورد اظھارمنتقل شده باشد، ممکن است متھم عادالنھ بھ 

شاھد یا قربانی    اظھارنامھ تواند در نتیجھ دادرسی تاثیر بگذارد یا با باشد کھ میقربانی شما حاوی اطالعاتی   نامھاظھار
دفاع   شخصا  د (اگر اوی مورد سوال قرار بگیرداشتھ باشد، ممکن است توسط ھر یک از متھمان اید مغایرت ەکھ قبال داد
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جرم جنسی شده باشید، از طرف متھم  لطفا توجھ داشتھ باشید کھ اگر شما قربانی . متھمدھد) یا وکیل خود را انجام می
دفاع از خود نیست، اما ممکن است توسط وکیل  گیرید زیرا متھم در این موارد مجاز بھ قرار نمیمورد بازخواست  

 د.ی قرار بگیر  مورد پرسشمورد متھم 
 

 قربانی خود سوال کنم؟ اظھارنامھ پس از دادرسی درباره ممکن است آیا 
اقرار   /جرم  پس از تشخیص منتقل نشده باشد،  متھمقربانی بھ  نامھ از اظھارحتی اگر در جریان دادرسی تمام یا بخشی 

کھ ممکن است بر   قید کرده ایدقربانی خود   اظھارنامھما در با چیزی کھ شمتھم اگر   صدور حکم،قبل از  جرم، اما  
اثبات در  این بھ عنوان (( .، ممکن است توسط متھم مورد سئوال قرار بگیریدفق نباشدحکم صادره تاثیر بگذارد، موا

 شود.  شناختھ می))  مجازات فی تخف
 

استفاده کند اما   ات یا مجازدر مورد محکومیت و/ قربانی در ھر گونھ تجدید نظر  نامھ از اظھارتواند می متھمھمچنین 
 خود سوال نمی شود. قربانی  اظھارنامھ اتفاق افتاد از شما در مورد اگر این 

 
 کنم؟  رسانیزخود را بھ روقربانی  نامھ خود را تغییر دھم یا اظھار  نظرمتوانم آیا می

را بھ  اگر مورد مھمی  آن را پس بگیرید. با این وجود،توانید قربانی خود را انجام دادید، نمی نامھ اظھاربھ محض اینکھ 
کنید کھ  قربانی دیگری را ارسال  اظھارنامھ توانید می کنید وضعیت شما تغییر کرده است،یا احساس میخاطر دارید، 

متھم محکوم شود.  تواند تا حدی باشد کھ میکند. این امر می رسانیاول را بھ روز اظھارنامھ در شده اطالعات ارائھ 
خواھید در  دھید. یا مینی را مطرح نکنید و سپس نظر خود را تغییر قربا  نامھدر ابتدا اظھاراگر تصمیم دارید 

دفتر محلی دادستان را  دادستان تماس بگیرید. اطالعات تماس با باید با دفتر قربانی موجود تجدید نظر کنید،   اظھارنامھ
ھا بھ شما اطالع  صورت تماس با آندر توانند ھا پیدا کنید. کارمندان دادستان میآنتوانید در نامھ دریافت شده از می

 آیا این امر ھنوز امکان پذیر است. دھند کھ 
اتفاق بیفتد، کند. اگر این  اعتراف جرم ارتکاب بھ  ،قبل از دادگاهبا این وجود، در برخی شرایط، متھم ممکن است 

 نظر قربانی قبل از صدور حکم نباشد.ممکن است زمان کافی برای اظھار 
با شما  تقصیر وجود دارد، دفتر دادستان سعی خواھد کرد در اسرع وقت تمال منطقی برای ادعای احدر مواردی کھ 

را از دفتر  قربانی، باید فرم تائیدیھ و تکمیلی قربانی دعوت کند. ھنگام ارائھ بیانیھ   اظھارنامھتماس بگیرد و شما را بھ 
با دفتر  روز رسانی بیانیھ خود، راھنمایی بیشتر در مورد نحوه بھ توانید برای ھمچینن میدادستان دریافت کنید. 
 دادستان تماس بگیرید.  

 
 افتد؟  چھ اتفاقی می  قربانی نباشد، اظھارنامھجسمی قادر بھ تکمیل اگر قربانی از نظر 

ارتباط  ا روش تواند این کار را ب اما میقربانی نیست،  اظھارنامھ شخصا قادر بھ تکمیل فرم در مواردی کھ قربانی 
-تواند بھ دیگران بگوید کھ میمیبھ نوشتن نیست اما ادر قثال در جایی کھ قربانی بھ عنوان مجایگزین انجام دھد، 

 ماند. باقی می اوبرای قربانی  نامھحق اظھارتشخیص صدا، بگوید یا با استفاده از نرم افزار خواھد چھ 
 

 قربانی خود نباشد، یا خیلی جوان باشد؟ افتد اگر قربانی قادر بھ تکمیل بیانیھ می چھ اتفاقی 
ممکن است یکی   قربانی نباشد،  ارنامھارتباط قادر بھ اظھاختالل روانی یا عدم توانایی در برقراری اگر قربانی بھ دلیل 

  ر راقلیست  جای باالترین در باشد. شخصی کھ در این جا حق تکمیل بیانیھ قربانی را داشتھ ،  وی  یا سرپرستاز اقوام 
 کند. را تکمیل قربانی  نامھاز طرف او اظھاردارد ممکن است 

 
 بھ دادستان گزارش شده است:  ۲۰۱۴آگوست    ۱۳قبل از برای مواردی کھ 

یکی از والدین  قربانی را تکمیل کنند. با این وجود،  امھ اظھارن توانند نمی شانسال باشد، خود  ۱۴اگر قربانی جرم زیر 
 ھا تکمیل کنند. را از طرف آنقربانی   اظھارنامھتواند یا سرپرست می

 
 یا بعد از آن بھ دادستان گزارش داده شده است:  ۲۰۱۴آگوست   ۱۳برای مواردی کھ در  

والدین یا    یکی از قربانی را تکمیل کنند. با این حال،  مھ ان توانند اظھارنمی شانخود  سال باشد، ۱۲ر قربانی جرم زیر اگ
نیستید، اگر از تاریخ گزارش پرونده خود مطمئن  .نمایدھا تکمیل طرف آناز  قربانی را نامھ  تواند اظھارسرپرست می

 .تماس بگیرید ۳۰۰۰ ۰۲۰ ۰۳۰۰دادستان با شماره و دفتر دادگاە لطفا با 
کنید، مھم است کھ بھ نظرات قربانی احترام  تکمیل میی از خویشاوندان یا سرپرست اگر بیانیھ قربانی را بھ عنوان یک

تاثیر جرم بر قربانی است و نھ این کھ چگونھ بر شما تاثیر  بگذارید و اطمینان حاصل کنید کھ این بیانیھ نشان دھنده 
 .  گذاشتھ است 
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قربانی را از طرف قربانی    اظھارنامھتواند آیا یک سرپرست یا خویشاوند میدفتر دادستان شما مشاوره خواھد داد کھ 
 واجد شرایط چھ کسانی ھستند.تکمیل کند و اگر چنین است، سرپرست یا بستگان مستقیم 

 
 چی؟  اگر قربانی فوت کرده باشد

. لیست کاملی از  قربانی را ارائھ دھند  اظھارنامھتوانند ویشاوندان مینفر از خ  ۴فوت کرده باشد، حداکثر اگر قربانی  
 شود. انجام دھند در اینجا یافت میتوانند این کار را خویشاوندانی کھ می

 
 باید با چھ کسی تماس بگیرم؟ خواھم اگر اطالعات بیشتری می

   ویکتم سپورت اسکاتلند . توانید باقربانی بھ اطالعات یا مشاوره بیشتری نیاز دارید، می اظھارنامھ اگر در مورد 
با شما صحبت کند،  قربانی میتوانیدبرای تواند در مورد تصمیم شما می ویکتم سپورت اسکاتلند  ارتباط برقرار کنید.
ارائھ دھد و بھ شما در تکمیل و ارسال  ه بیانیھ قربانی در روند دادرسی کیفری مشاور استفاده از در مورد چگونگی 

با  حمایت از قربانیان اسکاتلند  شب با ۸صبح تا   ۸ساعت  وانید از روز دوشنبھ تا جمعھ بینت شما می فرم کمک کند. 
ارتباط   www.victimsupportsco.org.ukیا بھ صورت آنالین در   ،تماس بگیرید ۹۲۱۳۶۰۳۰۳۴۵شماره 

 .برقرارکنید
 

روز رسانی بیانیھ قربانی خود را ارسال  خواھید بھ خود بھ مشاوره نیاز دارید، یا میقربانی   نامھ اگر در مورد اظھار
عات  اطالتواند و خدمات دادستانی تماس بگیرید کھ می  دفتر دادگاەبا  ۳۰۰۰ ۰۲۰ ۰۳۰۰توانید با شماره کنید، می

با جزئیات بیشتری بھ شما ارائھ دھد.   www.crownoffice.gov.ukیا بھ صورت آنالین دفتر دادستانی محلی 
جزوه در شکل  . در صورت نیاز بھ  ھای مختلفی تھیھ کرددر اشکال و زبانتوان ای از این دفترچھ راھنما را میھنسخ

کوتاه  یک فیلم  توانیدمیشما ھمچنین  با دفتر دادستان تماس بگیرید.، لطفا دیگری یا زبانبھ عنوان مثال بریل) دیگری (
-نوع اطالعاتی را در بیانیھ قربانی خود ارائھ دھید. این فیلم را می دھد چھ بھ صورت آنالین تماشا کنید کھ توضیح می

  www.mygov.scot / victim _ statementدرتوان 
 یافت. توان در این جا پشتیبانی و منابع و اطالعات را میھای جزئیات سایر سازمان 

 
 در مورد قربانیان   نامھ اظھارتکمیا واجد شرایط  ترین خویشاوندان لیست نزدیک 

 دھند. قربانی را ارائھ  اظھارنامھ توانند لیست را دارند میخویشاوندی کھ باالترین   ۴فوت کرده باشد،   قربانیاگر 
 خویشاوندان واجد شرایط عبارتند از: نزدیک ترین 

 ھمسر .1
 خوابھ ھم  .2
 ھای او برخوردار باشد. ولیتئ یا مسِ یا دختر یا ھر شخصی کھ قربانی از حقوق والدین پسر   .3
 والدین در قبال قربانی دارد؛ پدر یا مادر یا ھر شخصی کھ دارای حقوق یا مسولیت   .4
 خواھر یا برادر؛  .5
 بزرگ مادر / پدر  .6
 نوه .7
 عمو یا عمھ  .8
 برادر زاده یا خواھر زاده  .9

 
بھ عنوان  صرف نظر از جنسیت کھ   9تا    1ھای شده در ھر یک از پاراگراف تر از ھر دو شخص شرح داده  و بزرگ

 . شخص باالتر در نظر گرفتھ شود
 

  ھمسر،بجا گذاشتھ است، از و دو برادر پدر و مادر زنده) ، (ھمسرپس از مرگ قربانی بھ عنوان مثال، در موردی کھ 
یکی از  اگر یکی از دعوت می شود تا با ھمدیگر اظھارنامھ قربانی را تکمیل کنند.  ھردو والدین و برادر بزرگتر

نھا آتا بھ جای  شود دعوت نمیاز افراد دیگر در پایین تر لیست ننویسد را والدین تصمیم بگیرد کھ اظھارنامھ  
 .   اظھارنامھ قربانی را تکمیل نماید

سال، بھ   ۱۴دقت داشتھ باشید کھ کودکان زیر لطفا   : ۲۰۱۴آگوست  ۱۳برای قضایای گزارش شده بھ دادستان قبل از  
 را ندارند.  نامھ اظھار دادن یا خواھر حق انجام یا عنوان مثال پسر یا دختر یا برادر 

: لطفا دقت داشتھ باشید کھ  است آن بھ دادستان گزارش شده  از یا بعد  ۲۰۱۴آگوست   ۱۳برای قضایایی کھ در  
بیانیھ یا خواھر قربانی کھ فوت کرده است، حق ندارند ، بھ عنوان مثال پسر یا دختر یا برادر سال ۱۲کودکان زیر 

 دین یا سرپرست انجام دھند. طرف والخود را از  بیانیھ توانندمیخود را بیان کنند، اما 
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 ۰۳۰۰ ۳۰۰۰و دادستان با شماره  دادگاە  خدمات مالی  دفتر گزارش پرونده خود مطمئن نیستید لطفا با  اگر از تاریخ 
 تماس حاصل فرمائید.   ۰۲۰

 پشتیبانی  ھای اطالعات تماس با سایر سازمان 

اند  ھر معرض قتل یا خودکشی قرار گرفت از افرادی کھ د )،(PETAL مالی  -و جانی روانی    -  روحیدیده آسیب   افراد 
ھا  با آن www.petalsupport.çom ۳۲۴۵۰۲۰۱۶۹۸توان از طریق شماره . میدن نمای میحمایت عملی و عاطفی 

برای   توانیدمیاید، ەجنسی را تجربھ کردزنی ھستید کھ تجاوز جنسی یا ھر نوع سوء استفاده تماس گرفت. اگر 
  یا بھ صورت آنالین از طریق   ریپ کرایسیس اسکاتلند با  ۰۸۰۸۸۰۱۰۳۰۲پشتیبانی از طریق 

www.scottishwomensaid.org.uk   .تماس بگیرید 

آزار و اذیت  کھ توسط شریک زندگی یا ھمسر سابق خود مورد ھا) (و فرزندان آنبرای زنان حمایت از زنان اسکاتلند 
ھا در  توان با آنمیکند اند، مشاوره، پشتیبانی و اسکان امن را فراھم میھروحی، جسمی و یا جنسی قرار گرفت 

 تماس بگیرید.   www.scottishwomensaid.org.uk یا ۲۷۱۲۳۴۰۸۰۰۰

سالھ و باالتر آسیب دیده از   ۱۶با ارائھ اطالعات و مشاوره حقوقی رایگان بھ زنان  زنان اسکاتلند سازمان حقوق 
 کند. و مشاوره قانونی رایگان کمک میمورد سوء استفاده با ارائھ خدمات   خشونت و 

از سایت  یا آنالین  ۰۸۰۸۸۰۱۰۷۸۹شماره ھا می توانند از طریق آن
 w.scottishwomensrightscentre.org.ukww  .تماس بگیرند 

شتیبانی کھ در دسترس  ھای پ سازمانیک قربانی جرم، و جزئیات سایر  اطالعات بیشتر در مورد حقوق شما بھ عنوان 
 در کد قربانیان اسکاتلند مشاھده کرد. توان ھستند را می

   www.mygov.scot قربانیان برای اسکاتلندکد 

 

 ھا و منابع  ورقیپا

اظھارنامھ شما  چھ کھ بعد از دادرسی برای  بیشتری در مورد آن تواند اطالعات می VSS)(اسکاتلند   حمایت از قربانیان )１
 ارائھ دھد.  را افتد می

  در یک کھ  آنچنان ه با قربانی زندگی کرده باشد، ما ۶، کھ حداقل خیر، خواه از جنس ھمان قربانی باشد یا شخصھر  )２
 . ە کرد یم یحداقل شش ماه و بالفاصلھ قبل از ارتکاب جرم با آنھا زندگ،  دن ازدواج باش رابطھ 
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