The Victim’s Code Explained Poster in Arabic

الدعم و المعلومات

االبالغ عن جريمة

إعالمك بالتطورات

الشهادة

الحكم

اذا وُ جد ان المشتبه فيه مذنبا ,
اذا كنت شاهدا في محاكمة ,
سوف تقوم الشرطة بإبالغك
ان تقع ضحية لجريمة قد يكون يمكنك االبالغ عن جريمة ما عن
بتطورات التحقيق و سوف تعلمك فيمكنك ان تطلب استخدام ( التدابير يمكنك ان تطلب قراءة ( إقادة
طريق زيارة قسم الشرطة او عن
شئ فاجع .
طريق الهاتف او االنترنت .سوف اذا تم القبض على أي شخص او تم الخاصة) و التي يمكن ان تساعدك الضحية الشخصية ) الخاصة بك
على المحكمة او ان يقرأها شخص
على االدالء بافضل دليل .و
توجيه التهمة الى اي مشتبه فيه.
تقوم الشرطة بإعطائك بعض
قد يختلف تأثير الجريمة من
آخر بالنيابة عنك اذا كنت تفضل
التدابير الخاصة قد تعني وضع
شخص آلخر و لكن ينتفع الكثير المعلومات عن ما يمكن ان تتوقعه
ذلك  .سوف يأخذ القاضي هذه
و يمكنك ان تتفق مع الشرطة على حاجز حول منصة الشهود او
من نظام العدالة الجنائية بعد
من االشخاص من الحصول
مدى تواتر االتصال بك بشأن
االفادة في االعتبار حين يقرر
االدالء باالفادة عن طريق بث
على بعض الدعم و المعلومات االبالغ عن الجريمة.
التحقيق.
العقوبة.
الفيديو الحي حتى ال تضطر الى
لمساعدتهم على التكيف و
بعد موافقتك  ,سوف تقوم الشرطة
مواجهة المتهم او أصدقاءه او
التعافي.
سوف يشرح لك موظف رعاية
باعطاء بياناتك الى هيئات خدمة االحالة الى المحكمة
عائلته.
الشاهد او مسئول االتصال االخر
الضحايا التي سوف تتصل بك و
دليل الضحية هو مستند رسمي
,
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يمكنك أيضا ان تطلب من العاملين ما تعنيه العقوبة.
تقوم بمساعدتك .
قانوني يشرح ما هو الدعم و
فقد تكون انت شاهدا في المحاكمة .بالمحكمة االنتظار في مكان بعيد
عن المتهم او أصدقاءه أو عائلته  .اذا ُسمِح للمتهم باالستئناف ضد
مثل
,
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خدمات
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المعلومات التي يستطيع ضحايا
و اذا لم تتم احالة قضيتك الى
العقوبة أو ضد االدانة فعلى
الموءسسات الخيرية ال يغطيها
المحكمة ,فالبد ان يتم اعالمك
الجريمة توقعهما ,سواء كان
الشخص المسئول عن االتصال بك
دليل الضحية حيث انه يركز على بالسبب الذي أدى الى اتخاذ هذا
هوءالء الضحايا أشخاص ام
ان يعلمك بموعد و مكان جلسة
التأكد من ان وكاالت العدالة
القرار.
مشروعات تجارية.
االستئناف.
االجتماعية  -كالشرطة و المحاكم -
اذا تم احالة القضية الى المحاكمة ,
توفر للضحايا الخدمة المستحقة
في بعض الظروف الخاصة,
فسوف يُعين لك موظف مسئول
لهم.
يحق لبعض الضحايا مثل
عن رعاية الشاهد او مسئول
االطفال و ضحايا الجرائم
برنامج االتصال بالضحية هو
و بالرغم من ذلك ,فإن هيئات
إتصال آخر .يمكنك ان تسأل
ُ
خدمة خاصة تقدم لضحايا الجرائم
االكثر خطورة الحصول على
خدمات الضحايا قد تقدم مساعدة
هوءالء المسئولين أية اسئلة لديك و
الجنسية و/او جرائم العنف حيث
ايضا
المزيد من الدعم .و هذا
قيمة لالشخاص الذين تعرضوا
هم سوف يبلغونك بتطورات ما
يتم عقوبة المجرم بالسجن لمدة 21
مشروحا في الدليل.
للجريمة بما في ذلك الدعم الفعلى و يحدث بما في ذلك المعلومات
شهرا او أكثر .اذا قمت باستخدام
العاطفي.
الخاصة بتواريخ و اماكن جلسات
هذا البرنامج فسوف يتم ابالغك
المحكمة و المعلومات عن ما اذا قد
قد يُطلب منك االدالء بافادة الشهود
بتطورات ما يحدث للمجرم منذ
تم إطالق سراح المتهم بشكل
لتشرح ما تعرضت له .يمكنك
اثبات التهمه عليه و حتى إنهاءه
مشروط ام مازال محتجزا في
ايضا ان تدلي باالفادة الشخصية
لفترة العقوبة.
السجن  .و سوف يقوم المسئولين
للضحية لتشرح كيف أثرت عليك
عن رعاية الشهود بدعمك حتى
الجريمة ان اردت ذلك.
انتهاء القضية.

العدالة التصالحية
كضحية لجريمة قد يمكنك ان
تشارك في العدالة التصالحية و ذلك
يعني ان يقوم المتضررين من
الجريمة باالتصال بمرتكب
الجريمة حتى يتمكن كالهما من
إيجاد طريقا إيجابيا لألمام .البد أن
كل من الضحية و مرتكب
يوافق ٍ
الجريمة على وقوع هذا التواصل.

