Служителят ще обясни следното:

Ранк/номер
p

Подаден е сигнал в полицията

Име

Victim Lincs ще се свърже с Вас

Електронна поща:

Контакт от полицията с информация в
срок от 5 дни
@lincs.pnn.police.uk

Телефон:

Номер на
инцидента:
Номер на
нарушението:
ТАЗИ КАРТА НЕ Е ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

Полицията обяснява, че разследването е
приключило

Ако желаете да получите копие от този документ
в различен формат, като например аудиозапис,
в брайлов печат, текстофон, електронно или
с едър шрифт, молим да се свържете с нас на
телефон 101

ЖЕРТВИТЕ
НА ПЪРВО
МЯСТО
BULGARIAN

За версия на различен език и повече информация,
моля, посетете нашият сайт: www.lincs.police.uk

За нас ЖЕРТВИТЕ са В ОСНОВАТА
на ВСИЧКО, което правим

Вашите права

Вие имате права съгласно Кодекса на
практиките по отношение на жертвите.
По-долу можете да видите обобщение на
Вашите права, а повече информация можете
да намерите на www.victimlincs.co.uk
• Право да разбирате и да бъдете разбирани
• Право на информация за регистрираното
престъпление без неоснователно забавяне
• Право да Ви бъде предоставена
информация, когато съобщавате за
престъпление
• Право да бъдете насочени към служби за
подкрепа на жертвите и да получите услуги и
подкрепа, отговарящи на Вашите нужди
• Право да Ви бъде предоставена
информация за разследването
• Право да направите лично изявление като
жертва
• Право да получите информация относно
компенсация
• Право да Ви бъде върнато имущество

ЖЕРТВИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО

VICTIM LINCS МОЖЕ ДА:
Информира
Екипът на Victim Lincs е специално обучен
да предлага безплатни, поверителни съвети
и насоки за жертвите на престъпления. Те
могат да обсъдят с Вас различните варианти
за получаване на подкрепа, налични за
Вас и да Ви дадат направление за служби
за специализирана помощ, целящи да Ви
помогнат да се справите и възстановите, ако
се нуждаете от това. Дори един телефонен
разговор може да Ви бъде полезен.
Тел: 01522 947510
За повече информация: www.victimlincs.co.uk
Victim Lincs не са част от Линкълнширската
полиция и не участват в разследването. Те не
могат да Ви дадат информация по Вашия случай.
Но те са там, за да Ви помогнат.

като отговаря на Вашите въпроси и
притеснения и Ви дава практически
съвети и информация;

Подкрепя
като обсъди наличните за Вас
варианти за подкрепа и Ви даде
направление за подходящи за Вас
специализирани услуги, ако се нуждаете
от допълнителна помощ;

Изслушва
Victim Lincs са независими от полицията
и всичко, което им кажете, ще остане
поверително*.
*освен в случаите, когато има риск за Вас или
другите или ако са длъжни по закон да предадат
информация

За нас ЖЕРТВИТЕ са В ОСНОВАТА на ВСИЧКО, което правим

