Policists sniegs paskaidrojumu par zemāk norādīto

Rangs/numurs

p
Vārds, uzvārds

Ziņoja par atgadījumu policijai
Ar jums sazināsies Victim Lincs
Turpmākā saziņa ar policiju 5 dienu laikā

E-pasts
@lincs.pnn.police.uk

Policija paskaidroja, ka visi jautājumi
ir atbildēti

CIETUŠIE IR
SVARĪGĀKI
PAR VISU

Tālrunis

Atgadījuma numurs:
Kriminālnozieguma
numurs:
ŠĪ KARTĪTE NAV IDENTITĀTES PIERĀDĪJUMS

Ja vēlaties saņemt šī dokumenta eksemplāru
alternatīvā formātā, piemēram, kā audioierakstu,
braila rakstā, teksta ziņojumu tālrunī, elektroniski
vai palielinātā drukā, lūdzam sazināties
ar mums 101

LATVIAN

Citas valodas un papildu informācija ir pieejama
mūsu mājaslapā www.lincs.police.uk

Mums CIETUŠIE ir SVARĪGĀKI
PAR VISU

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saskaņā ar “Cietušo
prakses kodeksu”. Tālāk ir sniegts
kopsavilkums par jūsu tiesībām, bet
papildu informācija ir pieejama
www.victimlincs.co.uk

VICTIM LINCS VAR:
Informēt

• Tiesības tikt nosūtītam uz cietušo atbalsta
dienestu un saņemt pakalpojumus un atbalstu,
kas pielāgoti jūsu vajadzībām

Victim Lincs komanda ir īpaši apmācīta, lai
sniegtu bezmaksas, konfidenciālu konsultāciju
un padomu, ja esat kļuvis par noziegumā
cietušo. Viņi var pārrunāt dažādas jums
pieejamās atbalsta iespējas un nodrošināt
saziņu ar specializētiem atbalsta dienestiem,
kuru mērķis ir palīdzēt jums pārvarēt
radušos situāciju un atgūties, ja jums tas
ir nepieciešams. Pat viens tālruņa zvans
var palīdzēt.

• Tiesības saņemt informāciju un jaunākās ziņas
par izmeklēšanas procesu

Tālr.: 01522 947510
Papildu informācija: www.victimlincs.co.uk

• Tiesības izteikt cietušā personīgu paziņojumu

Victim Lincs nav Linkolnšīras policijas filiāle un
nepiedalās izmeklēšanas procesā. Darbinieki
nevarēs sniegt jums jaunāko informāciju par jūsu
lietu. Tomēr tie varēs jums palīdzēt.

• Tiesības saprast un tikt saprastam
• Tiesības bez nepamatotas kavēšanās reģistrēt
detalizētu informāciju par noziegumu
• Tiesības saņemt informāciju, ziņojot par
noziegumu

• Tiesības saņemt informāciju par kompensāciju
• Tiesības saņemt atpakaļ īpašumu

CIETUŠIE IR SVARĪGĀKI PAR VISU

Atbildēt uz jebkādiem jautājumiem vai
bažām, kas jums varētu rasties, kā arī
sniegt praktiskus padomus un informāciju

Atbalstīt
Pārrunāt dažādas pieejamās atbalsta
iespējas un, ja jums vajadzīgs papildu
atbalsts, novirzīt pie jums piemērotākajiem
speciālistiem

Uzklausīt
Victim Lincs darbojas neatkarīgi no
policijas, tāpēc jūs varat uzticēt viņiem
konfidenciālu informāciju*
*konfidencialitāte tiek nodrošināta tikai, ja
nepastāv risks, ka jūs varat kaitēt sev vai
citiem vai pastāv likumīga prasība informāciju
atklāt

Mums CIETUŠIE ir SVARĪGĀKI PAR VISU

