A rendőrtiszt tájékoztatást nyújt majd az alábbiakról

Rendfokozat/szám

p

Az incidenst jelentették a rendőrségen

Név

A Victim Lincs kapcsolatba lép Önnel

E-mail

Utókövető megkeresés a rendőrség részéről 5
napon belül
@lincs.pnn.police.uk

Telefonszám

Incidensszám:
Bűnügyszám:
EZ A KÁRTYA NEM ALKALMAS SZEMÉLYAZONOSSÁG
IGAZOLÁSÁRA

A SÉRTETTEK
VÉDELMÉBEN

A rendőrség tájékoztatást nyújt a lefolytatott
vizsgálatokról

Ha szeretné megkapni ezt a dokumentumot
másik formátumban is, pl. hangfelvételként,
Braille-írással, szöveges telefonon, elektronikusan
vagy nagy betűmérettel, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba a 101-es telefonszámon!

HUNGARIAN

További nyelvekért és információkért látogasson
el a honlapunkra: www.lincs.police.uk

Nálunk A SÉRTETTEK állnak A
KÖZÉPPONTBAN

Az Ön jogai

A „Bűncselekmények sértettjeinek gyakorlati
kódexe” értelmében Önt megilletik bizonyos
jogok. Az alábbiakban megtalálhatja jogai rövid
összefoglalóját, azonban a www.victimlincs.co.uk
oldalon még többet megtudhat róluk.
• Joga van a megértéshez és ahhoz, hogy Önt is
megértsék

A VICTIM LINCS:

• Joga van ahhoz, hogy a sértett-támogatási
szolgáltatásokról tájékoztassák, és hozzáférjen
az igényeinek megfelelő szolgáltatásokhoz és
támogatáshoz

A Victim Lincs csoport tagjait kifejezetten arra
képezték ki, hogy ingyenes, bizalmas tanácsokat
és útmutatást adjanak Önnek, ha bűncselekmény
áldozatává vált. Felvilágosíthatják az Ön számára
elérhető áldozatsegítő szolgáltatásokról,
és a segítségükkel akár sértett-támogatási
szakszolgáltatásokhoz is hozzáférhet a történtek
könnyebb feldolgozása érdekében. Akár egy
egyszerű telefonhívás is segíthet!

• Joga van ahhoz, hogy naprakész információkat
kapjon a nyomozás állásáról

Tel.: 01522 947510
További információk: www.victimlincs.co.uk

• Joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül
felvegyék a jelenteni kívánt bűncselekmény részleteit
• Joga van ahhoz, hogy információt kapjon a
bűncselekmény bejelentésekor

• Joga van ahhoz, hogy sértettként személyes
nyilatkozatot tegyen a bűncselekmény Önre gyakorolt
hatásáról
• Joga van ahhoz, hogy információt kapjon a
kártérítésről
• Joga van ahhoz, hogy visszakapja vagyontárgyait

A SÉRTETTEK VÉDELMÉBEN

A Victim Lincs nem tartozik a Lincolnshire-i
Rendőrséghez, és nem vesz részt a nyomozásban.
Az ügye jelenlegi állásáról nem tud információkkal
szolgálni. De bármikor rendelkezésre áll, hogy
segítsen Önnek.

Tájékoztatja
Bármilyen felmerülő kérdést vagy
aggodalmat megválaszol, valamint
gyakorlati tanácsokkal és információkkal
is szolgál
Támogatja
Megbeszéli Önnel, milyen támogatások
vehetők igénybe, és amennyiben további
támogatásra van szüksége, az Ön
számára legmegfelelőbb szakszolgáltatás
felkeresésében is segít
Meghallgatja
A Victim Lincs a rendőrségtől független,
tehát minden Ön által megosztott
információt bizalmasan kezel*
* kivéve, ha fennáll az esélye, hogy Ön saját
magára vagy másokra nézve veszélyt jelenthet,
vagy ha arra jogi követelmények vonatkoznak

Nálunk A SÉRTETTEK állnak A KÖZÉPPONTBAN

