Agentul vă va explica cele de mai jos

Grad/Număr
p
Nume

Incidentul a fost raportat poliției
Victim Lincs urmează să vă contacteze
Contact de verificare de la poliție în 5 zile

E-mail
@lincs.pnn.police.uk

Poliția a explicat că toate cercetările sunt
finalizate

PUNEM
VICTIMELE
PE PRIMUL
LOC

Număr de telefon

Număr incident:
Număr infracțiune:
ACEST CARD NU ESTE O DOVADĂ A IDENTITĂȚII

Dacă doriți să primiți o copie a acestui
document într-un format alternativ, precum
casetă audio, braille, text pe telefon,
format electronic sau format tipărit cu
litere supradimensionate vă rugăm să ne
contactați la 101
Pentru alte limbi și informații suplimentare
vizitați site-ul nostru web www.lincs.police.uk

Punem VICTIMELE în CENTRUL
A TOT ceea ce facem

ROMANIAN

Drepturile
dumneavoastră

Aveți drepturi în conformitate cu „Codul de
practică privind victimele”. Vă prezentăm mai
jos pe scurt drepturile dumneavoastră, dar
puteți găsi mai multe detalii la
www.victimlincs.co.uk
• Dreptul de a putea înțelege și de a fi înțeles
(înțeleasă)
• Dreptul ca detaliile infracțiunii să fie înregistrate fără
întârzieri nejustificate
• Dreptul de a primi informații când raportați o
infracțiune
• Dreptul de a fi îndrumat(ă) către servicii de asistență
pentru victime și de a beneficia de servicii și
asistență în concordanță cu nevoile dumneavoastră
• Dreptul de a primi informații și noutăți cu privire la
anchetă
• Dreptul de a da o declarație personală în calitate de
victimă
• Dreptul de a primi informații cu privire la despăgubiri
• Dreptul de a vi se returna bunurile

PUNEM VICTIMELE PE
PRIMUL LOC

VICTIM LINCS POATE:
Să informeze
Echipa Victim Lincs este instruită în mod
special pentru a oferi consiliere și îndrumări
în mod gratuit și confidențial dacă ați fost
victima unei infracțiuni. Echipa poate să
discute opțiunile diferite de asistență pe care
le aveți la dispoziție și vă poate îndruma
către servicii specializate de asistență create
pentru a vă ajuta să treceți peste situație și să
vă recuperați, dacă aveți nevoie de astfel de
servicii. Un simplu apel telefonic poate să ajute.
Tel: 01522 947510
Aflați mai multe: www.victimlincs.co.uk
Victim Lincs nu face parte din Poliția din Lincolnshire și
nu participă la anchete. Victim Lincs nu vă poate oferi
noutăți cu privire la cazul dumneavoastră. În schimb,
este un serviciu care vă poate ajuta.

Răspunde la toate întrebările și motivele de
îngrijorare pe care le puteți avea, și poate
oferi sfaturi și informații practice

Să susțină
Discută opțiunile de asistență disponibile
și, dacă aveți nevoie de asistență
suplimentară, poate să vă îndrume către
un serviciu specializat care vi se potrivește
cel mai bine

Să asculte
Victim Lincs este un serviciu independent
de poliție, deci tot ceea ce spuneți va fi
confidențial*
*în afara cazului în care există un pericol de
autovătămare sau de a cauza vătămări altor
persoane sau atunci când există o obligație legală

Punem VICTIMELE în CENTRUL A TOT ceea ce facem

