Laipsnis (numeris)

Pareigūnas pateiks paaiškinimą apie toliau esančią
informaciją

Vardas, pavardė

p

Pranešti policijai apie incidentą
„Victim Lincs“ susisieks su jumis

El. paštas

Tolesnis policijos kontaktas per 5 dienas
@lincs.pnn.police.uk

PIRMENYBĖ
TEIKIAMA
NUKENTĖJUSIEMS

Policija paaiškins apie visas atliktas užklausas

Telefonas

Incidento numeris:
Nusikaltimo numeris:
ŠI KORTELĖ NĖRA TAPATYBĖS ĮRODYMAS

Jei norėtumėte gauti šio dokumento kopiją kitu
formatu, pvz., garso įrašu, Brailio raštu, tekstiniu
telefonu, elektroniniu būdu arba dideliu šriftu,
susisiekite su mumis 101

LITHUANIAN

Dėl informacijos kitomis kalbomis ir papildomos
informacijos apsilankykite mūsų svetainėje
www.lincs.police.uk

Skiriame NUKENTĖJUSIESIEMS
pagrindinį DĖMESĮ VISUR, ką darome

Jūsų teisės

Jūs turite teises, numatytas
„Nukentėjusiųjų elgesio kodekse“.
Toliau žiūrėkite savo teisių santrauką,
tačiau daugiau informacijos galite rasti
www.victimlincs.co.uk
• Teisė suprasti ir būti suprastam
• Teisė turėti informaciją apie užregistruotą
nusikaltimą be nepateisinamo delsimo
• Teisė gauti informaciją, kai nusikaltimas
užregistruotas
• Teisė būti nukreiptam į paramos centrus
nukentėjusiesiems ir gauti paslaugas bei
paramą, pritaikytas jūsų poreikiams
• Teisė gauti informaciją ir naujausią informaciją
apie tyrimą
• Teisė pateikti nukentėjusiojo asmeninį
pareiškimą
• Teisė gauti informaciją apie kompensaciją
• Teisė susigrąžinti nuosavybę

PIRMENYBĖ TEIKIAMA
NUKENTĖJUSIEMS

„VICTIM LINCS“ GALI:
Informuoti
„Victim Lincs“ grupė yra specialiai parengta
teikti nemokamus, konfidencialius
patarimus ir rekomendacijas, jei jūs tapote
nukentėjusiuoju nuo nusikaltimo. Ji gali aptarti
įvairias jums prieinamas paramos galimybes ir
kreiptis į specialistų paramos tarnybas, skirtas
padėti jums įveikti sunkumus ir atsigauti,
jei jums to reikia. Paprasčiausias telefono
skambutis gali jums padėti.
Tel. Nr.: 01522 947510
Sužinokite daugiau: www.victimlincs.co.uk
„Victim Lincs“ nėra Linkolnšyro policijos ir tyrimo
dalimi. Ji negalės pateikti jums naujausios
informacijos apie jūsų bylą. Tačiau ji yra tam, kad
jums padėtų.

Atsakyti į bet kokius klausimus arba
susirūpinimą keliančius dalykus, kurių
galite turėti, taip pat pateikti praktinių
patarimų ir informacijos

Teikti pagalbą
Aptarti prieinamas paramos galimybes,
jei jums reikalinga papildoma parama,
kreiptis į jums labiausiai tinkamą
specialistų tarnybą

Išklausyti
„Victim Lincs“ nepriklauso nuo policijos,
todėl viskas, ką jiems pasakysite, išliks
konfidencialu*
*išskyrus atvejus, kai kyla pavojus jums arba
kitiems asmenims, arba yra teisinis
reikalavimas

Skiriame NUKENTĖJUSIESIEMS pagrindinį DĖMESĮ VISUR, ką darome

