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  VIAئامۆژگاری و زانیاری بۆ قوربانی 

VIA 

  ین تیت بده توانین یارمه چۆن ده

نگ،  ده ، به وره زمانکی تر، چاپی تیپی گه  به  یه نامه گه م به وت ئه ته ر ده گه ئه  بکه  وه VIA  ندی به یوه په  تکایه
  ی رگه ین له که کان ده ندییه یوه په  پشوازی له  ئمه. ربگریت کی تر وه برایل یان فۆرمایه

RNID typetalk prefix 18001. 
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  ین تیت بده توانین یارمه چۆن ده  ئمه

  زانیاری و ئامۆژگاری

  .ری تاوان روه سیستمی دادپه  وته کارت بکه  یه وانه ، له ر قوربانی تاوانک بوویته گه ئه

یی و  سته کانی جه خراپه  وه ر کاردانه سه بت به ده  تی که تایبه ر بت به رلشونه ر و سه تھنه فه توان خه ده  مه ئه
  .شدا زاڵ بیت که هعاتیفی تاوان

ری  دادوه. ری گشتی تگوزاری دادوه و خزمه  ی شاھانه نووسینگه  له  شکه به (VIA)ئامۆژگاری و زانیاری بۆ قوربانی 
  .ندا سکۆتله  کان و سزادانی تاوانباران له وه توژینه  له  رپرسه گشتی به

ندک  ھه  له ھا روه وتنی قوربانی، شاھیدی حاڵ و ھه فریاکه به  له  بریتیه  کاری ئمه. ر نین دادوه VIAندانی  کارمه
  .ین ده ده  که سی قوربانیه تی خزم و که یارمه یشتاوان  ندار به یوه کراوی په ڕوان نه تدا مردنی کتوپ و چاوه حاه

پشتر ھیچ   تی که تایبه رچاو، به به  ھاته ر تیده م زۆر یارمه کانی ئوه نده تگوزاری و کارمه خزمهموو کاتکدا  ھه  له"
  ."بوو نه ری دادوهسیستمی   ت به باره زموونکم سه ئه

VIA چی بکات ده توان  

VIA به ده و توانتیت بدات یارمه  انهم ش:  

  ی که و شتانه ری تاوان و ئه روه ی کارکردنی سیستمی دادپه شوه  ت به باره ر کردنی زانیاری سه به سته ده •
  یت ڕوانیان بکه توانی چاوه ده

  ت که یسه که  ت به باره ترین زانیاری سه تازه  ت کهئاگادار کردن •
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لی و عاتیفیت  مه تی عه توانن یارمه ده  یت که بکه  وه و رکخراوانه ندی به یوه وی په تیدانت بۆ ئه یارمه •
  ن ش بکه پیشکه

نیت یان  یه گهکانی خۆت راب تیت بدات وته ی یارمه وه بت بۆ ئه ھه  یه وانه له  ی که و پشتگیریه باس کردنی ئه •
ست پ بکات ناو  ی دادگا ده وه پش ئه  یه وانه ھا له روه ھه. دادگا  ببرته  که یسه ر که گه دادگا ئه  بچیته
  .ی دادگات پیشان بدرت خانه باه

تی  یارمه  ر جارکی تر پویستیت به گه ئه.  بوو، ئاگادارمان بکه نه VIAتی  یارمه  ر کاتک چیتر پویستیت به ھه
 . وه بکه  ندیمان پوه یوه په  بوو، تکایه ھه  ئمه

  ین تیت بده توانین یارمه چۆن ده  ئمه

VIA ی باره له دات ده ری گشتی دادوه یانراو به کانی راگه هتاوانتی قوربانیان و شاھیدانی  ارمهی:  

  ناوماڵ  ستدرژی له ده •
  یان ئایینی  رستانه زپه گه تاوانی ره •
  ر نامووس ستدرژی سه ده •
  منداڵ ینی حاو شاھیدا انقوربانی •
  کانی تر ترسیداره مه  تاوانه •

  :رین تیده ش یارمه م بوارانه ھا له روه ھه  ئمه

  ی تاوانباری، یان له ڕخستنی پرۆسه گه ھۆی به  ببته  یه وانه له  تی مردندا که حاه  نزیکترین خزم له •
  .ین ده ده  که ی رووداوه باره له ل سه ی تروته وه توژینه  ت به باره تی سه رگباردا یارمه تی رووداوکی مه حاه

Victim Information and Advice  
A part of the Crown Office and Procurator Fiscal Service  
Victim Information and Advice  
A part of the Crown Office and Procurator Fiscal Service  
Victim Information and Advice  
A part of the Crown Office and Procurator Fiscal Service  
Victim Information and Advice  
A part of the Crown Office and Procurator Fiscal Service  
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پشتگیریی زیاتر   پویستی به  نرت که ترسی داده ژرمه  سک به که. ترسی یان شاھیدانی ژرمه قوربانیان •
بوون  یاخود بۆ ئاماده کانی ربینی قسه بۆ ده یانبت،  ر ئینگلیزی زمانی زگماکی نه گه ئه  بت؛ بۆ نموونه

  .بت تی یارمه  به پویستیدادگا   له

و  ر ئه سه متوانی به چۆن ده  تی ئوه ب یارمه ازانم بهن.  ن زۆر گرینگه که ری ده به هست ی ده تگوزاریه خزمهو  ئه"
  ."دا زاڵ بم کشانه

 ئاگادار به  تکایه

• VIA   یار بدات کهناتوانک ده چ که  بسه س ت و ناتوا  ت به باره بک سزا بدرکاردانهتاوان ی  وه ن
ر  به ی له گانه و به مای ئه ر بنه سه دات له ری گشتی بیاری خۆی ده دادوه. بت ھه  م بیاره ر ئه سه له
  .دا بتندی گشتی وه رژه به  له  دات که سک حوکم ده رجک که مه  نیا به تهو   ستی دایه ده
  له –کات  ده  که یری تاوانه سه  وه که موو الیه ھه  ری گشتی له هدادو  که  یه و واتایه ندی گشتی به وه رژه به(

  ).سی تاوانبارکراو ی قوربانی و که روانگه  ھا له روه و ھه  گه ی کۆمه روانگه
  .دات بیار ده  که  ری گشتییه دادوه". خۆش بت  که تاوانه  له"  قوربانی تاوانک بوه  سک که ناکرت که •
• VIA ت راوشکهناتوانم ده ش بکات، به ژکاری یان پشتگیری دارایی پ رمانگانه و فه توانین ئه  ت پ

  .ن تیت بده بتوانن یارمه  یه وانه له  بناسنین که
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  ی زیاترزانیاری

  . واوی لت روون نیه ته  به  بت که ر شتکی تر ھه ر ھه گه یان ئه  یه زانیاریی زیاتر ھه  ر پویستیت به گه ئه  بپرسه VIA  له  تکایه

  خش که رکخراوکی خۆبه  له  بریتیه  یت که بکه (VSS)ندا  سکۆتله  قوربانیان له  پشتگیری له  ندی به یوه توانی په ھا ده روه ھه
  :فۆن له ته. کات قوربانیانی تاوان ده  ش به لی و عاتیفی پشکه مه عهپشتگیری 

  کاتی ئیداری  له 213 39 60 0845

   فته ئواران و رۆژانی کۆتایی ھه 900 30 30 0845

www.victimsupportsco.org.uk 

VIA گه دهر کانی تریشت بۆ خۆش بکات رمانگه فه  ندی کردن به یوه ت په توان.  

 بکه VIA  ندی به یوه په

ی خۆج یی  نووسینگه  ندی به یوه په  اوهی ھاوپچدا نووسر نامه  ر سه ی له فۆنه له ته  م ژماره توانیت به ده
VIA یت بکه.  

  :یت بکه VIA تیمی نیشتمانی   ندی به یوه توانی په ھا ده روه ھه

  ی ژماره  فۆن به له ته به

  3701 561 0844یان  3027 243 0131

  4180 561 0844فاکس   به

vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk_ئیملی   یان به
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  ئامۆژگاری و زانیاری بۆ قوربانی

  ری گشتی تگوزاری دادوه و خزمه  ی شاھانه نووسینگه  له  شکه به

  2008  ی شاھانه وه چاپدانه مافی له © 

PR Donnelley B55701-3-08 




