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  درى - برای قربانیان جنایت در ویکتوریا خدمات

 
 .مشوره و حمایت مجانی ارائھ می کند ویکتوریا برای شما و فامیل تان معلومات،دولت  قربانیان جنایت خط کمکی

 خط کمکی قربانیان جنایت 
 روز در ھفتھ  7 شب،  11صبح الی  8ساعات کاری: از 

  :817 819 1800 تلفن بزنید
  :891 767 0427پیام کتبی بفرستید

   vsa@justice.vic.gov.au : ایمیل آدرس 

 :تلفن، پیام کتبی یا ایمیل کنید  بھ دالیل ذیل بھ خط کمکی
 .توانید یک جنایت را بھ پولیس راپور دھید بدانید کھ چگونھ می •
 کھ می توانند بھ شما کمک کنند خدمات دیگری پیدا کنید •
 سیستم عدالت ویکتوریا معلومات بدست بیاورید عملکرددرباره نحوه  •
 برخوردار شوید  در صورت نیاز بھ شھادت در محکمھ از حمایت   •
 .بودن، برای درخواست دادن جبران خسارت و کمک مالی، درخواست کمک کنید در صورت واجد شرایط  •
 .دھیدامنیت خود و خانواده تان می توانید چھ کاری انجام  بدانید کھ برای حفظ  •

 .حوزه پولیس بروید ) زنگ بزنید. شما ھمچنین می توانید بھ یک000حاال در خطر ھستید، پولیس را بھ سھ صفر ( اگر شما ھمین

 ما مردم را در وضعیت ھای مختلف زیادی کمک می کنیم 
 .کمک می کنیممختلف کھ قربانی جرم و جنایت ھستند  ما ھر سال، بھ ھزاران نفر در سنین، جنسھا و نژادھای

  ما می توانیم شما را کمک کنیم حتی اگر نخواھید کھ جنایت را بھ پولیس راپور دھید 
شخصی را کھ مرتکب جرم شده است   گفتن یک جرم بھ پولیس وجود دارد. آنھا راپور شما را جدی می گیرند و سعی می کنند دالیلی خوبی برای

 .کنند محافظت پیدا کنند. آنھا ھمچنین می توانند از شما 

 :ستید، خط کمکی شاید ھ صحبت کردن با پولیس نگران  اگر شما آماده نیستید کھ راپور دھید یا در خصوص 
 وضعیت تان را درک کند  با شما صحبت کرده و •
 حتی اگر شما نمی خواھید کھ جنایت را راپور دھید خدماتی را پیدا کند کھ می تواند بھ شما کمک کند،  •
 .خواھید، در صحبت کردن با پولیس بھ شما کمک کنندب  در صورتی کھ شما  •

 شما می توانید از خدمات ترجمانی استفاده کنید 
خط   ھمچنان می توانید از کسی دیگر کمک بخواھید کھ بھ  شما ترجمان مجانی برای تان بگیرد، اگر احتیاج داشتھ باشید خط کمکی می تواند یک

 .ترجمان بگیردکمکی بھ تماس شده تا برای تان 
 :برای گرفتن ترجمان

 بھ تماس شوید  817 819 1800 بھ خط کمکی بھ شماره .1
 نام، شماره تلفن و زبان خود را بھ آنھا بگویید  .2
 .یک ترجمان دوباره با شما بھ تماس خواھد شد .3

در تلفن موبایل شما نمایش داده   'no caller id' یاprivate number'  ،' 'blocked' وقتی ترجمان تماس می گیرد، ممکن است بھ عنوان
 .شود
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