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වික්ටෝරියා්ේ අපරාධවල වින්දිතයන්ද ්වනු්වන්ද වන ්ේවා - 
සිංහල 

 

වික්ටෝරියානු රජ්ේ, අපරාධවල වින්දිතයන්ද ්වනු්වන්ද වන උපකාරක දුරකථන ්ේවා මගින්ද ඔබට 

හා ඔ්ේ පවු්ේ අයට ්නාමි්ේ උප්ෙේ හා උපකාර සපයයි.  

අපරාධවල වින්දිතයන්ද ්වනු්වන්ද වන උපකාරක දුරකථන ්ේවාව 

විවෘත ්ේලාවන්ද: සති්ේ ින 7 ම 08.30 – 23.00 ෙකවා,  

අමතන්දන: 1800 819 817 

්කටි පණිවුඩ: 0427 767 891 

ඊ්ේේ: vsa@justice.vic.gov.au  

පහත දැක්වන කරුණුු සඳහා දුරකථන ්ේවාව ඇමතීම, ්කටි පණිවුඩ ්හෝ ඊ්ේල් 

එවීම සදු කළ හැකිය: 

• අපරාධයක ්පාලිසියට පැමිණිලි කරන්ද්න්ද ්ක්ේෙැයි ්සායා බැලීමට  

• ඔබට උපකාර ලබා ගත හැකි ්වනත් ්ේවාවන්ද ගැන ්සායා බැලීමට  

• වික්ටෝරියානු නීති පද්ධතිය ක්රියාත්මක වන්ද්න්ද ්ක්ේෙැයි ්තාරතුරු ලබා ගැනීමට  

• ඔබට උසාවියක සාකිකරුවකු වීමට සිදු ්ේ නේ, අවශ්ය සහ්යෝගය ලබා ගැනීමට 

• ඔබ සුදුසුකේ ලබයි නේ - වන්දි හා  මුෙේ උපකාර ලබා ගැනීමට අයදුේ කිරීමට  

• ඔබ හා පවු්ේ අය ආරකිතව තබා ගන්ද්න්ද ්ක්ේෙැයි යන්දන ගැන ්සායා බැලීමට  

ඔබ ්ේ අවේථා්ේ අන්දතරාවකට මුහුණ පා සටියි නේ, බිංදු තුන ඔේ්ේ (000) ්පාලිසය 

අමතන්දන. ඔබට ්පාලිේ ේථානයකට යෑම ද සදු කළ හැකිය. 

අපිි විවිධ අවේථාවලට මුහුණ පා සටින පුද්ගලයන්දට උපකාර කරන්ද්නමු 

සෑම වසරක ම අපරාධවල වින්දිතයන්ද වන විවිධ වයේවල, විවිධ ලිිංගවලට හා පසුබිේවලට අයත්  

ෙහේ ගණනකට උපකාර කරන්ද්නමු.  

අපරාධය පළිබඳව ්පාලිසයට පැමිණිලි කිරීමට ඔබට අවශ්ය ්නාවූවත් අපට උපකාර කළ 

හැකිය 

අපරාධයක පිළිඳව ්පාලිසියට පැමිණිලි කිරී්ේ යහපත් ්ේතු ගණනාවක ්ේ. ඔවුන්ද ඔබ්ේ 

පැමිණිේල ගැන බැරෑරුේව සළකනු ඇති අතර අපරාධය සිදු කළ තැනැත්තා ්සායා ගැනීමට 

උත්සාහ කරනු ඇත. ඔවුන්දට ඔබව ආරකෂා කිරී්ේ හැකියාව ෙ ්ේ.  

පැමිණිේලක ඉිරිපත් කිරීමට සූොනේ නැතිනේ ්හෝ ්පාලීසිය සමඟ කතා කිරීම ගැන සිත් තැවුලට 

පත්ව සිටී නේ, උපකාරක දුරකථන ්ේවාව: 

• ඔබට කතාබහ කර ඔබ මුහුණ පා සිටින අවේථාව අව්බෝධ කරගැනීම  

• අපරාධය පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමට ඔබට අවශ්ය ්නාවූවත්, ඔබට උපකාරී විය හැකි ්ේවා 

ගැන ්සායා බැලීම 

• ඔබට අවශ්ය නේ, ්පාලිසියට කතාකිරීමට අවශ්ය සහාය ලබා දීම. 

ඔබට භාෂණ පරිවර්තකයකු භාවිත කළ හැකිය 

ඔබට භාෂණ පරිවර්තකයකු අවශ්ය නේ ්නාමි්ේ භාෂණ පරිවර්තකයකු ්සායා දීමට උපකාර 

්ේවාවට හැකිය. ඔබ ්වනු්වන්ද භාෂණ පරිවර්තකයකු ලබා ගැනීමට ්වනත් ්ක්නකු හරහා ෙ 

ඔබට ඇමතිය හැකිය.  
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භාෂණ පරිවර්තකයකු ලබා ගැනීමට: 

1. 1800 819 817 ඔේ්ේ උපකාරක දුරකථන ්ේවාව අමතන්දන 

2. ඔවුන්දට ඔ්ේ නම, දුරකථන අිංකය හා භාෂාව පවසන්දන 

3. එවිට භාෂණ පරිවර්තකයකු ඔබට ආපසු අමතනු ඇත.  

භාෂණ පරිවර්තකයා ආපසු අමතන විට එය ඔ්ේ ජිංගම දුරකථන්ේ 'private number', 'blocked' ්හෝ 

'no caller ID' ්ේ ිේ විය හැකිය.  




