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اذیت کے شکبر/گواہ کی مدد کب پروگرام ) (Victim/Witness Assistance Programکیب ہے ؟
اگر آپ کطی اریت ًبک جرم هیں اذیت کب غکبر یب گواہ ہو گئے ہیں ،توػیي هوکي ہے کہ آپ ػدالت جب ضکتے ہیں۔ یہ
هػکل اور اُلجھي هیں ڈالٌے واال تجربہ ہو گب۔ آپ کو فوجداری ػدالت کے ًظبم کے ببرے هیں بہت ضے ضواالت ہوں
گے اور آپ ضے کیب توقغ کی جبئے گی۔
اذیت کے شکبر/گواہ کی مدد کب پروگرام ) (Victim/Witness Assistance Programآپ کی مدد کے لئے یہبں ہے۔
ہن آپ ضے ببت کر ضکتے ہیں اور آپ کو وہ هدد فراہن کر ضکتے ہیں جو آپ کے هؼبهلے کی ًوػیت ضے خبؼ اور
ضروریبت کے هطببق ہے۔
ہوبری خدهبت اُش وقت غروع ہو جبتی ہیں جب ایک هرتبہ پولیص الساهبت لگب چکتی ہے اور ػدالتی هؼبهلہ کے تصفیہ
تک جبری رہتی ہیں
کون مدد حاصل کر سکتا ہے ؟
اریت ًبک جشائن ،جیغے کہ گھشیلو تشذد ،ثچوں عے صیبدتی ،جٌغی صیبدتی  ،ثضسگوں عے صیبدتی  ،قتل اوس ًفشت کے
جشائن کےغیش هحفوظ اذیت کے شکبس اوس گواہبى کو فوقیت کی ثٌب پش خذهبت هہیب کی جبتی ہیں۔
اط کے عبتھ عبتھ ہن اى کو ثھی هذد کی پیشکش کشتے ہیں :
 اذیت کے شکبس جي کی خصوصی ضشوسیبت ہوں
 ایغے خبًذاًوں کی جو هقتول کی وجہ عے هظلوم ہوں
 ایغے جبى لیواحبدثبت جو قببل تؼسیر جرم کبببػث ہوں ،اُى هظلوهیي کے خبًداًوں کے لئے
ثچوں کے لئےثبلحبظ عوش ،هعلوهبت و خذهبت هوجود ہیں۔
میں کیسے مدد حاصل کروں ؟
جت الضاهبت عبئذ کش دئے جبتے ہیں تو پولیظ یب کشاوى اٹبسًی ایغے هظلوهیي اوس گواہبى کو هذد کے لئے ایغے
پشوگشام کی طشف ثھجواتے ہیں۔ اگش آپ ایغے اریت ًبک جشم کے هظلوم ہیں تو آپ اپٌے طوس پش ثھی اط پشوگشام
تک سعبئی حبصل کشًے کے لئے کبل کش عکتے ہیں یب کویوًٹی هیں کوئی ثھی آپ کے ثذلے کبل کش عکتب  /عکتی
ہے۔ عولہ جظ قذس جلذ هوکي ہو آپ کو هذد فشاہن کشے اوس کغی ثھی حفبظتی خذشبت عے ًوٹے۔
اس پر کتنی الگت آتی ہے ؟
اوًٹبسیو ثھش هیں یہ خذهبت هفت ہیں۔
کس قسم کی امداد موجود ہے ؟
اذیت کے غکبر/گواہ کی هدد کب پروگرام ) (Victim/Witness Assistance Programیہ کچھ کر ضکتب ہے:
 فوجذاسی عذالتی ًظبم  ،عذالت کے طشیق کبس اوس آپکے عذالتی کشداسعے هتعلق آپ کے عوالوں کے جواة
دے عکتب ہے
 آپ کو یہ عوجھٌے هیں هذد دیٌب کہ آپ کو ہش عذالتی تبسیخ پش کیب اُهیذ کشًی چبہئے اوس آپ کوعذالتی پیشی
کے لئے تیبس کشًب








آپ کو عذالتی کبغزات فشاہن کشًب جیغے کہ ضوبًتی ششائط اوس آصهبئشی احکبهبت
آپ کی ًوبئیٌذگی هیں آپ کے کیظ کے کشاوں اٹبسًی یب هختبس پولیظ افغش عے ساثطہ قبئن کشًب
هٌجولہ عذالتی کبسوائی کے دواسى جبسی سہٌے والی جزثبتی هذد فشاہن کشًب
ثعض دیگش خذهبت ،جي کی آپ کو ضشوست ہو عکتی ہے ،جیغے کہ هشوسہ اوس حفبظتی هٌصوثہ ثٌذی کے
لئےآپ کو کویوًٹی کے اداسوں کی طشف ثھجواًب
خبًگی تشذد کے هعبهالت یب کوئی اوس ضشوست کےپوسا کشًے کے لئے صثبى ثولٌے کے تشجوبى کب اًتظبم
کشًب
آپ کو هظلوهیت کے اثشات ) (Victim Impact Statementوالے ثیبى کو عوجھٌے اوس اُعے هکول کشًے هیں
هذد دیٌب

پروگرام یہ کبم ًہیں کر ضکتب :
 آپ کی گواہی لے یب اُش کے ببرے هیں بحث کرے
 الساهبت ضے بری کرے
 بچے کی ًگہداغت کب اًتظبم یب فراہن کرے
 ػدالت هیں آهد و رفت کے لئے ذریؼہ ًقل و حول فراہن کرے
میں پروگرام سے کیسے رابطہ کروں ؟
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وزارت اٹبرًی جٌرل کی جبًب ضے پیع کیب جبتب ہے۔ اپٌے قریبی دفتر کو تالظ کرًے کے لئے
وکٹن ضپورٹ الئي پر کبل کریں:
ٹول فری  1-888-579-2888یب گشیٹش ٹوساًٹو ایشیب هیں اط ًوجش  416-314-2447پش کبل کشیں یبهالحظہ کریں
www.ontario.ca/victimservices
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