
લેસ્ટર,  લેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ડમાાં ગુનાઓના સાક્ષીઓ-

વિટનેસીસ અને વિવટટમ્સ કે ભોગ બનેલ વ્યવિઓ માટે વિવટટમ
ફસ્ટટ (Victim First) એ કોઈ એક મુકત કે ફ્રી, સ્િતાંત્ર અને ખાનગી કે

ગોપનીય સેિા- સવિટસ છે. અમારી અગ્રતા એ ખાતરી કરિાની છે કે

દરકેદરકે વ્યવિને (બધી ઉાંમરનાઓને) પહોાંચી િળિામાાં (કોપ) 

અને પુનઃપ્રાવિ કરિામાાં (વરકિર) જે મદદની જરૂર હોય તેિો સપોટટ

આપિામાાં આિે છે. અમે એિુાં સ્િીકારીએ છીએ કે દરકે વ્યવિની

જરૂવરયાતો જુદી હોય છે, અને તે કારણને લઈને તમારી

જરૂવરયાતોને સુયોગ્ય બનાિિા અમારી સવિટસને એિી રીતે

વડઝાઈન કે આકાર આપિામાાં આિેલ છે. ગુનાનો વરપોટટ કરિામાાં

આવ્યો હોય કે નવહ અને જે કાંઈ બન્યુ હોય તે પ્રત્યે ધ્યાન આપ્યા
િગર, અમે અહી ાંયા તમારા માટે છીએ.
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અમારી પાસે અનુભવી અને ધંધાધારી – પ્રફેશનલ કેસવકક રોની ટીમ હોય છે, કે જઓેને સમર્પકત

થયેલ અને ખૂબજ તાલીમવાળા સ્વયંસેવકોની (વોલર્ટટઅસક) ટીમ દ્વારા સપોટક મળે છે અને

તેઓની પુનઃપ્રાર્િના પ્રવાસમાં (જર્નક) ભોગ બનેલાઓને સપોટક આપવામાં મદદરૂપ બને છે.

સપોટક કે ટેકા- મદદમાં કદાચ સમાવેશ થઈ શકેઃ

લાગણીવાળો સપોટક ; કેસિકટસટને એિી રીતે તાલીમ આપિામાાં આિે છે કે તેઓ ધ્યાનપૂિટક સાાંભળી,

સમાનુભૂવત (એમ્પવિ) દશાટિી અને ભોગ બનેલ વ્યવિ ઉપર જે ગુનાની લાગણીિાળી અસર િઈ શકે તે પ્રત્યે

ધ્યાન આપે. મોઢા- મોઢ િાતચીત કરિા (ઘરની મુલાકાતે જઈ અિિા કમ્યૂવનવટમાાં મુલાકાતો), ફોન ઉપર

અિિા િેબ ચેટ મારફતે કોઈ એક વ્યવિ હોય. વિવશષ્ટ પવરવસ્િવતઓ કે સાંજોગો ઉપર અમે સલાહ અને

માવહતી પૂરી પાડીશુાં.

ર્વશેષજ્ઞ સપોટક માટેની સુગમતા (એકસેસ); અમે

તમારી પરિાનગી સાિે કોઈ યોગ્ય કે ઉવચત સાંસ્િાનુાં

માગટદશટન આપી શકીએ અિિા સીધો- પ્રત્યક્ષ ઉલ્લેખ

કરી શકીએ. અમે હાંમેશા અનુિતી સપોટટ ઓફર કરી

ખાતરી કરીશુાં કે તમને એિુ ન લાગે કે તમને વ્યવિમાાંિી

કોઈ વ્યવિ પાસે પસાર કરિામાાં આિી રહયા છે.

અમારી ટીમના ભાગ- અાંશ રૂપે અમારી પાસે કોઈ

વિવશષ્ટ બાળકો અને યુિાનો માટેના કેસિકટર હોય છે.

ર્રસ્ટોરર્ટવ જર્સ્ટસ કે પુનઃસ્થાપનાત્મક ટયાય; તમે પ્રત્યક્ષ કે સીધી રીતે ગુનેગાર સાિે સાંદેશાવ્યિહાર

અિિા મળી શકો તે માટે આ હોય છે. તેઓની િતટણૂાંક માટે તેઓ તેઓની જિાબદારી લેશે અને તમારા

ઉપર િયેલ અસરનો તમે ખુલાસો કરી અને પ્રશ્નો પૂછી શકશો. અમારી ટીમના કોઈ ભાગરૂપે, અમારી

પાસે કોઈ સમવપટત િયેલ વરસ્ટોરવટિ જવસ્ટસ કેસિકટ ર હોય છે કે જઓે તમારી સાિે આિા

પુનઃસ્િાપનાત્મક ન્યાય વિષે િાતચીત કરી શકે અને તમને જે વ્યવિએ હાવન- નુકસાન કયુટ હોય તેની

સાિે જો તમને િાતચીત કરિાની તક જોઈતી હોય તો તપાસ કરી શકે.

માનર્સક આરોગ્યને લગતો સપોટક ; અમારી પાસે માનવસક

આરોગ્ય નસોની સુગમતા હોય છે જિેી કરીને ખાતરી કરી શકાય કે

તમારી માનવસક કુશળતા- તાંદુરસ્તી માટે તમને વિવશષ્ટ સપોટટ

આપિામાાં આિે છે.

ગુનાઓ અટકાવવા માટેના ઉપાયો; અમારી પાસે લક્ષ્ાાંકને

મજબૂત બનાિનારી સેિાની – સવિટસની પ્રત્યક્ષ સુગમતા હોય

છે કે જઓે ગુનાઓને અટકાિિા માટેની આકારણી અને

ઉપાયો કોઈ પણ ઉલ્લેખના 48 કલાકોની અાંદર તે પૂરી પાડે છે.

અમે વિશાળ- વિસ્તીણટરીતે ગુનાઓ અટકાિિાની સલાહ પણ

પૂરી પાડીએ છીએ.

એડવોકર્સ કે ર્હમાયત; તમે જ ે સેિા- સવિટસ માટે હકદાર

હોય તેની સુગમતા સાધિામાાં મદદરૂપ બનિા અમે તમારા

િતી સાંદેશાવ્યિહાર કરી શકીએ દા.ત. સ્િાવનક હાઉવસાંગ

સત્તાિાળાઓ પાસેિી સપોટટ મેળિિાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ.

માર્હતી અને સલાહ- સચૂન; અમે તમને બનાિ

અિિા કદાચ મદદરૂપ બની શકે તેિી બીજી સાંસ્િાઓ
વિષે માવહતી અને સલાહ પૂરી પાડી શકીએ.


