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3

ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁੜਲਸ (Leicestershire Police) ਪੀੜਿਤਾਂ 
ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ੜਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਕਵੱਚ 
ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਜੁਰਮ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਲਸ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿੰਮ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨਾ ਹੈ।

Victim First ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਈ ਸਥਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ ਕਜਵੇਂ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਸਲਾਹ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 
ਤੁਸੀਂ Victim First ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਨਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪਰ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਇੰਝ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋ। 

ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦੇ 12 ਅਕਧਿਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇੱਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਵਹਾਰ-ਸੰਕਹਤਾ ਦੇ ਕਵੱਚ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਜਸਨੰੂ 
ਪੀਕਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਕਹਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ; 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ; ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿ ਅਪਰਾਕਧਿ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਿੱਦਮੇ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀਕਿਤ, ਜਾਂ ਗਵਾਹ, ਹੋਣਾ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ 
ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਕਜਹੇ ਲੋਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਿਦਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਕਤਿਾ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ 
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਕਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ EasyRead ਅਤੇ ਅੰਡਰ-18 
ਸੰਸਿਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 



ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 
ਸਮੜਝਆ ਜਾਣਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ, 
ਕਜਸ ਕਵੱਚ, ਕਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ੜਬਨਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ 
ਿੇਰਿੇ ਨੰੂ ੜਰਕਾਰਡ ਕਰਿਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ 
ਪੁਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਕਰਿਾਰਡ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਬਆਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਕਵਊ ਦੇਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ।

ਜੁਰਮ ਦੀ ੜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿੇਲੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲਖਤੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ, ਅਪਰਾਕਧਿ ਕਨਆਂ 
ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਪੀਕਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ 
ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜੱਥੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਦਗਧ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਕਮਲ ਸਿਦੇ 
ਹੋ, ਕਜਸਨੰੂ ਬਹਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਿਾਲਾ ੜਦੱਤਾ 
ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ੜਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾੜਸਲ 
ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ 
ਹੈ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਸੱਧਾ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ 
ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿੇ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
ਕਵਸੇਸ ਉਪਾਅ।

ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਿਸਾਨ, ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ 
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 
ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ, ਕਨਆਂ 
ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੇ ਿੁਝ ਪਿਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਢੁੱ ਿਵੇਂ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਕਲਆਂ ’ਤੇ ਮੁਿ ਕਵਚਾਰ 
ਿਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰਨ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰੜਹਤਾ ਦੇ ਤੜਹਤ 
ਤੁਸੀਂ ੜਕਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਿੇਲਜ਼ ੜਿੱਚ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ 
ਹੋ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ੜਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ੜਿਹਾਰ ਸੰੜਹਤਾ ਦੇ ਤੜਹਤ 
ਅਪਰਾੜਧਕ ੜਨਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, 
ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੜਲਸ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ੜਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
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ਪੀੜਿਤ ਦਾ ੜਿਅਕਤੀਗਤ ੜਬਆਨ 
ਦੇਣਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੀਕਿਤ ਦਾ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਕਬਆਨ 
ਦੇਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ 
ਉਸਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੁਕੱਦਮੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੜਕ੍ਰਆ ਅਤੇ 
ਗਿਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂੜਮਕਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ੜਦੱਤੀ ਜਾਿੇ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 
ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਿੱਦਮੇ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਉਕਚਤ ਮਦਦ ਪੇਸ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ, 
ਕਜੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਜੇਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਵਿੀਲ ਨੰੂ ਕਮਲਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ੜਕਸੇ ਿੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ੜਦੱਤੀ ਜਾਿੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਿੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ, 
ਜੇਿਰ ਪ੍ਰਕਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਦੋਸੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਬਓਰਾ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸੀ 
ਠਕਹਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਖ਼ਰੜਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਿਾਪਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਹਾਕਜ਼ਰ 
ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਝ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਿਰਨ ਦਾ 
ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। 
ਜੇਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ 
ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਉਸਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। 

ਜੁਰਮ ਸਾੜਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ੜਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇ 

ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਪੀਕਿਤ ਸੰਪਰਿ ਸਿੀਮ ਕਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ 
ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 
ਕਵੱਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ ਜੇਿਰ/ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਕਰਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਮੁੱ ਹਈਆ ਿਰੇਗੀ। ਕਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪੀਕਿਤ ਦਾ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤਾਜਾ ਕਬਆਨ ਦੇਣ 
ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ 
ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਵੇਂ 
ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਧਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਬਾਰੇ ੜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਅੜਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੰਬੰਕਧਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਸਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦਾ 
ਅੜਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾ ਲੋਿਪਾਲ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤੜਹਤ 
ਤੁਸੀਂ ੜਕਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ?
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ਇਹ ਪੀਕਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਿਨੰੂਨੀ ਅਕਧਿਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਿਨੰੂਨ ਕਵੱਚ ਕਵਵਸਕਥਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੀ ਕਵਸਕਤ੍ਰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/936239/victims-code-2020.pdf



ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੁੜਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿਾ, Victim First ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇਗੀ ਜੋ 48 ਘੰੜਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਪੀਿਤ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ’ ਦਾ ੜਹੱਸਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਪੀਕਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਨਆਂ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੇ ਹਰ ਪਿਾਅ 
’ਤੇ ਪੀਕਿਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਰੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ, ਪੁਕਲਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 
ਗੁਪਤ ਹੈ। Victim First ਿੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿੇਸ ਵਰਿਰਾਂ ਦੀ ਇਿ 
ਟੀਮ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਕਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਸਖਲਾਈ 
ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਪੀਕਿਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ 
ਸਿਨ।     

Victim First ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁਕਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 
ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਕਲਸ 
ਅਤੇ ਿ੍ਰਾਈਮ ਿਕਮਸਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Catch22 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

Victim First ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

•  ਗੁਪਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ (ਰੂ-
ਬ-ਰੂ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਹਾਇਤਾ)

• ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 

•  ਪੀਕਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਕਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਮਾਇਤ 

• ਮਾਹਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਈਨਪੋਸਕਟੰਗ 

•  ਕਵਹਾਰਿ ਸਹਾਇਤਾ (ਟੀਚਾ ਕਨਰਧਾਰਣ, ਕਨੱਜੀ ਅਲਾਰਮ) 

•  ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਇਨ-ਹਾਉਸ ਮਾਨਕਸਿ 
ਕਸਹਤ ਦੀ ਨਰਸ) 

•  ਬਹਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਬਹਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪੀਕਿਤਾਂ 
ਨੰੂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਬਓਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨ 
ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਪੀਕਿਤਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 
ਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂਨੰੂ ਤਾਿਤ ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਿੀਤਾ ਹੈ 
ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਿਾਰਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਵੀ 
ਠਕਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਿਰਨ ਕਵੱਚ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਿਰਦਾ ਹੈ)

ਤੁਸੀਂ Victim First ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਹਾਲ 
ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਲਸ 
ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਗੇ।

Victim First ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0800 953 95 95 
ਈਮੇਲ: support@victimfirst.pnn.gov.uk 
ਆਨਲਾਈਨ: www.victimfirst.org 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹੰਸਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀਕਿਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਕਵੱਚ ਸੱਟ, ਨੁਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ, ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਕਧਿ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ 
(CICA) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ 
ਮੁਿੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ 
ਜਾਓ: www.cica.gov.uk ਜਾਂ 03000 033601 ’ਤੇ CICA 
ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ, ਨੁਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਢੁੱ ਿਵੀਂ ਰਸੀਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 
ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। 

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ

Citizens Advice
www.citizensadvice.org.uk 

Crimestoppers 
www.crimestoppers-uk.org 0800 555 111

Her Majesty’s Court’s and Tribunal Service
www.gov.uk/going-to-court-victim-witness

Crown Prosecution Service  
www.cps.gov.uk 0116 204 6700 

Leicestershire Police Witness Care Unit Witness.
CareUnit@leicestershire.pnn.police.uk ਜਾਂ 101 ’ਤੇ 
ਿਾਲ ਿਰੋ, Leicestershire Police Witness Care Unit 
ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ

Neighbourhood Link – ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਿੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ 
ਬਾਰੇ ਕਨਯਕਮਤ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਕਮਊਕਨਟੀ 
ਮੈਸੇਕਜੰਗ ਸਿੀਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਿਰ ੋ
www.neighbourhoodlink.co.uk

Victim First ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ੜਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਿੇਰਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ੜਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੜਲਸ ਇਹ ਸਥਾੜਪਤ 
ਕਰ ਸਕੇ ੜਕ ਅਪਰਾੜਧਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੇ ੜਬਨਾਂ ਬਾਅਦ ੜਿੱਚ 
ੜਕਸੇ ਅਪਰਾੜਧਕ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ੜਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱੜਸਆ ਜਾਿੇਗਾ ੜਕ ਇਹ 
ੜਕਉਂ ਕੀਤਾ ੜਗਆ।

ਇੱਿ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਨਾਲ 
ਨਕਜੱਕਠਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇੱਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਿੱਦਮੇ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਨਪਟਾਰੇ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ 
ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ।  ਸਬੂਤ ਕਵੱਚ ਫੌਰੈਨਕਸਿ ਸਮੱਗਰੀ; ਗਵਾਹਾਂ 
ਦੇ ਕਬਆਨ/ਵੀਕਡਓ-ਕਰਿਾਰਡ ਿੀਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ; ਘਰ-ਘਰ 
ਪੁੱ ਛਕਗੱਛ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ (ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ 28 
ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਨਯਕਮਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਿਰ ਇਹ ਸਕਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਿਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪੀਕਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਕਵਸੇਸ 
ਉਪਾਅ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ੜਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ੜਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
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ਇੱਕ ੜਬਆਨ ਜਾਂ ਿੀੜਡਓ-ੜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੜਜਹੀ ਜਾਂਚ ੜਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਜੋ ੜਕਸੇ ਿੀ ਅਪਰਾਧੀ ’ਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ੜਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਦਗਧ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ 
ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ CPS ਅਤੇ 
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਰਫ਼ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਪੁਕਲਸ ਦੀ 
ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ: 

•  ਤੁਹਾਨੰੁ ਅਕਜਹਾ ਿੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੇ ਗਏ 
ਕਬਆਨ ਕਵੱਚ ਪਕਹਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

• ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਣ 

•  ਜੁਰਮ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸਮਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਕਜਨਸੀਅਤ, 
ਧਰਮ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਕਜਨਸੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਗਤੀਸੀਲਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਕਮਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

ਮੇਰਾ ਗਿਾਹ ਦਾ ੜਬਆਨ ਕੌਣ ਿੇਖੇਗਾ? 

ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ / ਗਵਾਹੀ 
ਨੰੂ ਵੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਬਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਨੱਜੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਕਬਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਓਦੋਂ ਤੱਿ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਾ ਿਰੋ, 
ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਢੁੱ ਿਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਵਾਹ 
ਦਾ ਕਬਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; 
www.gov.uk/government/publications/the-new-
leaflet-giving-a-witness-statement-to-the-police-
what-happens-next

ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿਾਹ ਦੇ ੜਬਆਨ  
ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
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ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ੜਕਸੇ ਨੰੂ ੜਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੜਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 
ੜਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ੜਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਜੁਰਮ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਕਲਸ ਜਾਂ Crown 
Prosecution Service ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਦੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਇਹ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਤਲਬ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 
ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਲਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ

• ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨਾ ਕਜਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ 

•  ਸਮੁਦਾਇਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਰਨਾ 

• ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਹਾ ਿਰਨਾ 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਖਆ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ (VRR) ਸਿੀਮ ਦੇ 
ਹੱਿਦਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹ ੋ
www.leics.police.uk/advice/advice-and-
information/acr/vrr/victims-right-review-scheme/

ਜੇਿਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਤਲਬ 
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਭੇਜ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ 
ਪਕਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਿਰ 
ਪਕਹਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਦੋਸੀ ਦਲੀਲ ਦਾਖਲ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਜੇਿਰ ਪ੍ਰਕਤਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਿੋਈ ਦੋਸੀ ਦਲੀਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਪਕਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁਕਲਸ ਦੀ Witness Care Unit ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਗੀ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਣ ’ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਿੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵਹਾਰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਨਗੇ ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਕਜਹੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਿੱਦਮਾ Crown 
Court ਕਵੱਚ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Witness Care Unit 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦੇ ਕਵਹਾਰ 
ਦੀ ਸੰਕਹਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਤਾਜਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿਾ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Witness Care Unit ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 



ਪੀੜਿਤ ਦਾ ੜਿਅਕਤੀਗਤ ੜਬਆਨ (VPS) ਇੱਕ ੜਲਖਤੀ ਜਾਂ 
ੜਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ੜਗਆ ੜਬਆਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ੜਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ੜਕ ੜਕਸੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, 
ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ੜਿੱਤੀ ਜਾਂ ੜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ੜਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾੜਿਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਕਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਰਧਾਕਰਤ 
ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ VPS ਨੰੂ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ 
ਰੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ / ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਿਹਿੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ VPS ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਰਪਰੋਟ ਿਰਨ ਵੇਲੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਕਲਸ ਦੁਆਰਾ VPS ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ VPS ਦੇਣ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਿੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਆਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਕਵੱਚ ਪਿ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਕਿ੍ਹਆ 
ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਲਸ ਤੋਂ ਿਾਪੀ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਕਨੱਜੀ ਕਬਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਿ ਮੌਿਾ ਕਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ VPS ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿ੍ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੰੂ ਪਿ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 
ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 
VPS ਨੰੂ ਇੱਿੋ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਪਿ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜੇਿਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀਕਿਤ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ VPS 
ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਿਦਾਰ ਹਨ। 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਗਮਗੀਨ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਕਰਸਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ VPS ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 
ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ। 

ਜੇਿਰ ਪ੍ਰਕਤਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਿਸੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਸੂਰਵਾਰ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 
ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਆਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ ਪਿ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਇਆ 
(ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ) ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ ਦੇ ਕਿਹਿੇ ਕਹੱਸੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵੱਚ 
ਪਿ੍ਹ ਿੇ ਸੁਣਾਏ (ਜਾਂ ਚਲਾਏ) ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 
ਉਹ ਕਿਸਨੰੂ ਪਿ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਵੇਲੇ 
ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਓਦੋਂ ਤੱਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਕਧਆਨ 
ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਇਹ ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ ਵਾਜਬ ਿਾਰਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। Witness Care Unit ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ।

ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਕਜਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ VPS 
ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਕਧਆਨ 
ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.gov.uk/
government/publications/victim-personal-statement 
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮ (ੜਜਿੇਂ ਇੱਕ ਚੈੜਰਟੀ) 
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ੜਸ਼ਕਾਰ ੜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦਾ ੜਿਹਾਰ ਦੀ 
ਸੰੜਹਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦਾ ੜਬਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅੜਧਕਾਰ 
ਿੀ ੜਦੰਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਬਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਸੱਧੇ ਕਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
(ਸੰਪੱਤੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ), ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਕਰਵਾਜ 
ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਆਕਦ) ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਕਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਜਵੇਂ ਸਾਖ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਵੱਚ ਕਵਸਤਾਰ 
ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਬਓਰਾ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕੜਹਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੜਥਤੀ ੜਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 
’ਤੇ, ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁੜਲਸ, Witness Care Unit ਅਤੇ 
Victim First ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

ਜੇਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਦਗਧ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ 
ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਿਰ 
Crown Prosecution Service (CPS) ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ, 
ਇੱਿ ਸੰਪੂਰਨ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ ਨਾਲ 
ਸਕਹਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਆਨ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ 
ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਿਰ ਪ੍ਰਕਤਵਾਦੀ: 

• ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦੋਸੀ ਨਹੀਂ’ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹੈ 

•  ਆਪਣਾ ਿਸੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹੱਸੇ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਕਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਿਾਰੀ 
ਵਿੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਆਨ ਨੰੂ ਪਿ੍ਹ ਸਿੋਗੇ। 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਆਨ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਿ ਿਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਿ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਸਮੇਤ ਇੱਿ ਪੱਤਰ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Witness Care Unit, Witness 
Service, ਪੁਕਲਸ ਜਾਂ CPS ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ 
ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀਕਿਤਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਬਣਨ 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ www.cjsonline.org/witness ਜਾਂ 
www.cjsonline.org/victims ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਜਹੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਪਰਬੰਧਾਂ (ਕਜਵੇਂ 
ਸਿ੍ਰੀਨਾਂ) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਧੇਰਾ ਕਵਸਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਿੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਬੇਨਤੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਿਣ 
ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਿਸਰ ਇਹ ਜੁਰਮ 
ਤੋਂ ਪੀਕਿਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਡਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਿੱਠੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਵਾਵਾਂਗੇ।

ਿਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦਾ ੜਬਆਨ 
(BIS)

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿੇਗਾ?
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ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ੜਕ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਮੜਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਅਪਰਾੜਧਕ ੜਨਆਂ ਪ੍ਰੜਕ੍ਰਆ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ Victim First ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਆਸਾਨ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਅ ਿਰ ਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ 
ਿੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਵਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁਕਲਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  
www.leics.police.uk/cp ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਉਪਯੋਗੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵੀ www.neighbourhoodlink.co.uk ’ਤੇ 
Neighbourhood Link ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਮੈਸੇਕਜੰਗ 
ਸਿੀਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਕਲਸ 
ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਿ ਪੁਕਲਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਿ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਨੋਟਸ / ਹੋਰ ਸਿਾਲ:
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ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

@LeicsPolice

ਲੈਸਟਰਸਾਇਰ ਪੁਕਲਸ

leicestershire_police 

www.leics.police.uk


