Ose ndonjë dëshmitar për fajtorin gjatë kohës së
procesit gjyqësor.
Nuk është e thënën të jepni adresën e shtëpisë në
gjykatë vetëm në rast se është e nevojshme për
ndjekjen ligjore ose për rast mbrojteje. Nuk duhet te
jetë e nevojshme për ndërhyrje me forcë në jetën tënde
private.
Ju keni të drejtë të bëni një deklaratë rreth ndonjë
lëndimi, humbje ose dëmtim që ju keni vuajtur si
rezultat i fyerjes. Në disa raste prokurori do të
prezantojë deklaratën tënde në gjykatë përpara se të
jetë marrë vendimi i gjykimit. Në raste të tjera ju ose
dikush tjetër për ju mund të lejohet që të lexojë
deklaratën tënde në gjykatë përpara se të merret
vendimi i gjykimit.

Ju mund të jeni në gjëndjë të bëni një deklaratë me
shkrim to the Parole Board para lirimit të fajtorit.
Deklarata juaj mund të përmbaj informacion që do të
ndihmoj the Parole Board që të vendosë çfarë kushtesh
mund të ngarkoj tek fajtori, për shembull, të mos vij
tek shtëpija juaj dhe tek vendi i punës.
Në qoftë se ju keni ndonjë ankesë rreth rrugës së cilës
ju jeni trajtuar ose ndonjë ankesë tjetër atëherë, në
kërkesë, ju duhet të jeni të informuar çfarë proçedure
janë të disponueshme të merresh me ankesën tuaj.

Çfarëdo pasurie e marrë për investigim ose për
përdorim si evidencë duhet të kthehet tek ju kur
praktikohet dhe, në ndonjë rast, nuk duhet që të
mbahet për një kohë të gjatë se çduhet.

JU LUTEMI MBAJENI KËTË INFORMACIONKjo ju jep mundësinë ju për të kontaktuar
Policinë në qoftë se keni nevojë për ndonjë
Informacion rreth cështjes tuaj.
Për ndonjë pyetje ju lutemi kontaktoni
………………………………………………….
Telefoni ………………………………………..

Ju gjithashtu mund të pyesni për informacion rreth
ndonjë fjale që i është dhënë fajtorit gjithashtu edhe të
merrni vesh rreth lirimit me kusht.
Në qoftë se ju keni folur me personelin e Sektorit të
Shërbimit të Viktimës në Departamentin për Shërbimet
e Korrektimit, ju duhet që të jëni të informuar qnë
qoftë se fajtori fshihet përpara gjygjit, arratiset nga
kujdestari (ose është i rikapur), ose në qoftë se fajtori
është i lirë në komunitet.

INFORMACION

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi vizitoni the
Victims of Crime Co-ordinator’s ëebsite tek
http://www.voc.sa.gov.au

NUMRI JUAJ I KONTAKTIT ME POLICINË
Ju duhet t’ju jepet informacioni rreth kompensimit
dhe, në qoftë se prokurori është I lejuar të bëjë
kërkesën me shkrim për kompensim për ju, atëherë ai
ose ajo duhet të veprojë sipas kërkesës tuaj.

ALBANIAN

Numri juaj i raportit është:
………………………………………………….
Firma …………………………………………..
Numri i informacionit ……………………….…
Data ……………………………………………

Maj 2002

PËR VIKTIMAT

E KRIMIT

Ndihma për viktimat e krimit
Krimi i infekton njerëzit në rrugë të ndryshme. Si një
viktimë i krimit, ju mund të ndjeni ndryshime nga
personi që ju keni qënë. Ju mund të ndiheni i
pambeshtetur dhe i braktisur, dhe sikur asnjë nuk të
kupton çfarë ju jeni duke kaluar. Ju mund të ndiheni që
ju keni humbur ndjenjën tuaj të sigurise dhe mbrojtjes.
Ekzistojnë rrugë të ndryshme për tu përballuar me
krimin dhe mënyra sesi ju e ndjeheni veten si një
viktimë e krimit. Ju mundet të :
• Lejoni vetes ditët e mira dhe ditët e këqija ;
• Bëni gjëra të mira për vetveten
• Shmanguni marrjes së vendimeve kryesore
derisa ju të ndjeheni më mirë;
• Hani mirë dhe bëni ushtrime
• Flisni rreth ndjenjave tuaja
Përveç familjes dhe shoqërisë suaj, ka dhe shërbime
për të ndihmuar viktimat e krimit.
Drejtësia Kriminale
Policia e Australisë së Jugut
Kontaktet e Nëpunësve të Viktimave
Telefon 8207 5000
Drejtori i Prokurorisë Publike
Shërbimi i Ndihmës për Dëshmitarët
Telefon 8207 1529
Autoriteti Administrativë i Gjykatave
Zona e Qytetit
Telefon 8204 2444
Zona Periferale
Telefon gjykatën e qytetit
Departmenti i Shërbimeve të Riedukimit
Departamenti I Shërbimeve të Viktimave
Telefon 8226 9067

Këshilli i Lirimit me Kusht
Telefon 8224 2555
Kompensimi i Lendimeve Kriminale
Departamenti i Prokurorit të Përgjithshëm
Telefon 8207 1694
Autoriteti Administrativë i Gjykatave
Telefon 8204 0287
Përkrahja për viktimat
Kujdesi i Krizave
Telefon 13 16 11 (jashtë orrarit zyrtar)
Shpëtim
Telefon 13 11 14 (24 orrë)
Shërbimet e Krizave të Dhunës së Brendshme
Telefon 8223 2200 (orari zyrtar)
Linja e Ndihmës për Dhunën e Brendshme
Telefon 1800 800 098 (24 orë)
Shërbimi i Përkrahjes për Viktimat
Zona e qytetit
Telefon 8231 5626
Zonat periferike
Telefon 1800 182 368 ose Shërbimin e
Përkrahjes për Viktimat në zonën tënde
lokale, në Port Lincoln, Port Augusta, Port
Pirie, Berri ose Mount Gambier.
Yarroë Place (Shërbimi i Përdhunimit dhe dhunimit
seksual )
Zona e qytetit
Telefon 8226 8777
Zona periferale
Telefon 1800 817 421
Shërbimet e Lidhjeve Etnike
Telefon 8247 0201 (orarin zyrtar)
Qendra e Emigrantëve
Adelaide
Telefon 8223 3604

Salisbury
Telefon 8250 8606
Telefon Shërbimin e Interpretuesve
Telefon 13 14 50
Të drejtat e viktimave të krimit
Ju duhet të jeni të trajtuar me mirësjellje, respekt dhe
simpati; dhe me consideratë për moshën tuaj, seksin,
racën ose etnicitetin, kulturën ose prejardhjen
gjuhësore.
Në qoftë se ju ndjeni nevojën që të jeni të mbrojtur nga
fajtori, interesimi juaj mund të bëhet i ditur gjatë një
dëgjimi të lirimit të përkohshëm. Ju duhet ti tregoni
policit në qoftë se ju keni dnonjë shqetësim për
sigurinë tuaj. Polici ose nëpunësi i gjykatës do t’ju
tregoj ju rezultatin e dëgjimit të lirimit të përkohshëm,
në qoftë se ju e pyesni.
Ju mund të pyesni për informacion rreth investigimit,
fajtorit dhe ndonjë procedurë gjyqësore siç janë ora
dhe dita e gjyqit. Sapo ndonjëri të jetë i akuzuar, ju
mund të pyesni për emrin e tij ose të saj.
Ju mund të pyesni që të jeni të informuar në qoftë se
prokurori vendos që të mos vazhdoj më tej me akuzën,
që të ndryshoj akuzën ose të pranoj mbrojtjen për një
akuzë më të vogël.
Ju nuk duhet të jeni të pyetur të merrni pjesë në ndonjë
proçes gjygjësorë vetëm në qoftë se është e
rëndësishme që ju të merrni pjesë.
Në qoftë se ju jeni të kërkuar që të shkoni në gjygj si
dëshmitar atëherë ju duhet të jeni i informuar rreth
proçesit gjyqësor dhe të drejtat dhe përgjegjësitë
dëshmitare.
Kudo praktikuese, ju duhet te jeni te mbrojtur nga
kontaktet e panevojshme me fajtorin.

