
نستطيع أن نساعدك

خدمة مساعدة 
الشاهـد



من نحن

Witness Assistance Service جزء من مكتب النيابة العامة   •
Office of Public Prosecutions (OPP). وOPP يحاكم الجرائم 

الخطيرة في والية فيكتوريا

نحن نساعد الضحايا والشهود في جميع مراحل إجراءات المحكمة  •

نحن خدمة متخصصة يقدمها موظفون مؤهلون مهنياً ويفهمون   •
إجراءات العدالة الجنائية

نحن لسنا خدمة حماية للشهود ولكننا سوف نساعدك على اتخاذ   •
التدابير الالزمة لإلدالء بشهادتك ونقوم بمعالجة أية مخاوف لديك عن 

سالمتك عندما تأتي إلى المحكمة.

ماذا نفعل

نحن نقدم المعلومات و الدعم لضحايا وشهود لجريمة خطيرة   •
يكونوا بالغين 

نحن جزء من فريق اإلّدعاء: الشرطة، محامي OPP والنائب العام   •
)الذي يعرض القضية في المحكمة(

نحن نعطي أولويات المساعدة و الدعم لألسر التي فقدت أحباءها،   •
والضحايا والشهود في مسائل اإلعتداء الجنسي والعنف األسري 

والضحايا المحرومين

نحن لسنا قادرين على مناقشة إفادتك، أو أّي من األدلة، معك ولكننا   •
سوف ندعمك من خالل إجراءات اإلدالء بشهادة.

خدمة مساعدة 
الشاهـد



نستطيع أن نقّدم إليك معلومات عن

نستطيع أن نقّدم إليك معلومات عن:
إجراءات المحكمة   •

حقوقك ومستحقاتك فيما يتعلق بإجراءات المحكمة  •

وضع المسألة ومواعيد جلسة المحكمة  •

دورك، إذا كنت تدلي بشهادتك، وماذا يجب عليك أن تتوقعه   •
أثناء إجراءات المحكمة

استكمال “بيان أثر الجريمة على الضحية” الخاص بك   •

 Victims’ Register ،Victims of Crime Assistance  •
 Adult Parole Board ورفع تقرير إلى Tribunal

)مجلس إطالق السراح المشروط للكبار(.

في وسعنا:
تقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة إليها  •

اللقاء بك قبل جلسات المحكمة الكبرى وتقديم الدعم لك خالل   •
هذا الوقت خاصة إذا كنت تشعر بالقلق

نقوم بجولة في المحكمة معك حيث سيتم سماع القضية وشرح   •
أدوار موظفي المحاكم المختلفة

اإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول إجراءات المحكمة   •

مناقشة أية مخاوف لديك بشأن سالمتك أثناء وجودك في   •
المحكمة أو إدالئك بشهادتك 

التحدث معك بعد جلسات المحكمة  •

إجراء ترتيب مع محامي OPP لتوفير مترجم لك  •

إحالتك إلى وكاالت أخرى للحصول على دعم إضافي.  •



9603 7425 هاتف 
 هاتف  927 641 1800 للمتصلين 

من األرياف
was@opp.vic.gov.au إيمايل 
www.opp.vic.gov.au

معلومات االتصال


