ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੀੜ�ਤ� ਅਤੇ ਗਵਾਹ� ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਕ�ਾਇਮ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਲ�
ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਿਵਕਿਟਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Lancashire Victim Services) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਪੀੜ�ਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਜੁਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਹੁੰ ਦੇ ਹ�।
ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਹਵਾਰਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ।

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�
•

ਜੁਰਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ,
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ�।

•

ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੀੜ�ਤ ਜ� ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਫਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਉਹਨ�
ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਤ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ�ੋਤ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਅਸ� ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ�ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਿਵਹਵਾਰਕ ਮਦਦ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�।

•

ਅਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ�
ਇਹ ਿਕ ਘਟਨਾ ਕਦ� ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਜਦ� ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹ�।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 0300 323 0085
ਈਮੇਲ: info@lancashirevictimservices.org ਸੁਨ�ਹਾ ਭੇਜੋ:
ਸੁਨ�ਹਾ ਭੇਜੋ: www.lancashirevictimservices.org/contact
ਵੈਬਸਾਇਟ : www.lancashirevictimservices.org

