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0300 30 31 982 (િનશુલ્ક)

વે સ ખાતે
રપોટ કરો

તરફથી ખાનગી અહેવાલ

ધૃણા અપરાધને
રોકો
# તે જુ ઓ તે સાંભળોતેનો રીપોટર્ કરો

ધૃણા અપરાધ
સાથે મળીને આપણે તેને રોકી શકીએ છીએ

તેથી, એક ધૃણા ઘટના અથવા ધૃણા અપરાધ શું છે ?
તમે કોણ છો અથવા તમે જે છો તે કોઈક માને છે તેના કારણે અપરાધ અથવા બનાવ બને છે .
ત ન સરળ, તમારી ઉંમર, અસમથર્તા, જાતીયતા, ધમર્, વંશીયતા, િલગ (િલગ ઓળખ સિહત) અથવા
જીવનશૈલીની પસંદગી (દા.ત. ગોથ)ને કારણે કોઈ વ્યિક્ત અથવા લોકોનું એક જૂ થ તમને લ યાંક બનાવે,
તમારી િવરૂધ્ધ ગુનો આચરે, તમને ધાકધમકી આપે અથવા તમને સતામણી કરે, ત્યારે આ એક ધૃણા અપરાધ
અથવા ધૃણા ઘટના છે .
તેમાં આ બાબતોનો સમાવેશ થઇ શકે:
• શાિબ્દક દુવ્યર્વહાર
• અપમાનજનક ભ તપ
• ધમકીભયુ વતર્ન
• િમલકતને નુકસાન
• હુ મલો
• સાયબર ધાકધમકી
• અપમાનજનક સંદેશો, ઇમેઇલ્સ અથવા ફોન કોલ્સ
• તમારી પાસેથી પૈસા પડાવવા
જો તમે અચાનક ભયમાં મૂકાયા હોય તો 999 ડાયલ કરીને સીધા પોલીસને જ ફોન કરો, (િબન કટોકટી
માટે 101)
ધૃણા અપરાધ અંગે તમે વીક્ટીમ સપોટર્ને સીધો રીપોટર્ કરી શકો છો. જો તમે સહાય ઈચ્છતા હોય તો, અમે તે
જ સમયે વ્યવસ્થા કરી શકીએ છીએ.
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જો તમારા માટે અનુકૂળ હોય તો, તમે www.reporthate.victimsupport.org.uk
પર ઓનલાઈન ફોમર્ ભરી શકો છો.

બનાવ બન્યાનું તમે શું કારણ માનો છો?
1. કોની સાથે તેમ બન્યુ?ં
મારી સાથે
મ બીજા કોઈની સાથે તેમ બનતા જોયું
મ બીજા કોઈની પાસેથી સાંભળ્યું.

2. કઈ બાબતથી બનાવ િે રત હોવાનું તમે માનો છો; તેમ તમારા કારણે/તેઓના કારણે
થયું અથવા થયું હોવાનું માનો છો:
અસમથર્
Disabled

( તમે લાગુ પડતી હોવાનું માનતા હોય તેટલી ટીક કરો)

તેમનીto
જાિત
અથવા
વંશીયતાને
પા કરી વધુgive
િવગતો
આપો)
Due
their
ethnicity
or કારણે
race(કૃ(please
more
detail)

Gay/lesbian/bisexual
ગે / લેિસ્બયન/ બાયસેક્સ્યુઅલ
Lifestyle
c hoice
(Please
give
more
detail)
જીવન શૈલીની
પસંદગી(e.g.
(દા.ત.Goth)
ગોથ) (કૃ
પા કરી વધુ
િવગતો
આપો)
Male
or female
પુરૂષ અથવા
સ્ ી
Pregnant
ગભર્વતી
ધાિમક અથવાorિબન
(કૃપા કરી
િવગતવાર
જણાવો)
Religious
norધાિમક
religious
(please
specify)
Their beliefs
તેમની માન્યતાઓ
Transgender
ાંસજડર

3. Tell
ભોગ us
બનનાર
િવષે અમને
જણાવો:
about
the victim:
વય
Age

(guess
you are
not તો
sure)
(જો
તમનેifખાતરી
ન હોય
અનુમાન કરો)

અસમથર્ હા/નાઅસમથર્તાનુ
ં વણર્disability
ન કરો
Disabled
Y/Nજો
– ifહાYતોdescribe
the
વંશીયતા
Ethnicity

Gender:
specify
the details)
િલગ: ((કૃપા(please
કરી િવગતવાર
જણાવો)
Nationality
રા ીયતા
Religion/Belief/No
Religion
ધમર્/ માન્યતા/ કોઈ ધમર્ નહ
Sexuality
જાિતયતા

શું થયુus
ં હતુyour
ં તે અંગstory
ે અમને તમારી
વાત happened
જણાવો
Tell
of what

તમારા અને તમારી સંમિત િવશે વૈકિલ્પક માિહતી
મારી માિહતી પોલીસ સુધી પહ ચાડવામાં આવે તે માટે હુ ં સંમત છુ ં .
I agree to be contacted for an offer of support. We can only support
સહાયનાbutસ્તાવ
પકર્ કરવા
માટેpost
હુ ં સંyou
મત થાઉં
છુ ં . અમે મા support.
ભોગ બનનારને સહાય
victims,
mayમાટે
be સં
able
to sign
to alternative

Name:આપી શકીએ છીએ, પરંતુ વૈકિલ્પક સહાય માટે તમને સૂચન આપી શકીએ છીએ.
નામ:
DOB:
જન્મ તારીખ:
Address:
સરનામુ:ં

Contact Number:
સંપકર્ નંબર:
Email Address:
ઈમેલ એ ેસ :
Where did you get this form or find out about the service?
તમને આ ોમર્ ક્યાંથી અથવા સેવા િવશે ક્યાંથી જાણકારી મળી?
Signature:
સહી:

Date:
તારીખ:
Please Return Marked:
Postકરી
to પરત
Victim
Support,
કૃપા Free
કરી િનશાની
મોકલો:
RTJR-RLRR-RCEJ,
Free Post to Victim Support,
RTJR-RLRR-RCEJ,
PO Box 1096,
Cardiff,
CF11 1TP

સમ વેલ્સમાં ધૃણા અપરાધો અને ધૃણા બનાવોના અહેવાલોમાં વૃિધ્ધ કરવા તેમજ આ અપરાધોના
ભોગ બનેલાઓને સહાય આપવા વેલ્સ સરકાર ારા િવક્ટીમ સપોટર્ને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે
છે .
પોલીસ જે વી અન્ય સંસ્થાઓ સાથે કામ કરતાં, સ્થાિનક અને રા ીય લ યાંિકત દરિમયાનગીરીઓ ારા
ધૃણા વધુ અપરાધો અટકાવવામાં િવક્ટીમ સપોટર્ મદદ કરી શકે છે .
જો િવક્ટીમ સપોટર્ને વહેલી તકે જાણ કરવામાં આવશે તો, અમે આ અપરાધોના કારણને વધતાં રોકવા
યોગ્ય સમયે અને સ્થળે યોગ્ય સહાય મેળવી શકીએ છીએ. તેથી, જો તમે ભોગ બનાર હોય અથવા સાક્ષી
હોય, તો પણ િવક્ટીમ સપોટર્ને રીપોટર્ કરીને તમે અન્યને મદદ અમને મદદ કરો છો..
દરેક ભોગ બનનારની જરૂિરયાતોને વ્યિક્તગત સહાય આપવામાં આવે છે જે માં ભાવાત્મક આધાર,
વ્યવહારીક આધાર અથવા સમથર્નનો સમાવેશ થાય છે . પોલીસને ગુનાનો રીપોટર્ કરવામાં અને કોટર્માં
હાજરી આપવામાં પણ અમે તમને મદદ પૂરી પાડી શકીએ છીએ, પરંતુ આમ કરવામાં કોઈ દબાણ હોવું
જોઈએ નહ .
જો તમારે પોતાના માટે સહાયની જરૂર ન પણ હોય, છતાં કયા અપરાધો ક્યાં થઈ ર ા છે તે જાણવું
અગત્યનું છે .
જો તમે અચાનક ભયમાં મૂકાયા હોય તો 999 ડાયલ કરીને સીધા પોલીસને જ ફોન કરો, િબન કટોકટી
માટે 101 ડાયલ કરો.
િવક્ટીમ સપોટર્ને સીધા સંપકર્ કરવા 0300 30 31 982 (િનશુલ્ક ) 24/7 પર કોલ કરો. કોલ્સને
ખાનગી રાખવામાં આવે છે અને નામ જાહેર ન કરવાનો તમારી પાસે િવક્લ્પ છે .
તમે www.reporthate.victimsupport.org.uk પર ઓનલાઈન પણ રીપોટર્ કરી શકો છો

િવિક્ટમ સપોટર્ ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સમાં ભોગ બનેલા અને અપરાધ ના સાક્ષીઓ
માટે સ્વતં ચૅિરટી છે . અમારી સ્થાપના 40 વષર્ પહેલાં કરવામાં આવી હતી
અને િવ વના સૌથી જૂ ની અને સૌથી મોટી પીિડતોની 'સંસ્થા બનતાં િવકાસ
પામી છે .
.

