کارهای مهمی که باید انجام دهید
تماس با نزدیکان

با نزدیکان و کارفرمای خود تماس بگیرید
و اطالع دهید که در جای امنی هستید

مستند کنید

شما که در محل حادثه حاضر بودید
خوبست که سند و مدرک برای حضور خود
جمع آوری کنید و صدمات احتمالی که دیده اید و
هزینه های احتمالی که داشته اید .اسناد و مدارکی
مانند عکس ،برگ رسید یا اوراق سفر مانند بلیت .این
کار می تواند روند قانونی را تسهیل کرده و کار شما را
بهنگام درخواست غرامت ساده تر کند.

مراقبت و پشتیبانی

غرامت

راه های گوناگونی برای گرفتن غرامت بعد
از یک جرم وجود دارد .همه کسانی که در
سوئد درگیر جرمی میشوند ممکن است حق دریافت
خسارت از فرد خالفکار را داشته و حق دریافت
غرامت برای صدمات وارده را داشته باشند.
بیمه

مهمترین کار اینست که شما در کوتاه ترین زمان یک
گزارش خسارت به شرکت بیمه میدهید .اغلب بیمه
ها در سوئد تروریسم را شامل میشوند.
غرامت

اگر فردی وجود دارد که مظنون به کار خالفی است
قربانی جرم می تواند در دادگاه تقاضای غرامت کند.
شما برای اینکار میتوانید از یک دستیار شاکی (وکیل)
کمک بگیرید.
غرامت برای خسارت ناشی از جرایم

اگر نیاز به مراقبت و یا کمک و پشتیبانی
برای جراحات جسمی یا روحی خود دارید باید
به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنید .نیاز به حمایت
و پشتیبانی همیشه در مرحله حاد یک رویداد احساس
نمیشود بلکه میتواند بعدها لزوم خود را نشان دهد.

اگر شما نمی توانید غرامت خسارت ناشی از جرمی
را از فرد خالفکار بگیرید و یا از طریق شرکت بیمه
خود غرامت کامل بگیرید میتوانید با اداره قربانیان
جرایم یا  Brottsoffermyndighetenتماس گرفته و
درخواست غرامت برای خسارت ناشی از جرایم که
غرامتی است که دولت آن را می پردازد بدهید.

گزارش به پلیس

چک لیست

در وبسایت  vårdguiden 1177درباره انواع گوناگون
حمایت ها اطالعات فراوانی وجود دارد.

آیا شما بطور مستقیم درگیر حادثه و یا
شاهد موضوعی در ارتباط با حادثه بوده اید
باید به پلیس گزارش دهید .به تلفن شماره 144 14
زنگ بزنید .برای دریافت خسارت اغلب گزارش به
پلیس الزم است .شما الزم نیست که خود تعیین
کنید که آیا جرمی بر شما واقع شده یا نه .گزارش به
پلیس باید به زبانی باشد که شما آن را درک می کنید.
اگر بطور دایم در سوئد زندگی نمیکنید میتوانید برای
مشاوره با سفارتخانه کشور خود تماس بگیرید.

¨صدمات وارد برخود را مستند کنید
¨جمع آوری مدارک و برگه های پرداخت هزینه ها
¨گزارش صدمات به شرکت بیمه
¨به پلیس بگویید که:
‒ خواهان غرامت هستید
‒ یک دستیار شاکی میخواهید.
¨در انتظار بمانید و ببینید که در تحقیقات
مقدماتی چه میشود

برای اطالعات بیشتر از وبسایت سازمان قربانیان جرایم بازدید کنید brottsoffermyndigheten.se/terrorism
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اگر یکی از نزدیکان شما در ارتباط با حادثه ناپدید شده
است باید این موضوع را به پلیس گزارش کنید.

¨به پلیس گزارش دهید

