
Arabic 
Victims of Crime ضحايا الجريمة 

Fact Sheet 1-000 
http://youtu.be/2d2h0FZ1I9Y 

 000 – ۱نشرة حقائق 

Fact Sheet 1-Reporting a Crime-Crime Stoppers 
http://youtu.be/Bh_TLVOQOtQ 

  Crime Stoppers  -اإلبالغ عن جريمة  – ۱نشرة حقائق 

Fact Sheet 1-Reporting a Missing Person 
http://youtu.be/rkZ396qWBXA 

 اإلبالغ عن شخص مفقود – ۱نشرة حقائق 

Fact Sheet 1-Reporting a Crime - Police Assistance 
Line 
http://youtu.be/wQE99tJLZRY 

 مساعدة الشرطة   إبالغ خط  – ۱نشرة حقائق 

Fact Sheet 2-Contact Triple 000 
For people who are Deaf or hard of hearing, or who 
have a speech impairment 
http://youtu.be/skwRRC1BODQ 

 بصفر صفر صفر  االتصال – ۲نشرة حقائق 

م أو ثقيلي السمع، أو ذوي إعاقة في الكالم   لألشخاص الصُّ

Fact Sheet 2-Crime Stoppers 
For people who are Deaf or hard of hearing, or who 
have a speech impairment 
http://youtu.be/AQmAkHh0aRg 

 Crime Stoppers  – ۲نشرة حقائق 

م أو ثقيلي السمع، أو من لديهم إعاقة في الكالم  لألشخاص الصُّ

Fact Sheet 2-Report a Missing Person 
For people who are Deaf or hard of hearing, or who 
have a speech impairment 
http://youtu.be/Qm-vv_gJeVk 

 اإلبالغ عن شخص مفقود – ۲نشرة حقائق 

م أو ثقيلي السمع، أو من لديهم إعاقة في الكالم  لألشخاص الصُّ

Fact Sheet 2-Reporting a Crime 
For people who are Deaf or hard of hearing, or who 
have a speech impairment 
http://youtu.be/TRUGJ_EQpKY 

 اإلبالغ عن جريمة  – ۲نشرة حقائق 

م أو ثقيلي السمع، أو من لديهم إعاقة في الكالم  لألشخاص الصُّ

Fact Sheet 3-Interpreter Required 
http://youtu.be/ufVLFXJ1YRo 

  مطلوب مترجم  –اإلبالغ عن جريمة  – ۳ نشرة حقائق

Fact Sheet 4-Initial Police Response 
http://youtu.be/ip4SUPl7fUc 

  رد فعل الشرطة األولي – ٤نشرة حقائق 

Fact Sheet 5-Victim Support & Referral 
http://youtu.be/YCFHmshtpLo 

  دعم وإحالة الضحايا – ٥نشرة حقائق 

Fact Sheet 6-Investigation Process 
http://youtu.be/-0Y1xUOYt0Q 

  مجرى التحقيق  – ٦ نشرة حقائق

Fact Sheet 7-Attending Court 
http://youtu.be/Mv0_O3lf3Ro 

  حضور المحكمة  – ۷ نشرة حقائق

Fact Sheet 8-Victim Impact Statements 
http://youtu.be/KkCNvLfuTQ0 

  تأثر الضحيةات بيان – ۸نشرة حقائق 

Fact Sheet 9-Witness Assistance Service 
http://youtu.be/PiAdgkdI-n4 

   خدمة  مساعدة الشهود – ۹ نشرة حقائق

Fact Sheet 10 – Crime Scene Clean Up 
http://youtu.be/P13_gFAH_V0 

  تنظيف مسرح الجريمة  – ۱۰ نشرة حقائق

Fact Sheet 11-Return of Property 
http://youtu.be/QWLCItqCKJo 

 إعادة الممتلكات   – ۱۱ نشرة حقائق

Fact Sheet 12-Access to Information 
http://youtu.be/vM6afwIeKcc 

  الوصول إلى المعلومات  – ۱۲نشرة حقائق 

Fact Sheet 13-Victims Registers 
http://youtu.be/Yk1AJJJUUMo 

  سجل الضحايا  –۱۳نشرة حقائق 

Fact Sheet 14 – Making a Complaint-Charter of 
Victim’s rights 
http://youtu.be/fKMO47bP6vU 

  ميثاق حقوق الضحية –تقديم شكوى  – ۱٤نشرة حقائق 
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Fact Sheet 15 – Victims Support Scheme 
http://youtu.be/QJ8Zhpr33Lc 

  نظام دعم الضحايا – ۱٥نشرة حقائق 

 

http://youtu.be/QJ8Zhpr33Lc
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