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Cộng đồng chúng ta đang
kết hợp lại với nhau để
đáp ứng cho các nạn nhân
của tội ác. Chúng tôi
không muốn bạn cảm thấy
cô đơn hay không an toàn.

Nếu bạn là một nạn nhân của
tội ác ở Burlington sau ngày 1
tháng Bảy năm 2006, xin liên
lạc với chúng tôi. Chúng tôi
sẽ làm tất cả những gì chúng
tôi có thể giúp.

Tư pháp tương đương là gì?
Hệ thống tư pháp hình sự được
đặt ra để đối phó với kẻ phạm tội.
Với lý do này, đôi khi không đạt
được yêu cầu của các nạn nhân tội
ác. Chúng tôi giúp bạn đối phó với
các tác động của tội ác. Bạn không
phải báo cáo tội ác cho cảnh sát để
nhận sự giúp đở của chúng tôi.

Tư pháp tương đương sẽ cố gắng
giúp bạn nếu bạn là nạn nhân bị mất
cắp, xâm phạm tài sản, trộm, phá
hoại công trình văn hóa, hay sự hành
hung đơn giản. Thí dụ: Căn hộ của
một phụ nữ bị trộm. Chúng tôi giúp
cô ta có lại một đồng hồ mới và các
bóng đèn ở hành lang và chúng tôi
gởi danh sách các vật bị mất đến các
cửa tiệm kim hoàn và cầm đồ.

Chúng tôi có tiền để giúp bạn sửa
chữa hay thay thế vật sở hữu của bạn,
hay nói chuyện với cố vấn về
những gì xảy ra
cho bạn. Chúng
tôi cũng chuyển
bạn đến các dịch
vụ khác ở
Burlington.

Nhiều nạn nhân tội ác muốn chia sẽ
kinh nghiệm của họ. Hội đồng tư
pháp tương đương là một hội đồng
chìa khóa của văn phòng thành phố
và tiểu bang nhằm làm việc để loại
trừ các trở ngại và khó khăn mà các
nạn nhân phải đương đầu. Chuyên
viên tư pháp song song của chúng
tôi có thể giúp bạn quyết định nếu
bạn muốn Hội đồng sữ dụng kinh
nghiệm của bạn để giúp các nạn
nhân tội ác khác.

