Hướng dẫn bổ xung
cho người bị thiệt hại ở Rheinland-Pfalz

Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một hành động phạm pháp và cần sự giúp
đỡ. Do đó bạn hãy không ngần ngừ và tìm sự giúp đỡ và tư vấn ở những nơi sau:
NƠI BẢO VỆ NẠN NHÂN CỦA CẢNH SÁT
Sau các vụ tội phạm về hình sự, tai nạn giao thông và tai nạn thì nạn nhân, nhân
chứng và người có liên quan sẽ nhận được sự tư vấn và giúp đỡ tại nơi tư vấn cho
nạn nhân của cảnh sát. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin tiếp theo trong trang
mạng www.polizei.rlp.de/Opferschutz.
Polizeipräsidium Koblenz
Số điện thoại: 0261 - 103-2874, E-Mail:
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Mainz
Số điện thoại: 06131 - 65-3388, E-Mail:
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Westpfalz,
Kaiserslautern
Số điện thoại: 0631 - 369-1404, E-Mail:
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Rheinpfalz,
Ludwigshafen
Số điện thoại: 0621 - 963-1154, E-Mail:
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Trier
Số điện thoại: 0651 - 9779-1255, E-Mail:
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de
CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ tư pháp có các thông tin khác nhau ở trang mạng www.jm.rlp.opferschutz.de cho
người bị thiệt hại của tội phạm hình sự, trong đó có
•

Những nơi để nhân chứng liên lạc tại các tòa án

•

Quỹ Rheinland-Pfalz để bảo vệ nạn nhân

•

Các thủ tục tố tụng tiếp theo

•

Bồi thường tội phạm-nạn nhân

•

Hỗ trợ của tòa án về tâm lý xã hội

NHỮNG TỔ CHỨC GIÚP ĐỠ KHÁC
Trang mạng www.opferschutz.rlp.de
của chính phủ bang cho biết tổng quát về số đông các cơ quan giúp đỡ và phòng tư
vấn ở Rheinland-Pfalz. Trong đó bao gồm các số điện thoại cấp cứu, những biện
pháp hỗ trợ và hướng dẫn khi người bị thiệt hại của một tội phạm hình sự thì có thể
nhận được sự hỗ trợ về nhân phẩm và tài chính ở nơi nào.
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ ở
•

Điện thoại cầu cứu của hiệp hội WEISSER RING e.V. cho nạn nhân của tội phạm
hình sự, Số điện thoai: 116 006 , www.weisser-ring.de
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•

Điện thoại cầu cứu khi có bạo lực chống phụ nữ
Số điện thoai: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de

•

Quỹ tai nạn Rheinland Pfalz chi cho người giúp đỡ đầu tiên và người cấp cứu bị
thiệt hại, Số điện thoai: 02632 960-0, www.ukrlp.de
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