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Taarifa za mawasiliano
Kitengo cha Upatanishi wa Mwathirika-mkosaji
Ofisi ya Perth
Level 10, Golden Square
32 St Georges Terrace Perth WA 6000
Simu 9425 3200  Simu bure 1800 214 655 
Barua pepe vmu@justice.wa.gov.au
VMU ni huduma ya Jimbo zima. Kwa kuwasiliana na 
Ofisi ya Perth, unaweza kuelekezwa kwa afisa anayefaa 
wa eneo lako.

Huduma zingine kwa waathirika  
wa uhalifu
Usajili wa Arifa ya Waathirika
Simu 9425 2870
Barua pepe vnr@justice.wa.gov.au

Ofisi ya Kamishna wa Waathirika wa Uhalifu
Simu 9264 9877
Barua pepe cvoc@justice.wa.gov.au 
Tovuti www.victimsofcrime.wa.gov.au

Msaada wa Mwathirika na Huduma ya Shahidi  
wa Watoto
Simu 9425 2850 au 1800 818 988
Barua pepe vss@justice.wa.gov.au

SWAHILI



Wahalifu wanaotumikia kifungo kwa sasa kwa kosa 
dhidi ya mwathiriwa anayetambulika wanatumwa 
kwa Kitengo cha Upatanishi wa Mhasiriwa na 
Mkosaji (VMU).
VMU ni sehemu ya Ofisi ya Kamishna wa Waathirika 
wa Uhalifu katika Idara ya Sheria na hutoa habari ya 
kutoa na kusimamia mamlaka.
Inatoa maoni juu ya hali gani ya kinga (ikiwa 
ipo) inapaswa kuwekwa kwa agizo la mkosaji 
lililosimamiwa kumlinda mwathirika kutokana 
na mawasiliano yasiyotarajiwa. Masharti yoyote 
yaliyowekwa yatakuwa tu kwa muda wa agizo 
lililosimamiwa.
Pande zote zinahojiwa kwa tofauti, kwa hivyo 
hawatakutana wakati wa mchakato wa hapo juu.
Hali ya kinga ya kawaida inakataza mkosaji kuwa na 
mawasiliano yoyote na mwathirika.
Hii inamaanisha kuwa mkosaji hawezi kuwasiliana 
na mwathirika kwa njia yoyote, pamoja na:
• Simu na ujumbe wa maandishi.
• Mtandao, mtandao wa kijamii na
• huduma za mjumbe.
• Uso kwa uso.
• Kupitia mtu wa tatu.
• Barua.
• Barua pepe.

Masharti mbadala ya kinga ambayo 
yanaweza kupendekezwa:
• Sehemu za kutengwa, kama vile kitongoji/mji, 

mahali pa kazi, maduka ya ndani.
• Watu wa ziada kujumuishwa, kama vile 

wanafamilia.
• Mawasiliano yaliyozuiliwa, kwa mfano, kwa 

simu tu na kwa kusudi fulani.
Mwathirika anaweza pia kuomba kwamba hakuna  
masharti ya kinga yanayowekwa kwa niaba yao.
Ombi linaweza kufanywa kubadili masharti hayo 
ikiwa hali za pande mbili zitabadilika.

Je, masharti ya kinga yamewekwaje?
• Mamlaka inayotoa watu inaziweka amri hizo za 

kutolewa kwa mkosaji ziliyosimamiwa kutoka 
kwa gereza (mtu mzima) au kizuizini (kijana). 

• Afisa wa Marekebisho ya Jamii au Afisa wa 
Sheria wa Vijana hutoa mwelekeo kwa mkosaji 
au kijana kwa amri ya usimamizi wa jamii.

Ni nini kinatokea ikiwa masharti ya kinga 
yamevunjwa?
• Ukiukaji unaodaiwa unapaswa kuripotiwa kwa 

VMU, na ushahidi wowote unaopatikana.
• VMU inaweza kujulisha mamlaka husika ya 

kutoa nje na kusimamia.
• Mamlaka hizo zinaweza kuchagua kumrudisha 

mkosaji kwenye rumande kama yuko kwenye 
agizo la kutolewa, au kortini kwa yule aliye 
kwenye maagizo ya usimamizi wa jamii.


