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Nome e endereço da vítima

O beneficiário, respondendo pela ação penal em que você é a vítima, foi condenado a um período de prova com término
no dia

.

O benefício foi concedido com algumas condições judiciais entre as quais:
Proibição de contato com a vítima.

Proibição de ameaçar ou praticar violência ou assédio contra a vítima.
Outras:

Se precisar de suporte ou ajuda com um plano de proteção em relação a qualquer ocorrência de violência doméstica,
o Profissional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica poderá ajudá-lo(a) no número:
Número de telefone do Profissional de Apoio às Vítimas do
Juízo Originário da Causa

Se você não conseguir contatar o Profissional de Apoio à Vítimas, ligue gratuitamente para o Central de Atendimento à
Mulher 24 horas: 888-774-2900. Todos os serviços são gratuitos e confidenciais.
Se você achar que o beneficiário descumpriu uma das condições acima referidas ou se tiver quaisquer perguntas ou
receios, deverá contatar o supervisor abaixo citado.
Se você tiver qualquer motivo de preocupação urgente com sua segurança, é importante contatar a delegacia
de polícia de sua região.
Número de telefone

N

Nome do Supervisor

Endereço do Supervisor

COMUNICADO SOBRE A ADA

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com a Lei para Americanos com
Deficiências (ADA na sigla em inglês). Se necessitar de adaptações razoáveis em
cumprimento com a ADA, entre em contato com um funcionário da secretaria do fórum
ou uma pessoa de contato relacionada na página da web www.jud.ct.gov/ADA.

