NEPALI

RIKU का सेवाहरू तपाईंकालागि
उपलब्ध छन् यदि

• तपाईं संदिग्ध वा अपराध पीडित हो
• तपाईंको नजिककको व्यक्ति अपराध पीडित
बन्नुभएको छ
• तपाईं अपराधको साक्षी हो
• तपाईं आफ्नो अनुभव छलफल गर्न चाहनुहुन्छ
र/वा व्यवहारिक सल्लाह चाहनुहुन्छ
• तपाईं पेशेवर हुनहुन्छ जसलाई आफनो
ग्राहकलाई सहायता गर्न सुझाव चाहिएको छ।
तपाईंले हामीलाई फोन वा अनलाईन वा अज्ञात
रूपमै पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । हाम्रो कु नै
एउटा कार्यालयमा प्रत्यक्ष भेटघाटको लागि सोध्न
सक्नु हुन्छ ।
RIKU सरकारी संस्था होइन, तर एक
गैरसरकारी संस्था हो जसको राजनीति
वा धर्म सँग कु नै संबंधन छैन। RIKU ले
गोप्य रूपमा अपराधबाट पीडितलाई
सहायता गर्छ। तपाईंको जानकारी
तपाईंको स्विकृ तिबिना कसैलाई दिइनेछैन ।

RIKU का सेवाहरू शोषण र मानव तस्करी
पीडितहरूका लागि पनि हो

• के कसैले (उदाहरणको लागि, नातेदार, रोजगारदाता,
जीवनसाथी) ले अन्य मानिसहरूसँग तपाईंको गतिविधि वा
व्यवहारको नियन्त्रण गर्दैछ ? • तपाईंके तपाईंले फिनल्याण्डमा
आउनको लागि कोही व्यक्तिलाई पैसा तिर्न बाँकी थियो भन्ने बारे मा
तपाईंलाई बताइएको छ ? • के तपाईं आफ्नो रोजगारदातासँग
असहमत हुँदा तपाईं वा तपाईंको नजिक रहेको कोही व्यक्तिलाई
के ही नराम्रो हुन्छ की भन्ने कु राले तपाईं डराउनुहुन्छ ? • के तपाईं
निःशुल्क काम गर्नुहुन्छ वा तपाईंले पाउने तलब तपाईंलाई बस्नका
लागि चाहिने जरूरी खर्च पुरा गर्न पनि नसक्ने गरी थोरै छ? • के
तपाईंलाई वास्तवमै प्राप्त गरे भन्दा बढी तलबको लागि वाचा
गरिएको थियो ? • के तपाईंलाई प्रत्येक दिन 10 घण्टा भन्दा बढी
काम गर्नु परे को छ ? • के तपाईंलाई आफू ले गर्नुपर्ने भन्दा भिन्न
जागिरको लागि वाचा गरिएको थियो ? • के तपाईंलाई कसैले
तपाईंलाई फिनल्याण्डबाट निकाला गरिनेछ वा तपाईंले रे जिडेन्ट
परमिट गुमाउनुहुनेछ भनेको छ? • के तपाईंले गर्न नचाहेको के ही
गैर-कानूनी वा के ही अरू कु रा गर्नको लागि तपाईंलाई कसैले दबाब
दिदैछ ? • के तपाईं आफ्नो अवस्थाको बारे मा कु राकानी गर्नको
लागि डराउनुभएको छ ?

तपाईं वा तपाईंको नजिकै को कोही व्यक्तिले यी मध्ये कु नै
एक कु राहरूको अनुभव गर्नुभएको छ भने आफ्नो नजिकै को
RIKU कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा help@riku.fi मा
इमेल पठाउनुहोस । सबै कल र इमेलहरूलाई गोप्य रूपमा
व्यवहार गरिन्छ र तपाईंको अनुमति बिना कोही व्यक्तिलाई
पनि उपलब्ध गराइने छैन ।

Victim Support Finland (RIKU) ले
अपराधबाट पीडित, उनीहरूको नजिक व्यक्तिहरू र
अपराधका साक्षीहरूलाई फोन - अनलाईन – प्रत्यक्ष
रूपमा मार्गदर्शन र सहायता प्रदान गर्छ।

फोनद्वारा

अनलाईन

हाम्रो कार्यालयहरूमा
व्यक्तिगत सेवा

फोनद्वारा

नेशनल हेल्पलाईन

(प्राय : फिनिश भाषामा)
116 006
(सोम-मंगल 1 PM देखि 9 PM बजेसम्म र बुधशुक्र 5 PM देखि 9 PM बजेसम्म)

कानूनी सल्लाह हेल्पलाईन

(फिनिश भाषामा)
0800 161177
(सोम-बिही 5 PM देखि 7 PM बजेसम्म)

RIKU कार्यालयहरू

फिनल्याण्डमा रहेका हाम्रा कार्यालयहरूले
सहायता र परामर्श सेवाहरू उपलब्ध
गराउँ छन्। यसमा तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी
हेर्नुहोस्: www.riku.fi

अनलाईन

हाम्रो कार्यालयहरूमा व्यक्तिगत सेवा

RIKUchat एक च्याट सेवा हो जहाँ
तपाईंले वास्तविक समयमा प्रश्नहरू सोध्न
सक्नु हुन्छ (प्राय जसो फिनिश भाषामा)।
तपाईंले बेनामे रहन छनोट गर्न सक्नु हुन्छ।
तपाईंले च्याटलाई www.riku.fi मा
फे ला पार्न सक्नु हुन्छ।.
RIKU को वेबपेजले RIKU र आपराधीक
प्रक्रियाको बारे मा थप जानकारी उपलब्ध
गराउँ छ। सामान्य जानकारी विभिन्न 20
भाषाहरूमा उपलब्ध छन्।

/rikosuhripaivystys

@rikosuhrit

फिनल्याण्डमा रहेका RIKU का
कार्यालयहरूले नि:शुल्क रूपमा पीडित
र अपराधका साक्षीलाई सहायता
ँ एक
उपलब्ध गराउँ छ। तपाईंले सधै
विश्वसनीय अनुवादक छनोट गर्न सक्नु
हुन्छ जो गम्भीर गोपनीयताद्वारा बन्धित
रहेको छ। RIKU को वेबसाइट मार्फ त
तपाईंको नजिक रहेको कार्यालय बारे मा
सम्पर्क जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
हाम्रो कार्यालय मार्फ त तपाईंले सहायता
गर्ने व्यक्तिको लागि सोध्न सक्नु हुन्छ,
जोसँग तपाईंले भेट्न वा गोप्य रूपमा
कु रा गर्न सक्नु हुन्छ। सहायता गर्ने व्यक्ति
तपाईंलाई सुन्ने र व्यवहारिक सल्लाह
दिन्छ, र तपाईंसँग पुलिस स्टेशन वा
अदालत जान पनि सक्छ।

