
 ریکو سازمان دولتی نیست بلکه غیردولتی 
 )NGO است و هیچ گونه گرایش سیاسی (
یا دینی ندارد. ریکو از قربانیان جرایم به 

صورت محرمانه حمایت می کند. معلومات 
شما بدون اجازه شما به کسی داده نخواهد شد.

خدمات ریکو در شرایط ذیل مخصوص شماست
اگر قربانی جرم یا مظنون به قربانی جرم هستید   •

از فامیل نزدیک شما قربانی جرم شده است  •
شاهد یک جرم هستید  •

قصد دارید در مورد تجربه خود سخن بگویید یا   •
توصیه عملی دریافت کنید

متخصصی هستید که برای حمایت از مشتریان   •
خود به توصیه نیاز دارید.

شما می توانید با تلیفون یا بصورت آنالین نیز 
ناشناس با ما تماس بگیرید. همچنین می توانید یک 
جلسه حضوری چهره به چهره در یکی دفاتر ما را

تقاضا کنیدد. 

خدمات ریکو برای قربانیان سوءاستفاده یا 
قاچاق انسان

•  آیا کسی ) مثل یک قوم، کارمند یا همسر ( حرکات یا 
ارتباطات شما را با سایر افراد کنترل می کند؟  •  به آنچه 

دریافت می کنید ثبت شده است؟  •  آیا به شما قول داده بودند 
حقوق باالتری را نسبت به آنچه واقع ا دریافت می کنید 

بدهند؟  •  آیا به شما گفتند که بخاطر آمدن به فنالند به کسی 
بدهکار هستید؟  •  آیا نگران هستید که اگر با کارمندان 

خودتان مخالفت کنید اتفاق بدی برای شما یا یکی از نزدیکان 
شما رخ دهد؟  •  آیا مجبور هستید تقریبا هر روز بیشتر از 

10 ساعت کار کنید؟  •  آیا به شما قول داده بودند کار 
متفاوتی را نسبت به آنچه واقعا دارید بدهند؟  •  آیا کسی به 

شما گفته از فنالند اخراج خواهید شد یا مجوز اقامت خود را 
از دست خواهید داد؟  •  آیا کسی شما را مجبور میکند 

کارهای مجرمانه یا کاری ر ا که دوست ندارید انجام دهید؟  
•  آیا از صحبت درباره موقعیت خود می ترسید؟

در صورتی که خودتان یا آشنایان شما یکی از این موارد را 
تجربه کرده اید، با نزدیکترین دفتر ریکو تماس بگیرید یا به 
 help@riku.fi ایمیل بفرستید. تمام تماسها و ایمیلها، محرمانه
نگهداری میشود و بدون مجوز شما به کسی ارسال نخواهد 

شد

 بصورت با تلیفون
آنالین

چهره به چهره

شرکت فنالندی حمایت از قربانیان 
)ریکو( قربانیان جرایم، فامیل های 

نزدیک آنها و شاهدان جرم را هدایت و 
حمایت می کند.

FARSI/DARI



 تلیفون ضروری ملی 
 )بیشتر به لسان فنالندی(

 116006
   دوشنبه-سه شنبه ساعات 21:00-13:00 

 وچهارشنبه تا جمعه ساعات 21:00-17:00 

تلیفون ضروری مشاورۀ حقوقی
)به لسان فنالندیفنالند(

0800-161177
دوشنبه تا پنجشنبه ساعات 19:00-17:00

دفاتر ریکو
دفاتر ما در فنالندفنالند خدمات مشاوره ای و 

حمایتی را ارائه می دهند. معلوماتمعلومات 
تماس آنها را در ویبسایت www.riku.fi کنترول 

کنید

ریکوچت، سرویس گفتگویی است که می توانید 
در آن بصورت فوری سؤال کنید )غالبا به زبان 

فنالندی فنالند(. می توانید گمنام بمانید. قسمت گفتگو
در سایت www.riku.fi موجود است.

وب سایت ریکو معلوماتمعلومات بیشتری را 
در مورد ریکو و روندهای جنایی ارائه می دهد. 
معلومات ضروری به 20 لسان مختلف ارائه می 

شود  

دفاتر ریکو در سرتاسر فنالند از قربانیان 
و شاهدان جرم بصورت رایگان حمایت می 

کنند. ما همیشه میتوانیم از مترجم شفاهی 
مطمئنی استفاده کنیم که به قانون محرمانگی 
متعهد است. شما می توانید معلومات تماس 
نزدیکترین دفتر را در وب سایت ریکو پیدا 

کنید.

شما با کمک دفتر ما میتوانید تقاضای یک 
نفر حامی داشته باشد و میتوانید با او محرمانه 
مالقات کرده و سخن بگویید. شخص حامی به 
سخن شما گوش می دهد و توصیه هایی عملی 

به شما ارائه می دهد و در پاسگاه پولیس یا 
دادگاه شما را همراهی می کند. 

خدمات شخصی در شعبه های ماآنالینبا تلیفون

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit


