
RIKU का सेवाहरू तपाईंकालागि 
उपलब्ध छन् यदि
• तपाईं संदिग्ध वा अपरा्ध पीगित हो
• तपाईंको नगिककको व्यगति अपरा्ध पीगित 

बन्नुभएको छ
• तपाईं अपरा्धको साक्ी हो
• तपाईं आफनो अननुभव छलफल िन्न चाहननुहुनछ 

र/वा व्यवहाररक सललाह चाहननुहुनछ
• तपाईं पेशेवर हुनहुनछ िसलाई आफनो 

ग्ाहकलाई सहायता िन्न सनुझाव चागहएको छ।
तपाईंले हामीलाई फोन वा अनलाईन वा अज्ात 
रूपमै पगन समपक्न  िन्न सक्नु हुनछ । हाम्ो कनु नै 
एउटा काया्नलयमा प्रतयक् भेटघाटको लागि सोध्न 
सक्नु हुनछ । 

RIKU का सेवाहरू शोषण र मानव तसकरी 
पीगितहरूका लागि पगन हो 
• के कसैले (उिाहरणको लागि, नातेिार, रोििारिाता, 
िीवनसाथी) ले अनय मागनसहरूसँि तपाईंको िगतगवग्ध वा 
व्यवहारको गनयनत्रण ििदैछ ? • तपाईंके तपाईंले दफनलयाणिमा 
आउनको लागि कोही व्यगतिलाई पैसा गतन्न बाँकी गथयो भन्े बारेमा 
तपाईंलाई बताइएको छ ? • के तपाईं आफनो रोििारिातासँि 
असहमत हुिँा तपाईं वा तपाईंको नगिक रहकेो कोही व्यगतिलाई 
केही नराम्ो हुनछ की भन्े कनु राले तपाईं िराउननुहुनछ ? • के तपाईं 
गनःशनुलक काम िननु्नहुनछ वा तपाईंले पाउने तलब तपाईंलाई बस्नका 
लागि चागहने िरूरी खच्न पनुरा िन्न पगन नसके् िरी थोरै छ? • के 
तपाईंलाई वासतवमै प्राप्त िरे भनिा बढी तलबको लागि वाचा 
िररएको गथयो ? • के तपाईंलाई प्रतयेक दिन 10 घणटा भनिा बढी 
काम िननु्न परेको छ ? • के तपाईंलाई आफूले िननु्नपनने भनिा गभन् 
िागिरको लागि वाचा िररएको गथयो ? • के तपाईंलाई कसैले 
तपाईंलाई दफनलयाणिबाट गनकाला िररनेछ वा तपाईंले रेगििनेट 
परगमट िनुमाउननुहुनेछ भनेको छ? • के तपाईंले िन्न नचाहकेो केही 
िैर-कानूनी वा केही अरू कनु रा िन्नको लागि तपाईंलाई कसैले िबाब 
दििछै ? • के तपाईं आफनो अवसथाको बारेमा कनु राकानी िन्नको 
लागि िराउननुभएको छ ? 
तपाईं वा तपाईंको नगिकैको कोही व्यगतिले यी मधये कनु नै 
एक कनु राहरूको अननुभव िननु्नभएको छ भने आफनो नगिकैको  
RIKU काया्नलयमा समपक्न  िननु्नहोस् वा help@riku.fi मा 
इमेल पठाउननुहोस । सबै कल र इमेलहरूलाई िोपय रूपमा 
व्यवहार िररनछ र तपाईंको अननुमगत गबना कोही व्यगतिलाई 
पगन उपलब्ध िराइने छैन । 

RIKU सरकारी संसथा होइन, तर एक 
िैरसरकारी संसथा हो िसको रािनीगत 
वा ्धम्न सँि कनु नै संबं्धन छैन। RIKU ले 
िोपय रूपमा अपरा्धबाट पीगितलाई 
सहायता िछ्न। तपाईंको िानकारी 
तपाईंको गसवकृगतगबना कसैलाई दिइ-
नेछैन ।

Victim Support Finland (RIKU) ले 
अपरा्धबाट पीगित, उनीहरूको नगिक व्यगतिहरू र 
अपरा्धका साक्ीहरूलाई फोन - अनलाईन – प्रतयक् 
रूपमा माि्निश्नन र सहायता प्रिान िछ्न।

फोनद्ारा अनलाईन हाम्ो काया्नलयहरूमा 
व्यगतिित सेवा
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RIKUchat एक चयाट सेवा हो िहाँ 
तपाईंले वासतगवक समयमा प्रश्नहरू सोध्न 
सक्नु  हुनछ (प्राय िसो दफगनश भाषामा)। 
तपाईंले बेनामे रहन छनोट िन्न सक्नु  हुनछ। 
तपाईंले चयाटलाई www.riku.fi मा 
फेला पान्न सक्नु हुनछ।.

RIKU को वेबपेिल ेRIKU र आपरा्धीक 
प्रदरियाको बारेमा थप िानकारी उपलब्ध 
िराउँछ। सामानय िानकारी गवगभन् 20 
भाषाहरूमा उपलब्ध छन्।

दफनलयाणिमा रहकेा RIKU का 
काया्नलयहरूले गन:शनुलक रूपमा पीगित 
र अपरा्धका साक्ीलाई सहायता 
उपलब्ध िराउँछ। तपाईंले स्धैँ  एक 
गवश्वसनीय अननुवािक छनोट िन्न सक्नु  
हुनछ िो िमभीर िोपनीयताद्ारा बगन्धत 
रहकेो छ। RIKU को वेबसाइट माफ्न त 
तपाईंको नगिक रहकेो काया्नलय बारेमा 
समपक्न  िानकारी प्राप्त िन्न सक्नु  हुनछ।

हाम्ो काया्नलय माफ्न त तपाईंले सहायता 
िनने व्यगतिको लागि सोध्न सक्नु हुनछ, 
िोसँि तपाईंले भेटन वा िोपय रूपमा 
कनु रा िन्न सक्नु  हुनछ। सहायता िनने व्यगति 
तपाईंलाई सनुन्े र व्यवहाररक सललाह 
दिनछ, र तपाईंसँि पनुगलस सटेशन वा 
अिालत िान पगन सकछ।

फोनद्ारा अनलाईन हाम्ो काया्नलयहरूमा व्यगतिित सेवा

नेशनल हलेपलाईन 
(प्राय : दफगनश भाषामा) 
116 006 

(सोम-मंिल 1 PM िगेख 9 PM बिेसमम र बनु्ध-
शनुरि 5 PM िगेख 9 PM बिेसमम)

कानूनी सललाह हलेपलाईन 
(दफगनश भाषामा) 
0800 161177 

(सोम-गबही 5 PM िगेख 7 PM बिेसमम) 
 

RIKU काया्नलयहरू 
दफनलयाणिमा रहकेा हाम्ा काया्नलयहरूले 
सहायता र परामश्न सेवाहरू उपलब्ध 

िराउँछन्। यसमा गतनीहरूको समपक्न  िानकारी 
हनेनु्नहोस्: www.riku.fi


