ARABIA

تقدم  RIKUالخدمات لكل ضحايا جرائم االتجار بالبرش
واألشكال األخرى من استغالل العاملة
هل تعرضت أنت أو أحد أقاربك ألي من املواقف التالية؟
•هل يضغط عليك شخص ما ليك تقوم بعمل غري قانوين
أو أي عمل آخر ال تريد القيام به؟
مركز دعم الضحايا – فنلندا ) (RIKUيتوىل مهمة
توجيه وإرشاد ودعم ضحايا الجرائم ،وأقاربهم ،ومن
شهدوا تلك الجرائم.

•هل هناك شخص ما (عىل سبيل املثال قريب أو صاحب
عمل أو زوج) يتحكم يف حركاتك أو اتصاالتك باآلخرين؟
•هل قيل لك أنك مدين لشخص باملال بسبب قدومك إىل
فنلندا أو هل دفعت بالفعل لشخص ما؟
•هل أخربك أحدهم أنه سيتم ترحيلك من فنلندا أو أنك
ستفقد ترصيح العمل الخاص بك إذا مل تكن مطي ًعا له؟
•هل يهددك أحدهم ليك تقوم مبشاركة معلوماتك
الشخصية؟

عرب اإلنرتنت
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وج ًها لوجه

•هل تخاف أن تتعرض أنت أو أحد أقاربك لإليذاء عىل
يد شخص ما (عىل سبيل املثال صاحب عمل أو زوج)

إذا اختلفت معه أو تركت الوظيفة أو أنهيت العالقة؟
•هل تعرضت للخداع والتضليل بشأن طبيعة العمل الذي
ستقوم به أو الظروف التي ستعمل بها؟
•هل ُوعدت براتب أعىل من الراتب الذي تتقاضاه
بالفعل؟
•هل تعمل بشكل منتظم ألكرث من خمسة أيام أسبوع ًيا
أو أكرث من  8ساعات يوم ًيا دون أجر إضايف؟
•هل اقرتض أحدهم باسمك أو أجربك عىل توقيع
مستندات مل تفهم محتواها؟
•هل يستخدم أحدهم حسابك البنيك أو يتحكم يف
أموالك؟
إذا كانت إجابتك «بنعم» عن سؤال أو أكرث من األسئلة
أعاله ،فمن فضلك أرسل رسالة إلكرتونية إىل العنوان
 help@riku.fiبأي لغة أو اتصل بأحد األرقام الواردة عىل
الصفحة اإللكرتونية .riku.fi/trafficking

040 632 9293

اتصل بنا إذا:

•كنت ضحية لجرمية ما
•كنت شاه ًدا عىل جرمية ما
•وقع أحد أقاربك ضحية لجرمية ما
•ساورك الشك بأنك ضحية لجرمية ما وترغب
يف مناقشة خرباتك و/أو الحصول عىل مشورة
عملية

خدماتنا رسية متا ًما .ميكنكم التواصل معنا عرب
الهاتف أو اإلنرتنت – وكذلك من دون التعريف
ببياناتكم الشخصية .كام ميكنكم طلب عقد لقاء
وج ًها لوجه يف أحد مكاتبنا .لن يتم اإلفشاء عن أي
معلومات تخص قضيتك ألي شخص دون موافقتك.

وج ًها لوجه

عرب اإلنرتنت

يوفر املوقع اإللكرتوين  Riku.fiاملعلومات مبختلف
اللغات بخصوص  RIKUوبخصوص اإلجراءات الجنائية.
أرسل رسالة إلكرتونية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين
 help@riku.fiللحصول عىل الدعم واملشورة إذا
شككت يف وقوع إحدى جرائم االتجار بالبرش أو
استغالل العاملة .بإمكانك الكتابة بلغتك األم.
إن  RIKUchatهي خدمة دردشة يف الوقت الحقيقي
تكون باللغة الفنلندية يف معظم األحيان .املوقع
اإللكرتوين هو .riku.fi

تقدم لكم مكاتب  RIKUاملنترشة يف جميع
أنحاء فنلندا خدمات الدعم باملجان .كام ميكنكم
االستعانة مبرتجم فوري موثوق به ملتزم بالرسية
التامة .تتوفر معلومات االتصال عىل املوقع
اإللكرتوين .riku.fi
ميكنك أيضً ا طلب مقابلة أحد مسؤويل الدعم
ملناقشة األمر وتقديم املشورة العملية الالزمة.
وبإمكانه أيضً ا الذهاب معك إذا أردت التقدم
ببالغ إىل قسم الرشطة أو رفع قضية إىل املحكمة.

عرب الهاتف

خط املساعدة

الوطني 116 006

االثنني-الجمعة من  9ص إىل  8م
(باللغة الفنلندية يف الغالب)
خط املساعدة القانونية 0800 161 177
االثنني -الخميس من  5م إىل  7م (باللغة الفنلندية)

إن  RIKUهي منظمة غري حكومية ) (NGOبال أي انتامءات
سياسية أو دينية.

