DARI

حامیت از قربانیان فنلند ) (RIKUقربانیان
جرم ،نزدیکان آنها و شاهدان جرم را
رهنامیی و حامیت می کند.

آنالین

تلیفونی:

حضوری

همرستان مخالفت کنید یا کار یا رابطه را ترک کنید ،به
شام یا نزدیکانتان آسیب بزند؟
•آیا کسی شام را درباره کاری که برای انجام آن آمدید یا
رشایط آن ،گمراه کرده است؟
•آیا معاش بیشرتی از چیزی که در واقع به شام پرداخت
می شود ،به شام قول داده بودند؟
•آیا مکررا ً بیشرت از پنج روز در هفته یا بیشرت از  ۸ساعت
در روز بدون پول اضافه کار می کنید؟
•آیا کسی به اسم شام پول قرض کرده است یا مدارکی را
امضا کرده است که شام متوجه نشده باشید؟
•آیا کسی از حساب بانکی شام استفاده می کند یا امور
مالی شام را کنرتول می کند؟
اگر به یک یا چند سؤال باال جواب بلی دادید ،لطفا با
 help@riku.fiبه هر لسانی به متاس شوید یا با یکی از
منربهای موجود در  riku.fi/traffickingمتاس بگیرید.

040 632 9293

 RIKUبه همه قربانیان قاچاقربی انسان و دیگر
اقسام بهره کشی کاری خدمات ارائه می دهد

آیا شام یا یکی از نزدیکانتان فقرات ذیل را تجربه کرده اید؟
•آیا کسی شام را برای انجام کار غیرقانونی یا کار دیگری
که منی خواهید انجام دهید ،تحت فشار قرار می دهد؟
•آیا شخصی (مثل همرس ،خویشاوند ،کارفرما) کار شام یا
ارتباط شام با دیگران را کنرتول می کند؟
•آیا کسی به شام گفته است که بخاطر آمدن به فنلند
پولی بدهکار هستید یا آیا تاهنوز به کسی پول پرداخت
کرده اید؟
•آیا کسی به شام گفته است که اگر از او پیروی نکنید،
دیپورت می شوید یا اجازه اقامت خود را از دست می
دهید؟
•آیا کسی شام را به انتشار معلومات شخصی شام تهدید
می کند؟
•آیا می ترسید که به حیث مثال اگر با کارفرمای تان یا

با ما به متاس شوید اگر:

•قربانی یک جرم هستید
•اگر شاهد یک جرم بوده اید
•یکی از نزدیکانتان قربانی جرم است
•مشکوک هستید که قربانی جرم هستید و می
خواهید در مورد تجربه های خود گفتگو کنید و/یا
مشوره عملی اخذ کنید

خدمات ما کامالً محرمانه است .از طریق تلیفون یا
آنالین  -همچنان ناشناس  -با ما به متاس شده می
توانید .همچنان می توانید درخواست مالقات حضوری
در یکی از دفاتر ما بدهید .ما معلومات مربوط به
دوسیه شام را بدون رضایت شام به هیچکس منی
دهیم.

حضوری

آنالین

ویب سایت  Riku.fiمعلوماتی را به لسان های
مختلف درباره  RIKUو روند کیفری ارائه می کند.
اگر به قاچاقربی انسان یا بهره کشی کاری مشکوک
هستید ،برای دریافت پشتيبانی و مشوره به
 help@riku.fiایمیل بزنید .به لسان خودتان نوشته
می توانید.
 RIKUchatیک رسویس در زمان واقعی غالباً به
لسان فنلندی استriku.fi .

تلیفونی:

خط پشتیبانی ملی 116 006

دوشنبه-جمعه  ۹صبح الی  ۸عرص (غالباً به فنلندی)

خط مشوره حقوقی

0800 161 177

دوشنبه-پنج شنبه  ۵صبح الی  ۷عرص (به فنلندی)

دفاتر  RIKUدر رسارس فنلند پشتيبانی مجانی
ارائه می کنند .ما از یک ترجامن استفاده
کرده می توانیم که حفظ محرمانه معلومات
را رعایت کند .معلومات متاس در .riku.fi
همچنان می توانید درخواست یک شخص
حامی بدهید که با شام مالقات و گفتگو
کرده می تواند و مشوره عملی ارائه می
دهد .همچنان می تواند با شام به مرکز
پولیس یا محکمه بیاید.
 RIKUیک سازمان غیر دولتی ) (NGOبدون وابستگی سیاسی
یا مذهبی است.

