
ਆਉਨਲਾਈਨ ਆਮ੍ਹੋ - ਸਾਮ੍ਣੇੇਫਹੋਨ ਦੁਆਰਾ

ਵਿਕਵਿਮ ਸਪਹੋਰਿ ਵਫਨਲੈਂਡ (ਆਰਆਈਕੇਯੂ) 
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਿਾਹ।

ਸਾਰੇ ਤ੍ਾਹ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਕਰਤ ਤੇ 
ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਹ਼ੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਿਕਖਆਂ 
ਕਵੱਚੋਂ  ਕਕਸੇ ਤ੍ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ? 
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ 

ਪਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਵਜਹਾ ਜਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਹੋ? 

 • ਕੀ ਕਹੋਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, 
ਮਾਲਕ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੋਲ ਵਫਨਲੈਂਡ 
ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 
ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਹਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਵਨਕਾਲਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਂ 
ਆਪਣਾ ਵਨਿਾਸ ਆਵਗਆ ਗੁਆ ਦੇਿੇਗਾ? 

 • ਕੀ ਕਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਹੋ ਵਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ 
ਹਹੋ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਵਦੰਦੇ ਹਹੋ?

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਆਏ ਹਹੋ ਜਾਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ?

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਨਾਲੋਂ ਵਕਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਿਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ?

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਦਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਦਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਿੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਹੋ? 

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? 

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਹੋਈ ਿਰਤ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਿੱਤ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਸ੍ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਵੱਚ ਜਵਾਬ ਕਦੱਤਾ ਤਾ, ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ help@riku.fi ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਹੋ ਜਾਂ riku.fi/trafficking ਤੇ ਵਦਤੇ ਵਕਸੇ 
ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਹੋ।

PUNJABI

    040 632 9293



ਆਉਨਲਾਈਨ 

ਫਹੋਨ ਦੁਆਰਾ

ਆਮ੍ਹੋ - ਸਾਮ੍ਣੇ

RIKU ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਜਹੜੇ ਵਫਨਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਹੋ ਸਖਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ  
ਹਹੋਿੇਗਾ। riku.fi. ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਤੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ 
ਹਹੋ, ਜਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ, ਵਿਚਾਰ 

ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਹੋ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 
ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RIKUਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਹੈ ਵਜਸਦੀ 
ਕਹੋਈ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਾਸਟਰੀ ਹੈਿਪਿਾਈਨ 116 006

ਸਹੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਿਜੇ 
ਤੱਕ (ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਫਨਲੈਂਡ ਵਿਚ) 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਹ ਹੈਿਪਿਾਈਨ 0800 161 177
ਸਹੋਮਿਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ 
ਤੱਕ (ਵਫ਼ਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ)

Riku.fi ਿੈੱਬਸਾਈਿ ਆਰਆਈਕੇਯੂ ਅਤੇ 
ਅਪਰਾਵਧਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 

ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਰਤ ਸ਼ਹੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 
ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 

help@riku.fi ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹਹੋ।

RIKUchat ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਿਾਈਮ ਸੇਿਾ ਹੈ 
ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਫ਼ਨਵਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਦ ਹੈ।  

 riku.fi 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
 • ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਦੇਵਖਆ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ 
ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਹੋਇਆ ਹਹੋਿੇ

 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਜੁਰਮ 
ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹਹੋਏ ਹਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਹੋ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਿਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਹੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਗੁਪਤ ਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਨੰੂ ਫਹੋਨ ਜਾਂ -- ਆਉਨਲਾਈਨ - 
ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਹੋ ਸਾਮਣੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਨੰੂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇਿਾਂਗੇ।


