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भिक्टोरियामा अपिाध पपडितहरुका लागि सेवाहरू नपेाली 
(Nepali) 

 

भिक्टोरिया सिकािको अपिाध पपडित हेल्पलाइन (Victims of Crime Helpline) ले तपाईं ि तपाईंको परिवािको लागि नन: 

शुल्क जानकािी, सल्लाह ि सहयोि प्रदान िददछ। 

अपिाध पपडित हेल्पलाइन 

खोल्ने समय: बिहान ८ िज े- िानत ११ िज ेसम्म, हप्ताको ७ ददननै 

फोन: 1800 819 817 

सन्देश: 0427 767 891 

ईमेल: vsa@justice.vic.gov.au  

ननम्न कुिाहरूका लागि सन्देश वा ईमेल पठाउन हेल्पलाइनमा फोन िनुहुोस,् : 

• प्रहिीलाई कसिी अपिाधको जाहेिी ददने िने थाहा पाउँन 

• तपाईंलाई मद्दत िनद सक्ने अन्य सेवाहरू खोज्न 

• भिक्टोरियामा न्याय प्रणाली कसिी संञ्चालन हुन्छ िन्ने िािे जानकािी प्राप्त िनद 

• यदद तपाईं अदालतमा साक्षी िस्न आवश्यक िएमा तपाईंलाई सहयोि िनद 

• यदद तपाईं योग्य हुनुहुन्छ िने, क्षनतपूनतद ि आगथदक सहयोिको लागि आवेदन ददन मद्दत भलन 

• तपाईं ि तपाईंको परिवािलाई सुिक्षक्षत िाख्न तपाईं के िनद सक्नुहुन्छ िन्ने िािे जानकािी पाउन 

यदद तपाईं अदहले खतिामा हुनुहुन्छ िने, प्रहिीलाई तीन शून्य (000) मा फोन िनुहुोस।् तपाईं कुनै पनन प्रहिी थानामा जान 

सक्नुहुन्छ। 

हामी पवभिन्न परिस्थथनतमा िहेका धेिै व्यस्क्तलाई सहयोि िछौ 
हिेक वर्द हामी पवभिन्न उमेि, भलिं ि पषृ्ठिूभम िएका हजािौं अपिाध पपडित माननसहरूलाई मद्दत िददछौं। 

यदद तपाईं प्रहिीलाई अपिाध रिपोटु िन ुचाहनुहुन्न िने पनन हामी तपाईंलाई सहयोि िन ुसक्छौं। 
प्रहिीलाई अपिाधको िािेमा जानकािी ददनु पने धेिै कािणहरू हुन्छन।् उनीहरूल ेतपाईंको रिपोटदलाई िम्िीितासाथ भलनेछन ्

ि अपिाधी पत्ता लिाउन कोभशस िनेछन।् उनीहरूल ेतपाइँको सुिक्षा पनन िनद सक्छन।् 

यदद तपाईं जाहेिी ददन तयाि हुनुहुन्न वा प्रहिीसँि कुिा िने िािे गचन्न्तत हुनुहुन्छ िने तपाईंलाई हेल्पलाइनले ननम्न 

कुिाहरूमा मद्दत िनेछ: 

• तपाईंसँि कुिा िनद ि तपाईंको परिन्स्थनत िुझ्न 

• यदद तपाईं अपिाध रिपोटद िनद चाहानु हुन्न िने पनन तपाईंलाई मद्दत िनद सक्ने सेवाहरू खोज्न 

• यदद तपाईं चाहनुहुन्छ िने तपाईंलाई प्रहिीसँि कुिा िनद मद्दत िनद। 
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तपाईंले दोिाष ेप्रयोि िन ुसक्नुहुन्छ 

यदद तपाईंलाई चादहएमा हेल्पलाइनले तपाईंलाई नन:शुल्क दोिार् ेउपलब्ध ििाउँछ। तपाईंल ेदोिार्े माग्नको लागि अरू 

कसैलाई हेल्पलाइनमा फोन िनद लिाउन सक्नुहुन्छ। 

दोिार्े अनुिोध िनद: 

• हेल्पलाइनलाई 1800 819 817 मा फोन िनुदहोस ्

• उनीहरूलाई तपाईंको नाम, फोन नम्िि ि िोल्ने िार्ा िताउनुहोस ्

• एउटा दोिार्ेले तपाईंलाई फोन िनेछ। 

जि दोिार्ले ेतपाईंलाई फोन िददछ, तपाईंको मोिाइल फोनमा यो एक ‘ननजी नम्िि’ ‘ब्लक्ि नम्िि’ वा ‘नगचन्ने (कलि ID 

निएको) नम्िि' ('private number', 'blocked' or 'no caller ID') को रूपमा आउन सक्छ । 
 




