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पीडितलाई सहयोग  
 

यदि पीदितको मृतु्य वा अशक्त भई  

उनका नदिकका नातेिार, 

श्रीमान् वा श्रीमती, सन्तान, अदभभावक, 

 सन्तान,िािु-भाई दििी-बदिनी, 

 ििुरबा ििुरआमा, नादत नादतना, 

लगायत अन्य उत्तरादिकारीले पदन प्राप्त  

अदिकार उपयोग गनन सक्छन् । 
 

Nepali

हाम्रो लक्ष्य: 
 

 

 

एसियन अमेरिकीन प्यािेसिक आइल्याण्डि  

िमुदायको सितमा प्रसतबद्ध भई उपयुक्त  

िाांसृ्कसतक ि एकीकृत स्वास्थ्य, व्यविािजन्य  

ि िम्बन्धित िेवा प्रदान गने ि िाम्रो िमुदायलाई  

स्वस्थ्य ि िशक्त िक्षम बनाउने । 
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हाम्रो उदे्दश्य:  
 

हाम्रो समुदायलाई स्वस्थ्य र सशक्त सक्षम बनाउने 
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एपीडीसीले प्रदान गने सेवाहरू:  

व्यवहारजन्य र मानसिक स्वास्थ्य िेवा 

रोकथान र कल्याणकारी िेवा 

सिक्षा र ईएिएल 

युवाका लासि काययक्रम 

दोभाषे र अनुवाद 

िमुदायलाई िहयोि 

वकालत कायय 

 
 

विसृ्तत जानकारीका लावि: 
 



पीडितलाई सहयोग 
 

एपीडीसीको पीडडत सहयोग पान एडिएन  

प्यासेडिक आईल्याण्डर समुदायसँग आबद्ध  

एक मात्र संस्था हो । यसले डििेषतह: उत्पिडडत,  

अिसरका लाडग संघषषरत भएका एडसयन अमेररकन  

प्यासेडिक आईल्याण्डर (एएपीआई) का कोलोरोडा 

 राज्य भरीका अल्पसंख्यक, समुदाय जसले भाषा, 

 ससृ्कती, पुस्तान्तर, धमष र आडथृक अिरोधकाको 

 सामना गरररहेकालाई हामी सेिा डदन्छ ं। 
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हामीले प्रदान गने सेवाहरू:  
 

संकट परामर्श, हस्तके्षपका लागि गसफाररस (ररफरल) 

रै्गक्षक र ररफरल पाइने उपलब्ध सेवा का लागि थप स्रोत र एजेन्सी सेवा 

अदालती प्रकृयाका बारेमा िननश पने प्रकृयामा सहयोि (पथप्रदर्शन) 

पीगितलाई क्षगतपूती गदलाउन सहयोि 

पीगित र गहंसाका प्रत्यक्षदर्ीलाई सहयोि, 

दोभासे र अननवाद 

कानननी उपचारका लागि गसफाररस 

पीगितलाई प्राप्त अगिकारका बारेमा जानकारी 
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ह िंसा पीहितका अहिकार 
 

 भेदभाव मुक्र उपचार, आदर सम्मानजन्य व्यवहार 

 सबै आरोपहरुका बारेमा जानकारी यसका साथै आरोप लगाउने/ 

          नलगाउने बारेमा ननर्णय गने अनिकार उपयोग गनण सनकने 

 डर/ िम्की, त्रास उत्पिडन वा दुरासयमुक्त सेवा (यनद यस्तो भएमा 

     वा त्रास देखाईए के कस्तो कानुनी उपाय नलन सनकन्छ भने्न जानकारी) 

 पीनडतको सम्पनि प्रमार्को रूपमा नचानहएमा तुरुन्त निताण नदइने 

 अदालतको कुनै पनन आदेश वा एच आई वी (HIV) जााँचको ननतजा 

           तत्काल नदइने 

 उपलब्ध नविीय सेवा सहयोग र सामुदानयक सेवाका बारेमा जानकारी 

 पीनडतलाई के कनत अनिकार प्राप्त छ यसको जानकारी 

 जिन्य अपराि (कोल्ड केस) मा यनद अनुरोि भएमा वानषणक  

         नववरर् यथावत गररने 

  पीनडत अनिकार कानुन (नभत्पिम राइट एि) अनुसार हुन 

 ननयम कानुन पालनाको उपयोगका सम्बन्धमा जानकारी 

 अनुरोि भएमा आरोनपत जेल मुक्त भएको,  

बानहर आएको वा स्थायी रूपमा नहरासत वा जेलको  

स्थानान्तरर् भएको जानकारी 

 नपनडतलाई नहिंसाबाट परेको असरको नववरर् 

 तयार गने र यसलाई अदालतमा वकलातका  

समयमा सुनाउने/ प्रसु्तत गने 

 अदालती काम कारबाहीको क्रममा पीनडतको ठेगाना  

टेनलिोन नम्बर कायणके्षत्र लगायत अन्य आउजाउका  

स्थानका बारेमा जानकारी गोप्य राख्न लगाउने 
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