सामुदा�यक अ�धवक्ताको सूचना तथा अपराधको �सकार बनेका पी�डत कमर्चार�ले प्राप्त गन� अ�धकारहरू
होटे लका कमर्चार�हरूलाई दव्ु यर्वहारपूणर् वा �हंसात्मक आचरणबाट सुर�ा गन� अध्यादे शसम्बन्धी �सयाटलको सं�हता, (SMC,

Seattle Municipal Code) 14.26 अनस
ु ार होटे ल तथा सहायक होटे ल व्यवसायका रोजगारदाताहरूले होटे लका अ�त�थबाट आफू
�हंसा वा दव्ु यर्वहारमा परे को भनी आरोप लगाएका कमर्चार�हरूलाई यो सूचना �दनु पन� हुन्छ।
तपा� होटे लको अ�त�थद्वारा �हंसा वा दव्ु यर्वहारमा पनभ
ुर् एको आरोप लगाउने व्यिक्त हुनुहुन्छ भने तपा�लाई �नम्न अ�धकार
छ:
1) एक जना सामुदा�यक अ�धवक्ता। सामुदा�यक अ�धवक्ताको भू�मका तपा�लाई �दनको ज�तसुकै बेला र हप्ताको सातै
�दन �नःशुल्क तथा गोप्य सेवा प्रदान गनुर् हो। सामुदा�यक अ�धवक्ताले तपा�लाई �नम्न सहायता सेवाहरू प्रदान गनुर्

हुने छ: क) SMC 14.26 अन्तगर्तका तपा�का अ�धकारहरूबारे व्याख्या गन� र तपा�ले चाल्न सक्ने कदमको �वकल्प
बताउने; ख) तपा�का व्यिक्तगत आवश्यकता परू ा गनर् रे फरल सेवाहरू प्रदान गन�; र ग) तपा�ले चाहनभ
ु एको खण्डमा

होटे लको अ�त�थले �हंसात्मक वा दव्ु यर्वहारपूणर् व्यवहार गरे को घटनाबारे उजुर� गनर् तपा�लाई मद्दत गन�। तपा� यी
सेवाहरू होटे लको अ�त�थले आफूमा�थ दव्ु यर्वहार गरे को भनेर उजुर� गदार् मात्र नभएर आफ्ना �वकल्पहरूबारे मल्
ू याङ्कन
गनर् प�न प्रयोग गनर् सक्नु हुन्छ।
तपा�लाई यी संशाधनहरू प्रदान गनर् �सएटल �सट�ले (KCSARC, King County Sexual Assault Resource

Center) नामक समुदायमा आधा�रत वकालत संस्थासँग सम्झौता गरे को छ। यो हटलाइन सेवा चौबीसै घन्टा खुला
रहन्छ। गोप्य सेवाहरू प्राप्त गनर् तपा� यो नम्बरमा डायल गरे र KCSARC लाई कल गनर् सक्नु हुन्छ: 1-888-99VOICE (1-888-998-6423). KCSARC का बारे मा थप जान्न कृपया यो �लंक खोल्नुहोस ् :
https://www.kcsarc.org/.

2) RCW 7.69.030 अन्तगर्तका अपराधका �सकार बनेका पी�डतका ला�ग वकालत सेवा तथा अन्य अ�धकारहरू

वा�संटनको संशो�धत सं�हता (RCW, Revised Code of Washington) 7.69.030 अनस
ु ार अपराधको �सकार
बनेका पी�डतहरूले �व�भन्न अ�धकारहरू प्राप्त गछर् न।् यी अ�धकार फौजदार� अदालत वा बाल अदालतको सुनुवाइमा

लागू हुन्छन ्। तपा� �हंसात्मक यौन अपराधको �सकार बनेको पी�डत हुनु हुन्छ भने तपा�सँग अ�भयोजन वा प्र�तवाद�
अन्तवार्तार्का क्रममा पी�डततफर्को अ�धवक्ता उपिस्थत गराउने अ�धकार हुन्छ। अपराधको �सकार बनेका पी�डतको
तफर्बाट लड्ने अ�धवक्ताको भू�मका तपा�लाई भावानात्मक समथर्न प्रदान गनुर् हो।

RCW 7.69.030 अन्तगर्त

�ढलाइ नहुने गर� तुरुन्तै �च�कत्सा सहायता प्राप्त गन� अ�धकार छ। साथै अदालतमा उपिस्थत हुँदा
तपा�को कमाइ गुम्न न�दन तपा�को रोजगारदातासँग हस्त�ेप गनर् कोह� व्यिक्तलाई लगाउने अ�धकार प�न छ।
तपा�सँग

अपराधको �सकार बनेका पी�डतहरूले प्राप्त गन� अ�धकारका बारे मा थप जानकार�का ला�ग RCW 7.69.030 हे नह
ुर् ोस ्।
अपराधको �सकार बनेका पी�डतले प्राप्त गन� वकालत सेवाबारे जानकार�का ला�ग तपा� यहाँ सम्पकर् गनर् सक्नु हुन्छ:
पी�डत सहायता सेवा लाई 1-888-288-9221 मा वा KCSARC लाई 1-888-998-6423 मा।
3) �कङ काउन्ट� �वशेष आक्रमण प्रोटोकल।

यो प्रोटोकलले �कङ काउन्ट�मा हुने �निश्चत खालका अपराधका मुद्दामा
समन्वयात्मक अनुसन्धान तथा सेवाका ला�ग मागर्दशर्नहरू प्रदान गछर् । RCW 26.44.180 तथा RCW 26.44.185
अनस
ु ार स्थापना ग�रएको यो प्रोटोकल अनस
ु न्धानको �वश्वसनीयता बढाउन, पी�डत, सं�दग्ध व्यिक्त तथा
समुदायहरूको चासो र�ा गनर् र अपराधको �सकार बनेर बाँचेका व्यिक्त तथा �तनका प�रवारहरूलाई उ�चत सेवा
उपलब्ध छन ् भन्ने कुरा सु�निश्चत गन� गर� तयार पा�रएको हो।

यो फारमका सम्बन्धमा िज�ासा भएका रोजगारदाता तथा कमर्चार�हरूले श्रम मापदण्ड कायार्लय (OLS,

Office of Labor Standards) मा 206-256-5297 मा सम्पकर् गनर् सक्नुहुन्छ वा OLS को वेबसाइट
http://www.seattle.gov/laborstandards हे नर् सक्नु हुन्छ।
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