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सेवा अपेक्षाहरू 
 

आप्रवासी कामदार केन्द्रले अस्थायी भिसामा वा आप्रवासी पषृ्ठिूभम िएका कामदारहरूलाई काययस्थलका 
िएका समस्याहरूमा सहयोग गर्य। 
 

हामीले के मद्दत गर्न सक्छौं 
 

• हामी काम सम्बन्द्धी तपाईंको अधधकार र तततिहरूलाई कसरी लागू गिे िन्द्िे बारे जािकारी 
प्रदाि गिय सक्र्ौं। 

 

• हामी तपाईंलाई आफ्िो काममा समस्या ह ुँदा तपाईंले भलिसक्िे कदम तथा ववकल्पहरूको 
बारेमा सामान्द्य जािकारी ददि सक्र्ौं। 

 

• हामी तपाईंलाई काम सम्बन्द्धी समस्या समाधाि गिय सककन्द्र् कक ििेर तपाईंको रोजगारदाता 
तथा सम्बन्न्द्धत अन्द्य व्यन्क्तहरूसुँग क राकािी गिय मद्दत गिय सक्र्ौं। 
 

• हामी तपाईंलाई फेयर वकय  ओम्बड्सम्याि, मािव अधधकार आयोगहरू र अन्द्य सरकारी 
संस्थाहरूसुँग तपाईंका म द्दाहरू उठाउि मद्दत गिय सक्र्ौं। 
 

• यदद तपाईंले चाहेमा हामी तपाईंलाई य तियिमा सामेल तथा सहिागी ह ि मद्दत गिय सक्र्ौं। 

 

• यदद तपाईंलाई थप सहायता चादहएमा, जस्त ैवककलको सल्लाह, अदालतमा प्रतततिधधत्व गिय 
वा वकय किर (काययस्थल बबमा) वववादमा सहायता चादहन्द्र् ििे हामी तपाईंलाई अन्द्य 
संस्थाहरूमा भसफाररस गरर पठाउि सक्र्ौं।  
 

• यदद तपाइुँको प्रश्ि वा समस्याहरू माधथ उल्लखेित ववषयहरू भित्र पदैि, जस्तै तपाइुँको भिसा 
बारेमा सल्लाह चादहन्द्र् ििे तपाइुँलाई अको संस्थाको मद्दत चादहि सक्र्। 
 

हामी कहााँ आउाँदा तपाइले के आशा गर्न सक्रु्हुन्छ 
 

• हामीले प्रदाि गिे सहयोग तििःश ल्क र्। 
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• तपाईंको व्यन्क्तगत जािकारी तथा तपाईंको पररघटिाहरू सधैं गोप्य रहन्द्र्ि।् हामीले 
सङ्कलि गिे डाटाहरू बेिामी वा अज्ञात रूपमा कदहलेकाहीीँ अि सन्द्धाि, वकालत र आप्रवासी 
कामदारहरूलाई संगदठत गिे उद्देश्यका लाधग प्रयोग गररि का साथ ैहाम्रा साझेदारहरूसुँग 
लेिदेि पति गररन्द्र्, तर हामी कदहल्यै डाटा बेच्दैिौं। 
 

• जहाुँसम्म सम्िव ह न्द्र्, हामी तपाईंको िाषा बोल्िे कमयचारी वा स्वयंसेवकहरूलाई हामीसुँग 
सम्पकय  गिे ब्यन्क्तको रूपमा व्यवस्था गिेर्ौं। यदद दोिास ेआवश्यक र् ििे, हामी 
ततिीहरूलाई उपलब्ध गराउिेर्ौं।  
 

• कदहलेकाही,ं हामीलाई तपाईंको प्रश्िको जवाफ ददि वा तपाईंले हामीलाई ददि िएको कागजात 
र प्रमाणहरू हेियको लाधग समय चादहन्द्र्। हामीसुँग तपाईंको लाधग जवाफ र जािकारी ह िे 
बबविकै हामी तपाईंलाई सम्पकय  गिरे्ौं। यद्यवप, हामी काि िी समयसीमा पूरा गिे जस्ता 
ववषयहरूमा आधाररत कामदारहरूलाई प्राथभमकता ददन्द्र्ौं। 
 

• हामी तपाइुँको समस्या समाधाि गिय तपाइुँका ववकल्पहरू बारे जािकारी गराउि सक्र्ौं, तर 
तपाइुँ क ि कदम चाल्ि चाहि ह न्द्र् िन्द्िे तिणयय गिे तपाइुँको अधधकार हो। हामी तपाईको 
सहमतत बबिा तपाईको तफय बाट कदहल्यै कदम चाल्दैिौं। 
 

• हामीले तपाईलाई सहयोग गरररहुँदा, तपाईले हामीलाई इमेल वा फोि वा टेक्स्ट म्यासेज माफय त 
सीधै हाम्रा कमयचारी सदस्य वा तपाईलाई तोककएको स्वयंसेवकसुँग तियभमत रूपमा सम्पकय  
गिय सक्ि ह न्द्र्। यदद िेटघाट वा क राकािी को लाधग समय माग िएमा हामी सम्िव 
िएसम्म, तोककएको कमयचारी सदस्य माफय त द ई ददि भित्र जवाफ ददिेर्ौं। 
 

• यदद हामीले तपाईंलाई थप सहायताको लाधग अको संस्थामा पठायौं ििे, ततिीहरू तपाईंसुँग 
सम्पकय मा र्ि ्कक रै्िि ्ििी जाुँच गिय तपाईंलाई कम्तीमा द ई पटक सम्पकय  गिेर्ौं। 
 

• हामी सधैं तपाईको समस्या समाधाि गिय सक्दो प्रयास गर्ौं, तर के िततजा आउुँर्, सो 
बारेमा ग्यारेन्द्टी ददि सक्दैिौं। हामी माधथ उल्लेखित 'हामीले के मद्दत गिय सक्र्ौं' अन्द्तगयत 
पिे स चीहरूको दायरा भित्र रहेर िरमग्द र प्रयास गिेर्ौं। हामी यस सीभमतताको बारेमा 
तपाईसुँग इमािदार ह िेर्ौं र यदद हामीले हाम्रो सहयोग बन्द्द गिय आवश्यक र् ििे तपाईलाई 
उधचत सूचिा ददिेर्ौं। 
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हाम्रो सहयोगबाट उच्चतम फाइदा ललर् तपाई ल ेके गर्न सक्रु्हुन्छ 

 

• यदद तपाईंले सकेसम्म धेरै जािकारी, कागजातहरू र प्रमाणहरू सकेसम्म चाुँडो उपलब्ध 
गराउि ियो ििे, यसले हामीलाई तपाईंको प्रश्िहरूको सही जवाफ ददि र तपाईंका 
ववकल्पहरूको बारेमा जािकारी उपलब्ध गराउि मद्दत गर्य। हामी तपाईंलाई सहयोग प्रदाि 
गियको लाधग हामीलाइ चादहिे प्रश्िहरू मात्र सोध्र्ौं। 
 

• आफ्िो इमेल र फोि तियभमत जाुँच गि यहोस ्ककिकी हामी िएका प्रगततहरू वारे जािकारी 
ददि वा थप जािकारी अि रोध गिय प्रयोग गिेर्ौं। 
 

• यदद हामीले तपाइुँलाई प्रदाि गिे जािकारीको बारेमा तपाइुँ अतिन्श्चत वा भ्रभमत ह ि ह न्द्र् 
ििे, कृपया हामीलाई थाहा ददि होस,् हामी थप स्पष्ट पािे र्ौं। यदद तपाइुँ अन्द्य संस्थाहरूबाट 
सो सम्बन्द्धी जािकारी िोज्ि चाहि ह न्द्र् ििे, तपाइुँ सधैँ त्यसो गिय सक्ि ह न्द्र्।  


