
इ� चाइ� से�अुल एिवउज फाउ�ेशनको समा�ी
टेिलफोन: 288 999 22  �ा�: 288 999 23 
इमेल: info@ecsaf.org.hk 
वेवसाइट: www.ecsaf.org.hk 
फेसवकु: www.facebook.com/ecsafhk 

समान अवसर आयोग�ारा अनवुाद गिरएको
वेवसाइट: www.eoc.org.hk 

बालबािलकाह�लाइ� हािनबाट  
जोगाउनहुोस्

यौन द�ु�वहारलाइ� नाइ� 
भ�ुहोस ्

तपा�लाई यसले चोट               भ�े थाहा छ ? 
यौन द�ु�वहारबाट पीिडत भएका �ि�ह�मा िन� 
असर पन� स�ेछः

शारीिरक असरः
• कुनै कारण िबना शारीिरक �पमा अ�� महसुस गन�
• शािरिरक �श�बाट डराउने
• अिन�ा र डरला ा सपनाह� दे�े
• वढी खाना खाने र खाएपिछ जवज��ी बा�ा

गन� (बिुलिमया) वा भोक नला�े/खाने इ�ा 
न�ने (एनोरेि�या) रोगबाट पीिडत �ने

• मिदरा तथा लागूपदाथ�मा िनभ�र 
�ने वा �सको लतमा ला�े

मनोवै�ािनक असरः
• �यं र अ� �ि�ह�मा िव¡ास गुमाउने
• हीनताभाव महसुस गन�
• दोषी, िरसाएको र लि¤त महसुस गन�
• आ¦ह�ाको §विृत देखाउने
• कुनै कारण िवनानै िचि�त र 

डराएको महसुस गन�
• यौन §ित घृणा वा 

डरको महसुसका 
कारण बवैािहक 
सम¯ाह� �ने 

�वहारा�क असरः 
• यौन §ित अनौपचािरक (अि�र) §विृत िवकास गन�
• असामा� �पमा �वहार गन� वा 

भावना¦क ब±े
• ठूलो भएपिछ बाल 

यौन द�ु�वहार गन� �ि� ब±े

End Child Sexual Abuse Foundation
Hugline: 2889 9933
Website: www.ecsaf.org.hk
Facebook: www.facebook.com/ecsafhk

Against Child Abuse
Parent-Child Support Line: 2755 1122
Website: www.aca.org.hk

RainLily
RainLily Hotline: 2375 5322
Email Support: safechat@rainlily.org.hk
Website: rainlily.org.hk

The Family Planning Association of
Hong Kong
Service Hotline: 2572 2222
Website: www.famplan.org.hk

TWGH CEASE Crisis Centre
24 Hour Hotline: 18281
Website: ceasecrisis.tungwahcsd.org

Caritas Family Crisis Support Centre
24 Hour Crisis Line: 18288
Website: fcsc.caritas.org.hk

Equal Opportunities Commission
(for sexual harassment complaint)
Tel: 2511 8211
Website: www.eoc.org.hk

Social Welfare Department
Hotline: 2343 2255
Website: www.swd.gov.hk

NO

उपयोगी �ोत-समा�ीह�

Nepali Version



बाल यौन द�ु�वहार 

1. जबरज�ी चु´न गन�
2. बµाको शरीरमा अनाव¶क�पमा छुने वा सं�श� गन�
3. बµाका �न र गो· अ¸मा छुने
4. §लोभनमा पारेर, धºकी िदएर, पुर¼ार िदएर वा सताएर  जबरज�ी 

मुख मैथनु, यौन स½क�  गने वा गो· अंगमा छुने
5. िहसँा¦क वा जबरज�ी यौन स½क� , ज� ैबला¿ार 

1. "नाइ�" भ±हुोस ्!

2. उ� �ान छाड्नुहोस ्र अ�Â सुरिÄत �ान वा धरैे 
मािनसह�को माझमा जानुहोस ्

3. तपाÆले िव¡ास गन� ठूलो माÇछेसागँ कुरा गनु�होस्

4. यिद ठूलो माÇछेले तपाÆले भनेको कुराको िव¡ास 
नगरेमा, तपाÆलाई कसैले िव¡ास नगदा�सÉ अकÊ 
ठूलो माÇछेसँग कुरा गनु�होस ्।

5. य�ो कुरालाइ� आफूसँग िसिमत नरा�ुहोस।् कसैसँग 
कुरा गनु�होस ्जसकारण तपाÆले मÍत §ाÎ गन� 
सÏु�Çछ !

6. सÐव भएसÉ िछटो हगलाइन (Hugline) 
288 999 33 मा फोन गनु�होस।्

1. Ñानपूव�क सु±हुोस ्र बµा §ित िव¡ास देखाउनुहोस ्।
2. नआिÒनुहोस ्।
3. बµालाई “यो ितÔो गÕी होइन” भनेर साÇ×ना िदनुहोस ्।
4. बµालाई “मसँग कुरा गर, म 

यहा ँितमीलाइ� मÍत गन�को लािग �ँ” 
भनेर §ोØाहन गनु�होस ्।

5. बµालाई "मैले फेिर ��ो �नबाट
रोÏेछु" भनी Ùढतापूव�क भ±हुोस ्।

6. सÐव भएसÉ िछटो हगलाइन
(Hugline) 288 999 33 
मा फोन गनु�होस।्

7. िवÚवाट मÍत खोÛुहोस ्वा 
सÐव भएसÉ िछटो §हरीमा 
िरपÊट गनु�होस ्।

1. बµा सँग–सँगै अÝील सामÞी हने� 
2. बµासँग टेिलफोनमा अÝील कुराकानीह� गन�
3. नुहाइरहेको वा कपडा पिरवत�न (फेिररहकेो) गिररहकेो बµालाई 

िचयाएर हेन�
4. यौनज� इ�ा §कट गन� वा यौन §�ावह� रा�े
5. बµालाई यौन िßयाकलापह� §दàशत गन�
6. शिररका अ¸ह� बµालाइ� अिÝल�पमा देखाउने
7. बµाको नागंा फोटोह� िखâे

िनतã, 
गुÎागं

�न, 
िनत´, 

यौनागं बिरपिरका 
ठाउँह�

केटी केटा

तäांक अनुसार, आधाभåा धेरै बाल यौन द�ु�वहारका घटनाह�मा, 
द�ु�वहार गन� �ि� पीिडतसँग पिरिचत �Çछन ्।

• अÑयन गन� �ान

• पीिडतको घर

• नातदेार/æेç पािरवािरक सद¯/¯ाहारकता�को घर

• सुनसान �ान

• आèनो गो· अ¸ह� (पौडी खेéा लगाइने पोशाकêारा ढािँकएका 
शरीरका अ¸ह�)को बारेमा जानकारी गराउनुहोस्

• कसैले आèनो शरीरमा छुने §यास गरेमा त�ु� ै“नाइ�!” भ± र उ� 
�ान छाड्न र अ�Â सुरिÄत/थप मािनसह�को माझमा जान, आफूले 
िव¡ास गन� ठूलो 
माÇछेसँग कुरा गन� 
भ±हुोस ्

• अ� �ि�लाइ� आèनो बµाको शरीरमा अनौपचािरक�पमा 
(ëालठìामा) छुने अनुमित िदने काम

• कुनै पिन �ि�सँग एíै बî िदने काय�

• आफï  एíै सुनसान �ानह�मा जान

• उनीह�को गो· अ¸ह�मा िजि¼एर (ëालठìामा) नछुनुहोस्

• उनीह�लाइ� िजि¼एर (ëालठìामा) नागंै �न नभ±हुोस्

इñ चाइò से�अुल एिवउज फाउóेशनले 18 वष� 
भåा मुिनका �ि�ह�लाइ� यौन द�ु�वहारबाट 
जोगाउने लô राõदछ । यिद तपाÆलाई बाल यौन 
द�ु�वहारको बारेमा सोधपूछ गनु� परेमा, कृपया हाÔो 
हगलाइन (Hugline) 288 999 33 मा फोन 
गनु�होस ्।

आ�नो ब�ालाइ� स�ान गनु�होस ्

आ�नो ब�ाको सुर�ा गनु�होस्
तपा�को ब�ालाई िन� कुराह� िसकाउनहुोस ्:

तपा�को ब�ालाई िन� काय�ह� गन� निदनहुोस:्

धेरैजसो आम बाल यौन द�ु�वहार अपराध £ने ¤लह�:

कसैले आ�ना गो¥ अ¦ह�मा हेन§ वा छुने ¨यास गरेमा 
ब�ाले त©ालै गनु�पन§ काय�ह�

ब�ाले आफू मािथ यौन द�ु�वहार भएको कुरा भनेपिछ 
ठूलो मा®छेले गनु�पन§ काय�ह�ः

आ�ना गो¥ अगंह�का बारेमा थाहा पाउनहुोस्

िबना स°क� �ारा £ने द�ु�वहार 

स°क� �ारा £ने द�ु�वहार

बµालाई §लोभनमा पारेर वा पुर¼ार िदएर बµालाई समप�ण गन� 
दबाव िदने वा बµालाई धºकी, डर वा बलको माÑमबाट शारीिरक 
�पमा द�ु�वहार गन� ज�ा कुनै पिन यौन िßयाकलापह�मा  
बालबािलकाह�लाइ� संल� गन� काय�। 


