آیا تو فکر میکنی قربانی قاچاق انسانی باشی؟
آیا تو مجبور به انجام دادن کارهایی هستی که نمیخواهی آنراانجام دهی؟ آیا کسی ترا را تحت کنترول نگه میدارد؟
آیا این شخص از خشونت استفاده میکند و یا ترا را تهدید میکند؟ آیا آزاد نیستی؟
هیچکس اجازه مجبور کردن ترا ندارد و یا اینکه ترا قید کند.

برخی از نشانه های که میتواند بیانگر سوءاستفاده از تو باشد:









تماس
PAG-ASA
Rue des Alexiens 16B
1000 Bruxelles

تو برای پول کم زیاد کار میکنی.
تو روزهای طوالنی را کار میکنی و نمیتوانی تفریح داشته باشی.
کار تو خطرناک است و لباس محافظتی نداری.
اسناد هویت ترا از پیشت گرفته.
ترا تهدید میکنند و یا در ترسانده میشوی.
تو باید پول ات را به صاحب کارت پس بازپرداخت کنی.
تو همیشه در ترس زندگی کنی.
تو در محل کارت میخوابی.

از دوشنبه تا جمعه
از ساعت  ۹قبل از ظهر الی  ۵بعد از ظهر
بدون قرار مالقات

اگر با چنین شرایط روبرو هستی ،در باره اش صحبت کن .تو میتوانی با ما صحبت کنی .ما برای
تو گوش خواهیم داد .تو متیوانی بدون کدام جبر با ما ،به صورت رایگان و ناشناس صحبت کنی.
اگر ناراحت هستی و تشویش داری و یا نمیتوانی مستقیما ً با ما تماس بگیری ،با شخصی که به او
اعتماد داری صحبت کن (مانند دوست ،همسایه ،خویشاوند ،داکتر ،معلم) و از او بخواه که با ما و
یا با پولیس تماس بگیرد.

شماره تیلفون۰۲۵۱۱۶۴۶۴ :
ایمیل آدرس info@pag-asa.be:
وتس اپ۰۴۷۰۹۴۰۷۷۷:
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

در صورت خطر فوری
با پولیس تماس بگیر۱۱۲ :

ممکن است تشویش داشته باشی
تماس تیلفونی پنهان؟

آیا میخواهی با ما به صورت ناشناس تماس بگیری؟

بله ،ممکن است! تو میتوانی این شماره را از لیست
تماس های تیلفونی خود حذف کنی .یا میتوانی با
تیلفون شخص دیگری با ما تماس بگیری .تو همچنین
میتوانی یک پیام ( SMSیا واتس اپ) برای ما
ارسال کنی و از ما بخواهی که با یک شماره مخفی
با تو تماس بگیریم.

بله ،ممکن است! تو میتوانی از ما بخواهی تا معلومات ترا محفوظ
نگهداریم  .ما صرف آنچه را که تو به ما میگویی مینویسیم اما نه
نام و مشخصاتت را .عالوه بر این ،ما به اسرار حرفه ای متعهد
هستیم (یعنی راز مردم را نگه میداریم) و بدون اجازه شما ما هیچ
.نوع اطالعات را با کسی در میان نمی گذاریم

آیا تو از پولیس ترس داری؟

بدون مدارک/اسناد اقامت؟

مشکلی نیست! پولیس برای کمک و محافظت ما و شما کار
میکند اما بدون اجازه تو ما با پولیس تماس نخواهیم گرفت.
بنابراین تو میتوانی بدون هیچ گونه نگرانی و تشویش با ما
.صحبت کنی

مشکلی نیست! اگرتو در بلجیم بدون مدارک اقامت زندگی میکنی
باز هم میتوانی بدون هیچ گونه نگرانی با ما صحبت کنی .ما بدون
.اجازه ات همیچ نوع کاری را نخواهیم کرد

