Bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân của một cuộc
bóc lột?
Bạn bắt buộc phải làm những điều mà bạn không muốn làm ? Có ai đó kiểm sóat bạn ?
Người đó có những hành vị bạo lực đối với bạn hay đe dọa bạn? Bạn không được tự do ra đi ?
Không ai có quyền ép bạn hay giữ bạn ngòai ý muốn của bạn

Một vài hiện tượng cho thấy bạn có thể bị bóc lột









Hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn làm việc nhưng không được bao nhiêu tiền
Ngày làm việc của bạn rất dài và bạn không có thời gian nghỉ ngơi
Việc làm nguy hiểm và không có gì bảo hiểm cho bạn
Bạn không được phép giữ lại giấy tờ tùy thân của mình
Người ta đe dọa bạn hay tống tiền bạn
Bạn phải trả lại tiền cho người chủ
Bạn luôn luôn sợ hãi
Bạn ngủ ngay tại nơi làm việc

Nếu bạn nằm trong hòan cảnh như vậy, bạn hãy bày tỏ cùng chúng tôi.
Chúng tôi sẽ nghe bạn. Bạn có thể kể lại một cách nặc danh, hòan tòan
miễn phí và không bị ràng buộc gì cả.
Nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc bạn không thể liên hệ trực tiếp với
chúng tôi, bạn có thể kể lại cho một người bạn, một người nào đáng tin cẩn,
một bác sĩ hay một giáo viên. Bạn nhờ họ gọi chúng tôi hay cảnh sát.

PAG-ASA
Rue des Alexiens 16b
1000 Bruxelles
Từ thứ hai đến thứ sáu 9g00 - 17g00
(Khỏi lấy hẹn)
Đ.T. 02 51164 64
Email : info@pag-asa.be
WhatsApp hay SMS 0470 94 07 77
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

Trong trường hợp hiểm
nguy khẩn cấp,
Gọi cảnh sát qua số : 112

Có lẻ bạn lo sợ ?
Liên hệ với chúng tôi một cách nặc danh ?

Làm sao giữ kín cuộc gọi ?

Đúng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi không cần
báo tên tuổi. Chúng tôi ghi nhận những gì bạn nói
mà không hỏi tên bạn cũng như những thông tin
nào gây liên lụy cho bạn. Chúng tôi có trách
nhiệm phải giữ bí mật nghề nghiệp, không bao giờ
đưa thông tin của bạn đến người khác mà không
có sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể xóa đi số điện thọai trong máy bạn, hay
sử dụng máy của người khác. Bạn có thể nhắn tin
cho chúng tôi (SMS hoặc WhatsApp) và bảo chúng
tôi gọi lại bạn qua đường giây kín.

Bạn không có giấy tờ cư trú ?

Bạn sợ cảnh sát?

Không thành vấn đề. Nếu bạn đang sống không
giấy tờ, bạn vẫn cứ bảo chúng tôi một cách thỏai
mái. Chúng tôi không tiến hành một thủ tục nào
không có sự đồng ý của bạn.

Không thành vấn đề. Cảnh sát bảo vệ bạn và giúp
đỡ bạn. Dú sao chúng tôi cũng không bao giờ báo
với cảnh sát không có sự đồng ý của bạn. Bạn đừng
lo ngại gì khi đến nói chuyện với chúng tôi

.

