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آیا فکر می کنید قربانی قاچاق ھستید؟

ل & کند؟  آ=ا <ا=د >ارها;: را انجام ده0د که ن8 خواه0د انجام ده0د؟ ک/ شما را کن()
آ=ا این فرد از خشونت استفادە & کند =ا شما را تهد=د & کند؟ آزادی ترک کردن را ندار@د؟ 

هیچ کس ن8 تواند شما را مجبور کند =ا برخالف م0ل شما >اری را انجام دهد.

-ا ما در تماس ش$#د 

Rue des Alexiens 16 b  
              1000 Bruxelles   

از دوشIJه اG جمعه 9:00 صبح تا 5:00 -عد 
از ظهر. 

V وقت مالقات)  WXدون گرف-)

      E mail : info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS.:  0470 94 07 77 

facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 

 برd̂ از  عال=م =ا aنخ ها مب̂_ بر اینکه ممکن است مورد سوء استفادە قرار <اش0د

 برای مقدار پول ب{ش از حد yم yار x کنuد ●

�ار نه x -اشuد ●uهیچ وقت ب 
�
 روزهای طوال�y Vار x کنuد و تق�#Iا

 yار شما خطرنا� است و هیچ محافظ�W ندار#د ●

 شما حق نگهداری اسناد ه$#ت خود را ندار#د ●

ی هس�uد ●  شما ز#ر تهد�د �ا -اج گ��

 شما -ا�د پول را -ه صاحب yار خود -از�رداخت کنuد ●

شما هم{شه x ترسuد ●

در محل yار خود x خوابuد  ●

 x م داد. شماuد. ما -ه شما گوش خواهuت کنIد، در مورد آن -ا ما صحuب¤ن x ر خودتان را در این �§ از این حاالت ̈ا
توانuد -ه صورت ناشناس، را�©ان و -دون هیچ گونه تعهدی -ا ما صحIت کنuد. 

#د، -ا �ک دوست، شخ که -ه آن اعتماد دار#د، داW�ª �ا   -ا ما تماس -گ��
�
ر ناراحت هس�uد �ا ن° توانuد مستقuما ̈ا

د.  معلم صحIت کنuد. از وی -خواهuد -ا ما �ا ³ل{س تماس -گ��

در صورت خطر فوری: <ا دایر 
کردن شمارە 112 <ا kلiس 

@د  n)تماس ب0گ

ممکن شما نگران -اشuد ؟
نگهداری تماس شما مثل �ک راز؟ V -ا ما -ه صورت ناشناس؟ WXتماس گرف

-له، x توانuد شمارە ما را از ل{ست تماس حذف کنuد �ا از تلفن 
x V توانuد برای ما پuام ارسال  �Xد. همچنuشخص د�گری استفادە کن
 V¿د -ا �ک شمارە مخuو از ما -خواه (س اپÁاس ام اس �ا وا) دuکن

#م. -ا شما تماس -گ��

-له، شما هم{شه x توانuد -ه صورت ناشناس -ا ما تماس 
#د. ما آنچه را که -ه ما x گ$#uد، �ادداشت x کنuم، اما -دون  -گ��

نام �ا اطالعا�W که -ه ما ام�ان x دهد که شما را شناسا�Â کنuم. 
V مشمول رازداری حرفه ای هس�uم و هیچ  عالوە بر این، ما ن��

ا� ن° گذار#م. Wرا -دون رضا�ت شما -ه اش� Wاطالعا�

ا�ا -دون اسناد اقامت هس�uد؟ آ�ا از ³ل{س x ترسuد؟

 x ،دuهس� Vقانو� ر در حالت اقامت غ�� در Áش$Åش نIاشuد. ̈ا
توانuد آزادانه در مورد آن -ا ما صحIت کنuد. ما -دون رضا�ت شما 

هیچ اقداx را انجام ن° دهuم.

در Áش$Åش نIاشuد. ³ل{س برای yمک و محافظت از شما آمادە 
است، اما ما -دون رضا�ت شما -ا آنها تماس نخواهuم گرفت. 

بنابراین x توانuد -دون نگرا�V -ا ما صحIت کنuد.

 

 
  

 

 


