هل تعتقد أنك ضحية اإلتجار بالبشر ؟
هل أنت ُمجبر بالقيام بأشياء ال ترغب القيام بها ؟ شخص ما يَتحكم ِبك ؟
ْ
عليك العنف أو يُ َه ِددُك ؟
هل هذا الشخص
يستخدم َ
ال أحد يُمكنهُ أن يُجبِركَ أو يُقيّدكَ عن رغباتِكَ .

عرض لإلسْتغالل
علی أنّكَ ُم ّ
بعض األمثلة ٰ
●
●
●
●
●
●
●
●

تواصل معنا

هل تعمل مقابل مادي (فلوس)تقريبا ً أقل مما تستَحِ ق
هل تعمل لفترة طويلة من الوقت و ليس لديك وقتُ فراغ
هل عملك خطير و ليس لديك أي وسيلة حماية كافية
علی أوراقك الشخصية
ال تملكُ الحق بالمحافظة ٰ
هل أنت ُمهدد أو ُمعرض لإلبتزاز
هل يَجب عليك أن تدفع فلوس لصاحب العمل
هل تشعر بالخوف دائما ً
هل تنام في مكان عملك

Rue des Alexiens 16 b
1000 Bruxelles
حتی يوم الجمعة
من يوم اإلثنين ٰ
حتی 00h17
من الساعة ٰ 00h9
: 02 511 64 64تلفون 7/24
E mail : info@pag-asa.be
WhatsApp SMS.: 0470 94 07 77

إذا أنتَ ُمعرض لهذا الوضع  ،تكلّم معنا ْ
سنسْمعُك بكل سرور.
عن ذلكَ .
يُمكنكَ أن تُكلمنا مجانا ً حتی إن أردتَ إخفاء هويتكَ الحقيقية
و بدون أي التزام.

facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

إذا لم تكن ُمرتاحا ً أو إذا ال يُمكنكَ أن تتواصل معنا مباشرةً ،تكلم مع صديق عن ذلك،
مع شخص تَث ِْق بهِ ،مع طبيب أو ُمعلم.
أطلب ْ
من هذا الشخص أن يتواصل معنا أو مع الشرطة.

في حالة الخطر الفوري.
اتصلوا بالشرطة 112

هل أنتَ ُربما ٌ
قلق ؟
هل يُمكن أن اُبقي األتصال سرياً؟

هل يُمكن أن تتصل بنا مع إخفاء هويتكَ الحقيقية ؟

أو أستخدام هاتف شخص آخر .يُمكنك أيضا ً أن ترسل لنا رسالة
عبر (  smsأو  )WhatsAppو تطلب مننا ْ
أن نتصل بك
باستخدام رقم مخفي

نعم  ،يمكنكَ ْ
أن تتواصل معنا بكل سرور مع إخفاء هويتكَ الحقيقية.
سنُكتب ك ّل ما تقولَه ،و ْ
لكن من دون وضع اسم أو معلومة تَد ّل عليك.
ي
باإلضافة ،نحن أيضا ً نُحافظ علی السريّة المهنية وال نشارك بأ ّ
معلومة بدون موافقتكَ .

هل أنتَ خائف من الشرطة؟

ليس لديكَ أوراق إقامة ؟

ال تقلق ،الشرطة هُنا من أجل ُمساعدتِكَ و حمايَتِكَ ،
لكن نحنُ ال نتواصل مع الشرطة بدونَ موافَقتِكَ .
أن تكلّمنا بدون ْ
إذاً يُمكنكَ ْ
أن تقلق.

ال تقلق .إذا كنتَ في وضع اقامة غير قانونية  ،يُمكنك ْ
أن تتكلم معنا
عن ذلك بكل حريّة .

نعم ،يُمكنك ْ
أن تمسح رقمنا من قائمة اتصاالتك

لن نقوم بأي شيء دون موافقتِكَ .
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