نرجو االتصال على رقم
المَبّين أدناه؛ إذا
الهاتف ُ
كنت ترغب _ أنت أو أي
من معارفك  -في الحصول
على المساعدة
LEGAL AID SOCIETY
HUMAN TRAFFICKING INITIATIVE

”مرتوبوليتان®“

للخدمات .العائلية

جمعية .املساعدات .القانونية
مبادرة التصدي لالتجار بالبرش

ساعد عىل التصدي

لعمليات االتجار بالبرش

1-888-3737-888
ومتاح على
الرقم مجاني ،وسري ُ
مدار 24ساعة  /طوال أيام
األسبوع .اطلب ما تحتاج إليه من
خدمات ،واحصل على المساعدة.
أبلغ ما ترغب في اإليعاز به ،دون
الكشف عن شخصيتك .يوجد في
.المركز ُمتَْرِجمون

www.traffickingresourcecenter.org

يلجأ المتاجرون بالبشر إلى
استخدام العنف ،والتهديدات،
واألكاذيب ،باإلضافة إلى
وسائل القهر واالستعباد الناتجة
عن االستدانة؛ بغرض إجبار
األشخاص على ممارسة األعمال
الجنسية ،أو االنخراط في تجارة
الجنس رغماً عن إرادتهم .لقد
ساعد المركز الوطني للمعلومات
الخاصة بتجارة البشر آالف
األشخاص للوصول إلى األمان،
والحصول على الخدمات
1-888-3737-888
www.traffickingresourcecenter.org

• هل ُع ْمرك أقل من  18عاماً ،وهل هناك
• هل يمكنك التخلي عن عملك وقتما
هذه األسئلة قد تساعد في التعرف
من يضغط عليك لالنخراط في تجارة
تشاء؟
على حاالت االتجار بالعمالة
الجنس؟
• هل هناك من يمنعك من الحصول على
• هل أنت َمدين لشخص ما ،وأنت ال
فترات الراحة الكافية ،أو الطعام ،أو
الد ْين؟
الماء في أثناء يوم العمل؟
تستطيع سداد ذلك َ
• هل أنت َمدين لصاحب العمل ،أو لجهة
• هل تعرضت للتهديد بإيذائك ،أو إيذاء
التشغيل؟
أسرتك أو أصدقائك إذا ما رفضت
• هل يختلف العمل الذي تؤديه ،عن
ممارسة تجارة الجنس؟
العمل الذي اتفقت عليه؟
هذه األسئلة قد تساعد في التعرف
• هل تعرضت ألية إساءة جسدية أو
• هل تتقاضى راتباً أقل من الراتب الذي
على حاالت االتجار بالجنس
جنسية؟
اتفقت عليه؟
• هل التقط أي شخص صو اًر جنسية لك
• هل تعرضت للتهديد بإيذائك ،أو إيذاء
بغرض عرضها على شبكة اإلنترنت؟
أسرتك أو زمالئك في العمل؛ إذا ما
• هل ترغب في الخروج من الحياة،
• هل هناك من يحتفظ بما اكتسبته من
تقدمت بشكوى أو تخليت عن العمل؟
حاصر وال تستطيع
مال ،أو بجزٍء منه؟
ولكنك تشعر بأنك ُم َ
• هل تعرضت ألية إساءة لفظية أو
أن تفعل ذلك؟
• هل هناك من يحتفظ لك بجواز سفرك ،أو
جسدية في مكان العمل؟
• هل كنت ُم ْجَب اًر على االنخراط في
ببطاقات هويتك؟
• هل هناك من يحتفظ لك بجواز سفرك،
أعمال جنسية مع شخص ما ،مقابل
أو ببطاقات هويتك؟
بعض الخدمات  /المال؟
من
اكتسبته
بما
يحتفظ
• هل هناك من
استُ ْد ِر ْجت لالنخراط في تجارة
• هل ْ
منه؟
ء
مال ،أو بجز
1-888-3737-888
الجنس ،ظناً منك بأنك تؤدي عمالً
مختلفاً عن تجارة الجنس؟
www.traffickingresourcecenter.org

