
HỖ TRỢ NGĂN 
CHẶN NẠN 

BUÔN NGƯỜI

LEGAL AID SOCIETY

HUMAN TRAFFICKING INITIATIVE

1-888-3737-888

Nếu bạn hay một người 
nào đó mà bạn biết cần 
giúp đỡ, vui lòng gọi cho 

Trung Tâm Nguồn Lực 
Chống Nạn Buôn Người 

Quốc Gia theo số

Hoạt động 24/7. 
Miễn phí. 
Bảo mật. 

Yêu cầu dịch vụ. Nhận trợ giúp. 
Báo cáo ẩn danh về thông tin bí 
mật. Cung cấp thông dịch viên.

www.traffickingresourcecenter.org

Những tên tội phạm 
buôn người sử dụng 

bạo lực, đe dọa, lừa dối 
và hình thức gán nợ để 
buộc nạn nhân làm việc 
hoặc bán dâm trái với ý 

muốn của họ. Trung Tâm 
Nguồn Lực Chống Nạn 

Buôn Người Quốc Gia đã 
giúp hàng nghìn người 
tìm được sự an toàn và 
tiếp nhận các dịch vụ.

1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org



• Bạn có muốn thoát khỏi cuộc sống 
   hiện tại, nhưng bị chặn lại và sợ bỏ 
   trốn không?
• Bạn có bị ép buộc tham gia vào các 
   hoạt động quan hệ tình dục với 
   người nào đó để đổi lấy tiền bạc
   đặc ân không?
• Bạn có bị lừa bán dâm và nghĩ rằng 
   mình đang làm một việc gì đó khác 
   không?

Các câu hỏi này có thể giúp 
xác định hoạt động buôn bán 

lao động trái phép:

• Bạn có thiếu nợ chủ sử dụng lao 
   động hay nhà tuyển dụng của bạn   
   không?
• Công việc của bạn có khác so với 
   những gì bạn được hứa hẹn không?
• Bạn có được trả lương ít hơn những 
   gì bạn được hứa hẹn không?
• Có người nào đe dọa sẽ làm tổn 
   thương bạn, gia đình bạn hoặc 
   những đồng nghiệp của bạn nếu 
   bạn phàn nàn hoặc cố gắng bỏ việc 
   không?
• Có xảy ra tình trạng lạm dụng bằng 
   lời nói hoặc thể chất tại nơi làm việc 
   không?
• Có người nào đang giữ hộ chiếu 
   hoặc chứng minh thư nhân dân của 
   bạn không?

1-888-3737-888

FREE•SAFE•SECURE

www.traffickingresourcecenter.org

Các câu hỏi này có thể giúp xác 
định hoạt động buôn bán tình 

dục trái phép:

• Có người nào đang giữ một phần 
   hoặc toàn bộ số tiền mà bạn kiếm 
   được không?
• Bạn có thể bỏ việc nếu bạn muốn 
   không?
• Bạn có bị ngăn cản nghỉ ngơi, ăn 
   uống đầy đủ trong ngày làm việc 
   không?

• Có phải bạn chưa đến 18 tuổi và có 
   người nào đó đang gây sức ép bắt 
   bạn bán dâm không?
• Bạn có thiếu nợ người nào đó mà 
   không trả được không?
• Có người nào đã đe dọa làm tổn 
   thương bạn, gia đình bạn hoặc bạn 
   bè của bạn nếu bạn từ chối bán dâm 
   không?
• Có người nào đang lạm dụng bạn về 
   thể chất hoặc tình dục không?
• Có người nào đã chụp ảnh khêu gợi 
   của bạn để đưa lên mạng không?
• Có người nào đang giữ một phần 
   hoặc toàn bộ tiền mà bạn kiếm 
   được không?
• Có người nào đó đang giữ hộ chiếu 
   hoặc chứng minh thư nhân dân của 
   bạn không?


