Trung tâm tiếp nhận có thể làm gì để giúp bạn ?
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Bạn gặp phải một trạng huống không đúng như người ta đã hứa hẹn với
bạn.
Bạn bị bắt ép làm điều gì mà bạn không muốn.

Bạn bi trả lương quá thấp so với lương mà người ta đã hứa với bạn
hoặc là người ta không trả lương cho bạn hay là hầu như là không trả
lương cho bạn.
Bạn bị đường dây đã đưa bạn đến đây bắt bạn làm việc để trả nợ tiền
phí mà họ đã đưa bạn đến đây.
Bạn hay gia đình của bạn bị hăm dọa hay bị bạo hành.
Giấy tờ của bạn bị giữ và không trả lại cho bạn.

Bạn chủ yếu là bị nhốt. Bạn sống hoàn toàn cô lập với thế giới bên
ngoài.
Bạn đến Bỉ sau một cuộc hành trình dài mà bạn phải trả rất nhiều tiền
và bạn cũng bị bạo hành hay là sinh mạng của bạn bị nguy hiểm.

Họ có thể giúp bạn:

» hỗ trợ và giúp đỡ bạn trên những mặt khác nhau (y tế, xã hội, tâm lý, chỉ
dẫn và giúp đỡ về mặt luật pháp).
Trung tâm này cũng sẽ giải thích cho bạn những điều kiện để bạn có thể
ở Bỉ một cách hợp pháp. Một trong những điều kiện này là bạn phải cho
cảnh sát biết những thông tin liên quan đến những người đã khai thác bóc
lột bạn.
Về điều kiện vừa nói này, khi bạn đã được vào trong trung tâm tiếp nhận
rồi bạn có thể suy nghĩ một thời gian trước khi quyết định.
Trung tâm tiếp nhận mở cửa 24 tiếng trên 24 tiếng.
Người ta bảo đảm giữ kín và ý tứ về những việc liên qua đến bạn.

Nếu bạn muốn, người ta sẽ liên hệ hộ bạn hoặc bạn có thể tự liên hệ với
Trung Tâm chuyên tiếp nhận và hướng dẫn những nạn nhân của tổ chức
buôn bán người.
Đừng do dự, hãy liên lạc với một trong những trung tâm sau đây để biết rõ
hơn là họ có thể giúp bạn như thế nào và chi tiết về những điều kiện của
thủ tục tiếp nhận nạn nhân của tổ chức buôn bán người.
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Bạn ở Bỉ nhưng bạn không có quốc tịch Bỉ và bạn lâm vào một trong những
hoàn cảnh sau đây:

