SPOT THE
SIGNS
MODERN
SLAVERY
IS ON YOUR
DOORSTEP
#SlaveryOnYourDoorstep

PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU:
NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI Ở XUNG QUANH BẠN
Nô lệ trong thế kỷ 21
thường bị cưỡng ép bằng
cách đe dọa đối với cá
nhân, ép buộc, bắt cóc,
gian lận và lừa đảo. Nạn
nhân có cả nam và nữ và
trẻ em, họ có thể thuộc
mọi lứa tuổi và hoàn cảnh.
Có một số dấu hiệu có thể cho biết một
người là nạn nhân của tình trạng nô lệ bao
gồm:
• Bị lạm dụng hoặc suy dinh dưỡng
•C
 ó vẻ chịu sự ảnh hưởng của người khác
•K
 hông được tiếp cận các giấy tờ nhận
dạng
• Sống trong nhà ở quá chật chội
Vào
crimestoppers-uk.org/SlaveryOnYourDoorstep
để biết thêm thông tin về các loại tình trạng nô
lệ khác nhau và các dấu hiệu có thể có khác.

ĐỂ TRÌNH BÁO
Crimestoppers, tổ chức từ thiện chống tội
phạm độc lập: 0800 555 111 hoặc trực
tuyến tại crimestoppers-uk.org
Cung cấp thông tin ẩn danh bằng ngôn
ngữ của bạn về những kẻ phạm tội nô lệ,
bóc lột lao động và các loại tội phạm khác.
Cơ quan Chống Chủ nô & Lạm dụng
Lao động (Gangmasters & Labour Abuse
Authority, GLAA):
0800 432 0804 hoặc trực tuyến tại
gla.gov.uk/report-issues
Cung cấp thông tin về tình trạng ngược
đãi người lao động, các nhà cung cấp lao
động hoạt động không có giấy phép hoặc
doanh nghiệp.
Đường dây Trợ giúp chống Nô lệ Hiện đại
của Vương quốc Anh
(UK Modern Slavery Helpline):
08000 121 700 hoặc trực tuyến tại
modernslaveryhelpline.org/report
Để được tư vấn bí mật và hỗ trợ về những
nghi ngờ hoặc lo ngại về nô lệ hiện đại.

Theo dõi #SlaveryOnYourDoorstep trên
twitter

TIẾNG VIỆT

