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ممکن است از ديد پنهان ) (کرونا19جريان شيوع بيماری کويد و آسيب رسان می باشد ، قربانين اين جرم به ويژه در   برده داری مدرن  جرم غير قابل ديد 
 .است مدرن قابل دسترس یبرده دار انقرباني کمک و حمايت برای حالت در هر بمانند.

ببينيد  نيست که شما ینيازای اين که از نگرانی تان در مورد برده درای مدرن گزارش بدهيد  بر يد؟ه ابرده داری مدرن بوده باشد روبر شدآيا شما به شخص که ممکن است قربانی بالقوه و يا احتمالی 
پليس  زنگ بزنيد و يا  101می بيند به  شماره  را برده داری مدرن مظنوناگر شما . بفهميد  را برده داری دارد اتفاق ميافتد و يا اينکه تعريف  و گونه های برده داريد مدرن يک عمل 

به طور بيست چهار ساعته  را که ماموران مخفی نجات دهيد.زنگ بزنيد و موضوع  را اطالع   999در صورت که  خطر آسيب پذيری فوری را می بيند  به شماره 
.بزنيد رس می باشد زنگتحمايت برای قربانيان احتمالی يا بالقوه در دس نبرای مشوره و به دست آورد 08008083733از طريق شماره کمک   هفت روز ،در هفته

و جزئيات  کامل در مورد حمايت های   رهنمود قانونی  2015قانون برده داری مدرن سال   
 است.  داده توضيح را حمايت ها نگی دسترسی به اينموجود و چگو

 می توانند قربانی احتمالی و يا با لقوه را دارندتنها کسانيکه در مرحله نخست مسووليت رسيدگی را   
 به سازمان های که در مرحله نخست مسووليت رسيدگی را دارند راجع نمايند که اين سازمان ها شامل

، مقامات محلی سازمان مهاجرت و ويزا،نيرو های مرزی، سازمان های اجرايی مهاجرت و پليس
صورت که  شما مسووليت رسيدگی در مرحله اوليه را در سازمان های مشخص غير حکومتی  می شود.

يس  را که در گام نخست مسووليت رسيدگی را دارد تماس لمانند پ های شما می توانيد سازمان ندارايد
کد مراجع نموده ليست کامل از سازمان های که مسووليت رسيدگی را در قدم  QR و يا هم به  بگيريد

 ا در جريان بگذاريد.نخست دارند پيدا نموده و آنها ر

 استدسترس  قابل بانيانبرای قر حمايتکمک و 
از خود  برای داخل شدن به ميکانزم ( ساختار)ارجاع ملی   بزرگ ساالندر صورت که  •

 پشتيبانی در سراسر بريتانيا بهرمند شوند  می توانند از طيف وسيع ،موافقت نشان بدهند
احتمال آن  هر کودک که. قرار می گيرندحمايت مورد  ت محلی ااز طريق مقام کودکان •

قربانی قرار بگيرد بايد به گونه فوری به  سازمان های محلی که برای  می رود که
، و بعد از اينکه کودک درمحل مصوؤن  دکودکان خدمات ارائه می نمايند معرفی گرد

 وی را می توان به ميکانزم( ساختار) ملی راجع نمود. قرار گرفت  

 نشانه های برده داری مدرن 
قربانيان احتمالی و يا بالقوه برده داری مدرن چالش بر انگيز می باشد و ممکن است  که  یشناسائ

  را  تمايلی برای ابراز نظر در اين مورداينکه  شند و يا  قربانيان بالقوه اين نوع برده داری يا قادر نبا
به همين دليل بسيار مهم است تا کارمندان که درخط مقدم قرار دارند نشانه های برده نداشته باشند.  

  در نظر بگيرند. را داری مدرن
  يک قربانی احتمالی يا بالقوه برده داری مدرن :

  بيانگر کنترول حرکات شان می باشدعالئم را از خود نشان می هند که  •
 از خود ترس و نگرانی نشان می دهند  •
وقتی به طور مستقيم مخاطب واقع می شوند ،به ديگران اجازه می دهند تا به نمايندگی آنها   •

 صحبت کنند 
 شوند معلوم می  است  دچار سوء تغذيه ،ژوليده و داری جراحت های که درمان نشده •
پاسپورت و يا ساير اسناد سفر خود را در اختيار ندارند چون که اين سند ها توسط شخص  •

 ديگر نگهداری می شوند 
 کنترول يا اختيار بر پول و حساب های بانکی خود ندارند •
 بايد مخالف خواست يا اراده خود کار کنندمعتقد شده اند که  •
اعضای خانواده  و يا عزيزان شان قرار می  در معرض تهيد  به خشونت عليه خودشان ،   •

 گيرند 


