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 داریقاچاق انسان و برده

 شوند.جدی در استرالیا محسوب می جمله جرایمداری ازقاچاق انسان و برده

 خالف قانون است. ،داریقاچاق انسان و برده

 است به محبس برود.نظر از اینکه مرد یا زن باشد، ممکن شود، صرفشخصی که مرتکب این جرایم می

 تماس شوید. 000در  نمبرمعرض خطر است، با پولیس به در اگر کدام شخص را میشناسید که 

 پولیس در استرالیا یک سازمان سالم و مورد اعتماد است.

 در تماس شوید. 450 131رایگان دارید با نمبر  ترجماناگر ضرورت به 

داری مدرن را به هیچ قاچاق انسان یا برده (Australian Governmentدولت استرالیا )
 کند.عنوان تحمل نمی

گیرند. ذریعه شخص دیگر قرار می ،که اشخاص به اجبار در شرایط استثمار برای کسب منفعت افتدمیداری زمانی اتفاق قاچاق انسان و برده
 تواند بشمول موارد ذیل باشد:داری میاتفاق بیفتد. قاچاق انسان و برده ممکن است برای مردان، زنان و اطفال

در روابط  داری، ساخت و ساز، جنگلداری، معدن یا زراعت، و همچنانداری، خدمتکاری یا کار اجباری در صنایعی مثل هتلبرده •
 صمیمی؛

 رداخت قرض؛پ •

 استثمار جنسی؛ •

 ازدواج اجباری؛ یا •

 قاچاق انسان جهت گرفتن اعضای بدن. •

 پنهانی هستند. ازجمله جرایمداری قاچاق انسان و برده

چون از  ؛هستند که تشخیص آنها مشکل است. ممکن است اشخاص به دنبال کمک گرفتن نباشند از جمله جرایمیداری قاچاق انسان و برده
 ترسند یا به تشویش هستند که وضعیت مهاجرت خود را از دست بدهند.استثمارگران خود می جوییانتقام

 تواند بشمول موارد ذیل باشد:می ،عالیمی که ممکن است نشان دهد شخص مورد قاچاق قرار گرفته

 ، تهدید یا مجبورساختن به کار؛مجبوریت •

 قرار گرفتن در معرض شرایط کاری نامناسب؛ •

 کنند؛ یارسد قرض زیادی را به کارفرما یا شخص سوم بازپرداخت میدریافت معاش یا اینکه به نظر میعدم  •

 توانند به این اسناد دسترسی پیدا کنند.پاسپورت یا دیگر اسناد شخصی آنها در اختیار شخص سومی قرار دارد و وقتی که بخواهند نمی •

 ض خطر است؟شناسید که او در معرآیا خودتان یا کسی را می

فدرال استرالیا  پولیسداری شده یا در معرض آن قرار دارید با شناسید قربانی قاچاق انسان یا بردهاگر خودتان یا شخصی که او را می
(Australian Federal Police) (AFP) 237 131 به نمبر (131AFP) سایت ویبتماس شده یا به  درAFP به آدرس 

www.afp.gov.au  .مراجعه نموده و کمک بخواهیدAFP تواند امنیت شما را تأمین کرده، توصیه نموده و شما را جهت حمایت به خدمات می
 دیگر از قبیل مسکن، حمایت اقتصادی، مشوره و توصیه قانونی و مهاجرتی ارجاع دهد.

ذریعه دولت تأمین شده و  (Support for Trafficked People Programپروگرام حمایوی برای اشخاص قربانی قاچاق انسان )بودیجه 
 داری کمک نماید.کند تا به اشخاص قربانی قاچاق انسان یا بردهآن را اجرا می (Australian Red Crossصلیب سرخ استرالیا )
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 تواند به شما کمک کند.در استرالیا خدمات دیگری وجود دارد که می

1800RESPECT  این خدمات بشمول ارائه مشوره و  .و خانگی ملی استرالیا خدمات مشوره تجاوز جنسی، خشونت فامیلیعبارت است از
توانند شما را به دیگر دهند، به سواالتتان جواب داده و میمعلومات تلیفونی و آنالین محرم و رایگان است. مشاورین به صحبت شما گوش می

 تان ارجاع دهند.خدمات حمایوی در منطقه خود

به آدرس ذیل مراجعه نمایید:  1800RESPECT سایتویبتماس شده یا به  در 732 737 1800 با نمبر
www.1800RESPECT.org.au. 

 دارید؟ به ترجمانضرورت آیا 

 تماس شوید. یک ترجمان در 450 131 به نمبر (TIS) (Translating and Interpreting Service)خدمات ترجمه کتبی و زبانی با 
ها رایگان و پردازد. تمام تماسنمی مشورهبه ارائه  TISتواند به شما جهت برقراری ارتباط با دیگر خدمات کمک نماید؛ با این صورت می TISاز

 محرم است.

 داری در استرالیا:ومات بیشتر مربوط به قاچاق انسان و بردهمعل

وزارت خدمات اجتماعی سایت به ویب Support for Trafficked People Programبرای کسب معلومات بیشتر در مورد 
(Department of Social Services)  به آدرسwww.dss.gov.au سایت یا ویبAustralian Red Cross  به آدرس

www.redcross.org.au توانید به می مراجعه نمایید. همچنانAustralian Red Cross با آدرس 
national_stpp@redcross.org.au .ایمیل کنید 

به آدرس  (Department of Home Affairs) داخلهوزارت سایت داری به ویببرای کسب معلومات بیشتر در مورد قاچاق انسان و برده
www.homeaffairs.gov.au سایت یا ویبAustralian Federal Police  به آدرسwww.afp.gov.au  مراجعه نموده و عبارت

 را جستجو کنید. (human trafficking"قاچاق انسان" )

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

