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 داریبردهقاچاق انسان و 
 .هستنددر استرالیا جرم هایی جدی داری بردهقاچاق انسان و 

 شود.به حبس محکوم شود، ممکن است ها جرماین  مرتکبکه هر فردی اعم از زن یا مرد اعمالی غیر قانونی هستند.  داریبردهقاچاق انسان و 

 تماس بگیرید. پلیس با 000 شمارۀ است از طریقشناسید در معرض خطر اگر شما یا شخصی که می

 است. اعتمادو قابل  مطمئنلیس در استرالیا پ

 .بگیرید 450 131اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ 

 مدرن را داریبردهقاچاق انسان و تحت هیچ شرایطی  (Australian Government)دولت استرالیا 
 تابد.برنمی

تواند برای تا شخص دیگری از آن بهره ببرد. این می شوندمجبور به تحمل شرایط استثمار  افرادافتد که اتفاق میزمانی  داریبردهقاچاق انسان و 
 زیر باشد: مواردتواند شامل می داریبردهو کودکان اتفاق بیفتد. قاچاق انسان و  ان، زنانمرد

یا کشاورزی و  داری، کار در معدنری در صنایعی مانند پذیرایی از مهمان، ساخت و ساز، جنگلبامستخدمی یا کار اج، داریبرده •
 ؛همچنین برای استفاده در روابط عاطفی

 ؛برای پرداخت بدهی •

 ؛برای سوء استفاده جنسی •

 یا اجباری؛برای ازدواج  •

 برای قاچاق به منظور برداشتن عضو بدن. •

 .هستندهایی پنهان جرم داریبردهقاچاق انسان و 

ترس از  به دلیلدر این شرایط ممکن است افراد تشخیص داد. ها را آنهایی هستند که ممکن است به سختی بتوان جرم داریبردهقاچاق انسان و 
 نکنند.جویانۀ استثمارگرخود یا از دست دادن شرایط اقامت خود درخواست کمک عمل تالفی

 فرد: وقتی است کهقرار گرفته است  قاچاقهایی که ممکن است نشان دهد شخصی مورد نشانه

 ؛مورد زورگویی، تهدید یا کار اجباری قرار بگیرد •

 شرایط کاری بدی داشته باشد؛ •

 یا ؛کندرض بزرگی را به صاحب کارش یا شخص ثالثی بازپرداخت میقحقوق دریافت نکند یا به نظر بیاید که  •

 دسترسی پیدا کند. نیاز هنگامش در دست شخص ثالثی قرار دارد و نتواند به این مدارک اپاسپورت یا مدارک دیگر مسافرتی •

 خطر قرار دارد؟ شناسید در معرضآیا شما یا کسی که می

 ایاسترال فدرال سیپلمی توانید با ، قرار دارد داریبرده یاقاچاق انسان  شناسید در معرض خطرکه میکسی شما یا اگر 
(Australian Federal Police) (AFP)  237 131با شمارۀ (131AFP) سایت تماس بگیرید یا برای کمک به وبAFP به آدرس 

www.afp.gov.au  .مراجعه نماییدAFP  اسکانه دهد و شما را به خدمات حمایتی مانند ئمشاوره ارا، به شما امنیت شما را حفظ کندمی تواند ،

 .دهد ارجاع حقوقی و مهاجرتی اورهمش و مالی پشتیبانی

 آن شود وخدماتمی تأمین بودجهتوسط دولت  (Support for Trafficked People Program) انسان قاچاق انیقرباناز  تیحما ۀبرنام

 کمک کند. داریبردهقاچاق انسان و  انشود تا به قربانیه میئارا (Australian Red Cross) توسط صلیب سرخ استرالیا

 .شودعرضه میدر استرالیا  نیز دیگریمفید خدمات 
1800RESPECT مشاورهاطالعات و  مرکز این. است خدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی 

مراکز ند شما را به نتوادهند و میسواالت شما را جواب می ،داده. مشاورین به شما گوش دهدرائه میاه از طریق اینترنت و تلفن رایگان و محرمان
 در محلۀ خودتان ارجاع دهند. یحمایتی دیگر ی وخدمات

مراجعه  www.1800RESPECT.org.auبه آدرس  1800RESPECT سایتبیا به و بگیریدتماس  732 737 1800با شمارۀ 

 کنید.

http://www.afp.gov.au/
http://www.1800respect.org.au/
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 آیا نیاز به مترجم دارید؟

 تماس TIS (Translating and interpreting Service) خدمات ترجمه کتبی و شفاهی مرکزبا  450 131 شمارۀ رایگان از طریق
ها رایگان و محرمانه همۀ تماسدهد.ه نمیئای اراخدمات مشاوره TIS به شما کمک کند. دیگر یخدماتمراکز با  ارتباطتواند برای می TIS .دیریبگ

 .است

 در استرالیا: داریبردهقاچاق انسان و اطالعات بیشتردربارۀ 

 Department of)خدمات اجتماعی وزارت سایت به وب Support for Trafficked People Programبرای اطالعات بیشتر دربارۀ 
Social Services)  به آدرسwww.dss.gov.au سایتوب یا به Australian Red Cross  به آدرسwww.redcross.org.au 

 .دیکن ارسال لیمیا national_stpp@redcross.org.auبه آدرس  Australian Red Crossبه  توانیدهمچنین می مراجعه نمایید.

به آدرس  (Department of Home Affairs)امور داخلی سایت وزارت وب، به داریبردهقاچاق انسان و  اطالعات بیشتر دربارۀ برای

www.homeaffairs.gov.au  سایت در وبیا مراجعه کنید(Australian Federal Police)  به آدرسwww.afp.gov.au  واژۀ

“human trafficking” .را جستجو نمایید 

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

