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   ه گیریقاچاق انسان و برد

 .ده آسترالیا قاچاق انسان و برده گیری جرایم بسیار جدی استه

 برده گیری خالف قانون استه.و قاچاق انسان 

 کسی که مرتکب ازیطور جرم ها شوه شاید که ده بندیخانه انداخته شوه، چه زن بشه یا مردگ. 

 پولیس تلفن کید. 000شمو یا کدام شنخته شمو در خطر بشید، ده شماره  هاگ

 پولیس ده آسترالیا  محفوظ و  اعتباری استه. 

 تلفن کید 450 131اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره 

قاچاق انسان یا ده هیچ شرایطی ( Australian Government) دولت آسترالیا

 . تحمل نمونهبرده گیری مدرن ره 
قاچاق انسان و برده گیری وقتی اتفاق موفته که یک نفر بخاطر منفعت یک کسی دیگه مجبور به کار یا وضعیت بهره 

شرایط  زن یا یک طفل اتفاق بوفته. قاچاق انسان و برده گیری ممکنیک کشی موشه. ای کار ممکن سر یک مرد، 
 : شونه شامل زیر ره

رستوران و مهمانداری، ساختمان سازی، جنگلداری،  جایهای مثلکار اجباری ممکن در  ویابردگی یا غالمی  •

  ،معدن، زراعت، و همچنین در روابط زناشویی

 قرضدار، گیریاسیر •

 بهره کشی جنسی، •

 ازدواج اجباری، و یا •

 قاچاق انسان به هدف فروش اعضای بدن.  •

 .قاچاق انسان و برده گیری جرایم پنهانی استه

کسانیکه دچار ازی مشکل بشه ممکن سان و برده گیری جرایمی استن که کشف آنها ممکن سخت بشه. قاچاق ان

بخاطر ترس از پیامد توسط افراد بهره گیر و یا هم بخاطیر ترس از دست دادن وضعیت مهاجرتی خود تقاضای کمک 
 نکنه. 

 نشانه های قاچاقی بودون یک نفر ممکن این چیزها بشه:

 تهدید و کار اجباری بله یک نفر،نشانه های  •

 شرایط کاری بد بله یک نفر،  •

 پرداخت نکردن دستمزد یک نفر، یا نشانه های بازپرداخت قرضداری به یک صاحب کار بشکل زیاد، و یا  •

اسناد یک نفر توسط یک نفر دیگه، بشکلی که صاحب سند بطور دلخواه به اسناد خود و قید کدون پاسپورت   •

 بشه. دسترسی ندشته 

 ؟استینخطر  هم شنخته شمو دودآیا شمو یا ک

پولیس فدرال آسترالیا   دهیا بردگی استین، شمو می تنید انسان شمو یا کودم شنخته شمو ده خطر قاچاق  اگه
Australian Federal Police (AFP)   237 131به شماره (131AFP)  ویبسایتتماس بیگرید یا که دهAFP   

www.afp.gov.au .سر بزنید  AFP  شموره محفوظ نگاه می تنه، مشوره میدیه، شموره بلده کمک گرفتو به دیگه

 خدمات مثل خانه، کمک مالی، مشاوره روحی، حقوقی و مهاجرتی راجع مونه. 

موشه  تمویلاز طرف دولت  Support for Trafficked People Program خدمات برای مردم قاچاق شدهبرنامه 
قربانیان قاچاق انسان و بردگی اجرا همکاری به رای ب Australian Red Crossالیا و توسط سازمان صلیب سرخ آستر

 موشه. 

http://www.afp.gov.au/
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 . هم استهکمک  دیگه خدمات بلدهده آسترالیا 

خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت های خانگی یک شماره سرتاسری  1800RESPECTده آسترالیا 
استه. این سرویس خدماتی مالومات و مشاروه ِسری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه. مشاورین به توره 

 اب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه. شمو گوش گریفته، سوالهای شموره جو

 1800RESPECTتلفن کنید یا که ده ویبسایت   732 737 1800 شمو میتنید که ده شماره

www.1800RESPECT.org.au سر بزنید. 

 ترجمان کار درید؟ 

ی از زنگ بزنید. یک Translating and Interpreting Service (TIS)خدمات ترجمانی تیس  450 131ده شماره 

دشتید توره بوگید. خود تیس خدمات مشاوره دهی ( شموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار TIS) هایترجمان 

 . ندره، سرویس از اینها مفت و ِسری استه

 : ده آسترالیامالومات زیافتر ده باره قاچاق انسان و برده گیری 

ده ویبسایت  Support for Trafficked People Program کمک بلده مردم قاچاق شدهلده مالومات زیافتر ده باره ب

 Australianو یا ویبسایت  www.dss.gov.auبه آدرس  Department of Social Servicesوزارت خدمات اجتماعی 

Red Cross  به آدرسwww.redcross.org.au .سر بزنید 

 Department of Homeوزارت مسایل داخلی ده ویبسایت و برده گیری قاچاق انسان بلده مالومات زیافتر ده باره 

Affairs   در آدرسwww.homeaffairs.gov.au لیس فدرال آسترالیا  وپ و یا که در ویبسایت ده
Australian Federal Police   به آدرس www.afp.gov.au " را جستجو کنید. قاچاق انسانمراجعه کرده و کلمه " 

 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa
http://www.afp.gov.au/

