.خارجی هستی
به لهستان آمدی و احساس نا امنی می کنی
)جانت در خطر است( چون کسی:

یادت باشد که همیشه می توانی درخواست کمک بکنی از:

مرکز مبارزه و مشاورۀ کشوری برای قربانی
تجارت و قاچاق

•

پاسپورتت یا شناسنامه را برداشته؛

) (KCIKورشو ،تلفن ۲۲ ۰١ ۶۲۸ ۲۰

•

کتکت می زن99د ،زورگ99ویی م99ی کن99د،
تهدیدت می کند؛

ایمیلinfo@kcik.pl :

•

تو را به خودفروشی ،دزدی ،گدائی،
ک99ار در ش99رایط غی99ر انس99انی مجب99ور
م99ی کن99د و دس99تمزد ت99و را پرداخ999ت
نمی کند.

"ل س999ترادا" – انجم999ن مب999ارزه ب999ا تج999ارت و
قاچاق و برده برداری
ورشو ،تلفن ۲۲ ۹۹ ۶۲۸ ۹۹
انجمن کمک برای خانمان و کودکان حض999رت
مریم
کاتوویچ ،تلفن ۳۲ ۳۸ ۲۵۵ ۶۹

یعن99ی م99ی ت99وانی طعم ۀ تج999ارت و قاچ99اق
انسان شده باشی.

راه نجات را جستجو کن!!!

سازمان بین الملی برای مهاجرین )(IOM
ورشو ،تلفن ۲۲ ۹١ ۵۳۸ ۰۳

و اگ99ر تص99میم ب99ه ش99کایت ب99ه ارگ99ان ه99ای
قانونی داری و به عنوان مظلوم در تجارت
و قاچ99اق انس ان ه ا ش99ناخته ش99وی همچنی99ن
حق داری به:
• شرکت در برنام99ۀ حم99ایتی
و حفاظت از مظلوم/ش99اهد
تجارت انسان ها؛
• دریافت کمک اجتماعی؛
• اق999امت ق999انونی در کش999ور
لهستان؛
• بازگش99ت ب99ی خط99ر – اگ99ر
تص9999میم ب999ه بازگش9999ت ب999ه
کشور خود داری.
کافی است به پلیس و یا به مأموران مرزی
اطلع داده و از ع999999املن جن999999ایت قط999999ع
ارتباط کنی.

مرک ز مب ارزه و مش اورۀ کش وری ب رای اف راد
مظلوم تجارت و قاچاق انسان(KCIK ) /

این سازمان موارد زیر را پوشش می دهد:
• تم99999اس تلفن99999ی ش99999بانه روزی )تلق99999ن
اعتماد –  ۲۴ساعته(
• حتیاج9999ات اولی9999ه از قبی9999ل – تغ9999ذیه،
پوشاک ،کفش ،لوازم بهداشت
• جای خواب امن
• حمایت روان پزشکی
• مشاورۀ حقوقی
• کمک مترجمی
• کمک درمانی

زنگ بزن+ ۴۸ ۲۲ ۰۱ ۶۲۸ ۲۰ :
+ 48 22 6280120
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