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 ECPATبلژیک ECPAT ،آلمان ECPAT ،هلند و  ECPATبریتانیا
و به هیچ وجه جهت انعکاس دیدگاه های اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار نمی گیرد

http://graphiste-siteweb.com

این نشریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است
 ECPAT Franceو شرکای آن در پروژه  ReACTیگانه مسئول محتویات این نشریه هستند

اطالعات-روابط

سازمان خیریه چیست؟

درباره سازمانهای خیریه/مردمنهاد
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سازمان خیریه مستقل از دولت و برای کمکرسانی به
کودکان فعالیت میکند
میتوانید خودتان مستقیما ً با آنها تماس بگیرید یا برای
یافتن سازمان خیریه مناسب از کارشناسان کمک
بگیرید

آنها چه کاری میتوانند برای شما انجام دهند؟

آنها به ارائه خدمات و کمکهای تکمیلی مانند گروههای
اجتماعی ،پشتیبانی ،کالسهای آموزش زبان انگلیسی و...
میپردازند

چرا باید به آنها اعتماد کنید؟

آنها به نفع شما کار میکنند و شما را با حقوقتان آشنا
میسازند
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درباره سازمانهای خیریه/مردمنهاد
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سازمانهای خیریه/مردمنهاد سودمند
)غیر اضطراری(

0207 636 8505
سهشنبه-پنجشنبه  10صبح-
 4ب.ظ

..

.
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..

0207 607 2136
 5صبح  9 -ب.ظ

0207 700 2253

www.ecpat.org.uk

 5صبح  9 -ب.ظ

مرکز مشاوره
قاچاق کودکان

انجمن کودکان

NSPCC

0208 221 8200

020 3772 9513

 5صبح  9 -ب.ظ
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Coram

...

ECPAT UK

Barnardo’s

...

مرکز حقوقی کودکان

در بریتانیا ،در بسیاری از وضعیتها از
حق داشتن وکیل رایگان  ,برخوردارید
اگر خواستار پناهندگی باشید
اگر فکر میکنید که دچار قاچاق شدهاید
اگر درباره سن شما اختالف نظر وجود
دارد
اگر متهم به ارتکاب جرم شدهاید
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تبعه
اگر
کشور دیگری
باشید ،ممکن است
الزم باشد که برای
ماندن در اینجا از وزارت کشور
مجوز اقامت بگیرید

....

یعنی برای ماندن قانونی در بریتانیا
باید برای پناهندگی ،محافظت انسان دوستانه ،یا دریافت مجوز اقامت اقدام کنید
درباره گزینههای موجود باید با مددکار اجتماعی و وکیل مهاجرت مشورت کنید
به یاد داشته باشید ،برخوردار شدن از مزایای نظام محافظت کودک ،که شامل
همه کودکان نیازمند یا
جدا شده از خانواده میشود ،مشروط به داشتن مدارک
رسمی یا وضعیت مهاجرت نیست
در بریتانیا
شما میتوانید درخواست پناهندگی را صرفنظر
بازداشت کودکان
از سن خود به کمک مددکار اجتماعی و وکیل
مهاجرت ارائه کنید
به دالیل مربوط به مهاجرت
ممنوع است

این فرآیند طوالنی و پیچیده است .بنا بر این
برای دانستن حقوق خود حتما ً ابهامات را با
مطرح کردن سوال برطرف کنید

درباره مهاجرت

...........

......

برای
یافتن وکیل
میتوانید از مددکار
،اجتماعی
سرپرست
مدافع یا
مامور خیریه
کمک بگیرید

درباره اقدامات قضایی

وکیل

ارزیابی سن
در این زمینه میتوانید از وکیل ،سرپرست یا مدافع
کمک بگیرید
اگرشما مدرکی برای اثبات سن خود نداشته باشید،
یا مدارک شما معتبر نباشد ،ممکن است ارزیابی سن
شما ضرورت یابد
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آموزش
درباره کمک عمومی

حق دسترسی به آموزش رایگان
برای شما محفوظ است و مددکار
اجتماعی باید در این زمینه به شما
کمک کند
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بهداشت
حق دسترسی به خدمات پزشکی
رایگان برای شما محفوظ است و
در بیمارستانها میتوانید از خدمات
درمانی رایگان بهرهمند شوید
درباره مراکز ارائه این خدمات از
مددکار اجتماعی خود سوال کنید

..

پلیس چه کاری میتواند برای شما انجام دهد؟

وکیل کمک بگیرید

999

....

....

...............

در بریتانیا ،اگر در معرض خطر آسیب
یا جدا شدن از خانواده تشخیص داده
،شوید
برای شما مددکار اجتماعی تعیین میشود

وظیفه وی ارائه کمک ،سرپناه و
پشتیبانی است
به همین دلیل باید صداقت داشته باشید
تا مددکار اجتماعی با دانستن داستان و
خواستههای شما آسانتر بتواند به شما
کمک کند و خدمات ضروری را به شما
ارائه نماید

درباره مددکاری اجتماعی شهرداری

...

....

پلیس پرسشهای فراوانی مطرح
میکند ولی سعی کنید صداقت داشته
باشید
در جلسه مصاحبه میتوانید از یک
بزرگسال مطمئن یا

پلیس

....

درباره پلیس

وظیفه پلیس حفظ ایمنی شماست
مثالً اگر کسی شما را تهدید بکند،
کتک بزند یا وادار به انجام دادن
کار ناخوشایندی کند ،باید با پلیس
تماس بگیرید

شما بابت کاری که مجبور به انجام
دادن آن بودهاید ،مجازات نمیشوید
حتی اگر آن کار نادرست یا
غیرقانونی باشد

قاچاق انسان به چه معناست
شما یا دوستانتان ممکن است بدون اینکه بدانید یکی از قربانیان
قاچاق انسان باشید
آیا در موقعیتی قرار گرفته اید که مجبور باشید
رابطه جنسی و یا اعمال جنسی داشته باشید
کار کنید مثالً در خانه کسی به عنوان مستخدم یا پرستار بچه،
در یک کارخانه یا رستوران
گدایی کنید ،دزدی کنید یا جرمی مرتکب شوید
مواد مخدر تولید ،حمل یا خرید و فروش کنید
اعضای بدن خود را بفروشید
از طریق کار یا ارائه سایر خدمات «قرضی» را ادا کنید
آیا شما یا خانواده شما مورد تهدید واقع شده اند
اگر پاسخ شما به یکی از این پرسش ها «بله» است ،احتماالً
یکی از قربانیان قاچاق انسان هستید

.

قاچاق انسان جرمی فاحش
و تعدی به حقوق شماست
اگر نگران هستید با متخصصی که می شناسید
یا با سازمان های مربوطه صحبت کنید
آنها می توانند به توقف این سوء استفاده کمک و از سایر
جوانان حمایت کنند

...............................
سرپناه نیز در اختیار شما
قرار میگیرد ولی این مورد
برای تکتک افراد متفاوت است
حتما ً ترجیحات خود را با مددکار
اجتماعی در میان بگذارید

مددکار اجتماعی به کمک شما
برایتان برنامه مراقبت تدوین میکند
بسته به محل زندگی شما در بریتانیا،
ممکن است برایتان سرپرست یا مدافع
مستقل تعیین شود تا همه چیز را برای
شما توضیح دهد و از حقوق شما
دفاع نماید

ماموران پلیس ،سرپرستان ،وکال ،سرپرستان/مدافعان(،
مددکاران اجتماعی
)...ماموران خیریه ،قضات ،پزشکان و
افرادی هستند که میتوانید به آنها اعتماد کنید

.....................

.....

حتما ً حقوق خود را مطالبه
کنید و به مسائلی که با آنها
موافق نیستید اعتراض نمایید
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کارشناسان

از همان ابتدا مطمئن شوید که مترجم با لهجه شما
آشنایی دارد
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میتوانید از مترجم رایگان
بهرهمند شوید ولی این کار گاهی اوقات
از طریق تلفن انجام میگیرد

...

بهتر است بدانید

بدون اینکه از کسی یا چیزی
بترسید. . . . . . . . .
..........
.....
...
اگر انگلیسی زبان اول شما نیست

شما حق آزادی بیان دارید

خط راهنمای
بردهداری
مدرن

http://childline.org.uk/

......

رایگان ،شبانهروزی و
محرمانه

برای اعالم
جرم ،یا اگر نگران ایمنی خود یا
دیگران هستید
با پلیس تماس بگیرید

. . . . . . . 999
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116 000

رایگان ،شبانهروزی و
محرمانه

رایگان ،شبانهروزی و
محرمانه
یا مراجعه کنید به

..

با شماره زیر تماس
بگیرید یا به آن پیام
متنی بفرستید

0800 0121 700

0800 1111

..
.
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برای ارائه مشاوره و
راهنمایی به افراد گم
شده یا فراری

برای اعالم موارد
احتمالی بهرهبرداری

اطالعرسانی و
مشاوره عمومی
ویژه کودکان

.. . .

افراد گمشده

Childline

.....

...

اگر کمتر از  18سال سن دارید ،کودک محسوب می شوید

کودکان جدا شده در بریتانیا

حقوق شما
چیست؟
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توصیههای
سودمند و افرادی
که میتوانند به شما
کمک کنند

با حمایت مالی اتحادیه اروپا
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