Bạn là trẻ em nếu bạn dưới 18 tuổi

trẻ em tách ly ở Anh Quốc

QUYỀN LỢI
của bạn là gì?
.
.
.
..

...........
.
.
.
.
.
...
...
vài lời
khuyên và
liên hệ hữu
ích để giúp bạn

Đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu
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Bạn có quyền lên tiếng

......
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Bạn được quyền có một một thông dịch viên miễn phí
nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của
bạn (nhưng đôi khi việc này sẽ được thực hiện qua điện
thoại).
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Hãy cố gắng bảo đảm rằng thông dịch viên của bạn hiểu
tiếng địa phương của bạn ngay từ đầu.
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NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT

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

Các chuyên gia (cảnh sát, luật sư, người giám hộ/
người biện hộ, nhân viên công tác xã hội, nhân viên
công tác từ thiện, thẩm phán, bác sĩ, v.v.) là những
người bạn có thể tin tưởng.
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Đừng ngần
ngại hỏi về
quyền lợi của
bạn và nghi ngờ
những điều mà
bạn không
đồng ý!

			

mà không sợ hãi

Đường dây dành
cho trẻ em

Nô lệ Hiện đại
Đường dây trợ
giúp

Thông tin tổng quát và
tư vấn
dành cho trẻ em

Để tường trình nếu bạn
nghĩ rằng bạn đã bị bốc
lột

0800 1111

miễn phí, 24 tiếng và bảo mật

0800 0121 700

miễn phí, suốt 24 tiếng và bảo mật

Người bị mất
tích

Để được tư vấn và
trợ giúp nếu bạn bị mất
tích hoặc bỏ trốn
Gọi hoặc nhắn tin

116 000

Hoặc ghé thăm
http://childline.org.uk/
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miễn phí, 24 tiếng và bảo mật

Để tường trình về một tội
ác, hoặc nếu bạn lo sợ cho
sự an toàn của chính mình
hay của ai đó khác, hãy gọi
cảnh sát:

999

.........

...

Thông tin về CẢNH SÁT
Thông tin về CÔNG TÁC XÃ HỘI CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG

Cảnh sát có thể làm gì cho bạn?
Cảnh sát có ở đó để giữ
cho bạn được an toàn.
Chẳng hạn, bạn nên nói chuyện
với cảnh sát nếu ai đó đe dọa, gây
tổn thương hoặc ép buộc bạn
làm một việc gì đó mà bạn không
muốn hay việc đó xấu cho bạn.

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

Bạn KHÔNG bị trừng phạt vì
một việc gì đó mà bạn đã bị ép
buộc phải làm, cả khi nếu việc
đó sai hoặc trái với pháp luật.
Cảnh sát có thể hỏi bạn nhiều
câu hỏi nhưng hãy cố gắng trung
thực. Bạn có thể hỏi một người
lớn đáng tin cậy hay một luật sư
để trợ giúp bạn trong một cuộc
phỏng vấn.

....

cảnh sát

....

↗↗ Tại Anh Quốc, nếu bạn được phát

hiện có nguy cơ bị hại hoặc đang bị
tách ly khỏi gia đình mình, bạn sẽ
được chỉ định một nhân viên công
tác xã hội.

999

....

↗↗ Vai trò của người này sẽ là cung

cấp sự trợ giúp, chỗ ở và chu cấp.
Đó là lý do tại sao bạn phải trung
thực vì nhân viên công tác xã hội
sẽ dễ giúp bạn hơn và cung cấp sự
chăm sóc mà bạn cần nếu chú ấy/
cô ấy biết câu chuyện và mong đợi
của bạn.
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Buôn người
là gì?
Bạn hoặc một trong số bạn bè của bạn có thể là
nạn nhân của buôn người, mà không hay biết.
Bạn có bao giờ rơi vào tình huống khi bạn buộc
phải:
↗↗ quan hệ tình dục hoặc thực hiện những hành
vi tình dục?
↗↗ làm việc (chẳng hạn trong nhà người nào đó
làm việc nhà hoặc chăm trẻ em, một nhà máy
hay một nhà hàng)?
↗↗ ăn xin, ăn cắp hay phạm một tội ác?
↗↗ trồng, vận chuyển hay buôn bán ma túy?
↗↗ lấy nội tạng của mình ra để bán?
↗↗ Trả lại một ‘món nợ’ bằng cách làm việc hoặc
cung cấp dịch vụ khác nào đó?
Nếu bạn trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào, có thể bạn
hay bạn của bạn là nạn nhân của nạn buôn người.
Buôn người là một tội ác nghiêm trọng
và một sự lạm dụng quyền lợi của bạn.
Hãy nói chuyện với một chuyên gia mà bạn tin
tưởng nếu bạn quan tâm lo lắng, để họ có thể giúp
ngăn chặn sự lạm dụng, và bảo vệ những người
trẻ khác.

...............................
↗↗ Nhân viên công tác xã hội của

.

bạn sẽ lên một kế hoạch chăm sóc ↗↗ Bạn sẽ được cung cấp chỗ ở nhưng
phải được thảo luận cùng với bạn.
việc này khác nhau cho từng thanh
Tùy thuộc bạn đang ở đâu tại Anh
thiếu niên. Hãy bảo đảm bạn thảo
Quốc, bạn còn có thể được phân
luận về các ưu tiên mong muốn
một người giám hộ hoặc luật sư
của bạn với nhân viên công tác xã
độc lập sẽ giải thích mọi thứ và
hội của bạn.
giúp bào chữa cho quyền lợi của
bạn.

Thông tin về KIỆN TẠI TÒA
Thông tin về NHẬP CƯ

.....

Luật sư

Bạn có thể nhờ
nhân viên công tác xã
hội, người giám hộ/
người bào chữa hoặc
nhân viên từ thiện
để giúp bạn tìm một
luật sư

...

...

...

....

Tại Anh Quốc, trong nhiều tình
huống bạn được quyền có một luật
sư miễn phí, bao gồm:

↗↗ Nếu bạn xin tỵ nạn
↗↗ Nếu bạn xin tỵ nạn
↗↗ Nếu có lý do để nghi ngờ bạn đã bị
buôn bán
↗↗ Nếu tuổi của bạn bị tranh chấp
↗↗ Nếu bạn bị buộc tội

......

Nếu bạn đến từ
một nước khác, bạn
có thể cần giấy phép để ở
lại đây của Bộ Nội vụ. Điều này có
nghĩa là bạn phải nộp đơn xin tỵ nạn, xin bảo vệ nhân đạo hoặc một
giấy phép cư trú để được ở lại Anh Quốc một cách hợp pháp. Bạn sẽ
cần phải nói chuyện với một nhân viên công tác xã hội và một luật sư
về nhập cư về các lựa chọn của bạn.

...........

Nhưng hãy nhớ, bạn không cần giấy tờ chính thức hay có quy chế nhập cư để
hưởng hệ thống bảo vệ trẻ em, được cấp cho mọi trẻ em có nhu cầu hoặc
trẻ em bị tách ly khỏi gia đình mình.
Bạn có thể xin tỵ nạn với sự trợ giúp của
nhân viên công tác xã hội của bạn và một
luật sư về nhập cư, bất kể tuổi của bạn.
Trẻ em không
Đó thường là một quy trình dài và phức
được phép bị giam
tạp cho nên bạn đừng sợ hỏi các câu hỏi
và bảo đảm rằng bạn hiểu quyền lợi của
giữ vì lý do nhập cư
bạn.
tại Anh Quốc

Giám định tuổi
Bạn nên nói chuyện với luật sư, người giám hộ hoặc người
bào chữa của mình để họ có thể giúp bạn việc này.
Nếu bạn không có giấy tờ để chứng minh tuổi của mình, hoặc
giấy tờ của bạn bị nghi ngờ, có thể tuổi của bạn cần được
giám định.

Giáo dục
Bạn được quyền tiếp cận giáo
dục MIỄN PHÍ và nhân viên
công tác xã hội của bạn sẽ giúp
bảo đảm bạn được như thế.

Y tế
Bạn có quyền đối với y tế MIỄN
PHÍ và có thể được điều trị miễn
phí tại các bệnh viện.

Thông tin về TRỢ GIÚP TỔNG QUÁT
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Tổ chức từ thiện là gì?

↗↗ Đó là các tổ chức độc lập khỏi chính phủ

↗↗ Họ có thể cung cấp thêm sự trợ giúp và

...

chu cấp, như các nhóm xã hội, bào chữa,
học tiếng Anh, v.v.

....

Họ có thể làm gì cho bạn?

.....

có mục đích giúp đỡ trẻ em. Bạn có thể
tự mình liên hệ trực tiếp với họ hoặc yêu
cầu một chuyên gia giúp tìm một tổ chức
từ thiện thích hợp để trợ giúp bạn.
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Thông tin về các TỔ CHỨC TỪ THIỆN/TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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Tại sao bạn nên tin tưởng họ?

↗↗ Họ sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của

bạn và giúp bạn hiểu quyền lợi của mình.

Thông tin liên hệ hữu ích về tổ chức
từ thiện/tổ chức phi chính phủ
(không khẩn cấp)

0207 700 2253

(9g sáng-5g chiều)

ECPAT UK
0207 607 2136
(9g sáng-5g chiều)
www.ecpat.org.uk

...

The Children’s
Society
(Hiệp hội trẻ em)

..

0208 221 8200

.

..

...

(9g sáng-5g chiều)

....

0207 636 8505

(Thứ 3-Thứ 5, 10g sáng-4g
chiều)

NSPCC Child
Trafficking
Advice Centre
(trung tâm tư vấn chống
buôn trẻ em)

020 3772 9513
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Barnardo’s

Trung tâm pháp
lý trẻ em Coram
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