Ti qëndron në Belgjikë nuk ke nënshtetësinë Belge por ndodhesh në
një nga situatat e mëposhtëme:

Çfarë mund të bëjë kjo qëndër për ju?`

»» Ti ke përfunduar në një situatë, ndryshe nga ajo që të kanë
premtuar.

»» Strehim të sigurtë

»» Ti detyrohesh të bësh veprime që nuk don ti bësh.
»» Rroga tëndë është shumë e ulët se sa të është propozuar ose ti nuk
paguhesh fare ose shumë pak në krahasim me punën që bën.
»» Ti detyrohesh, ose të kërkohet nga rrjeti që të ka sjell këtu, të
punosh për të paguar udhëtimin.
»» Ti ose familja jote kërcënohet, dhe/ose ti je viktimë e dhunës.
»» Të janë marr ose të janë mbajtur dokumentat.
»» Ti mbahesh në të shumtën e kohës i/e mbyllur. Ti jeton komplet i/e
izoluar nga ambjenti jashtë.
»» Ti ke ardhur në Belgjikë nga një udhetim i largët për të cilin ke
paguar një shumë të madhe parash dhe që ke qënë gjithashtu viktimë
e dhunës ose ke pasur jetën në rrezik.

Kjo qëndër mund t’ju ndihmoje me:
»» Mbështetje dhe ndihmë në fusha të ndryshme (mjeksore, sociale,
psikologjike,ndihmë juridike).
Kjo qëndër do t’ju spjegoj gjithashtu kushtet që të mund të qëndrosh
legal në Belgjike. Një nga këto kushte është që ti jepni policisë
informacin të vlefshëm për personin që ju ka shfrytëzuar.
Për këtë, në se ti dëshiron, të jepet kohë për të menduar mbasi je
pranuar për tu ndihmuar nga kjo qënder.

Ky sherbim punon 24 ore
Garantohet fshehtesia.

Në se ti dëshiron, mund të të kontaktojnë ose të marrësh vet kontakt
me një qëndër të specializuar për pritjen dhe shoqërimin e viktimave të
trafikanteve të njerzve.
Mos nguro të marrësh kontakt me njërën nga qëndrat e mëposhtëme për
të marr shumë informata për ndihmën që ato mund t’ju afrojnë dhe për
kushtet specifike të proçedurës për viktimat nga trafiku i njerzve.
PAG-ASA:
02/511.64.64 – Bruxelles-Brussel – info@pag-asa.be
PAYOKE :
03/201.16.90 – Antwerpen-Anvers – admin@payoke.be
SÜRYA:
04/232.40.30 – Liège-Luik – info@asblsurya.be
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