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أنت مقيم في بلجيكا وال تحمل الجنسية البلجيكية وتجد نفسك في
االوضاع التالية :

بماذا يمكن أن يفيدك مركز االستقبال؟
يمكن لهذا المركز أن يساعدك في

»

»وجدت نفسك في وضع مختلف غير الذي وعدت به

»

»مكان تأوي إليه

»

»أجبرت على القيام بأشياء ال تريد القيام بها

»

»

»دخلك الشهي أقل من من القيمة التي وعدت بها أو غير مضمون أو
بالكاد يدفع لك مقابل اخلدمة املمنوحة من طرفك

»اهتمام ومساعدة على صعد مختلفة ( طبية ،اجتماعية،
نفسية و إرشاد نفسي وقانوني)

»

»أنت مجبر من قبل الشبكة التي اتيت عن طريقها إلى بلجيكا أن
تشتغل لترد تكاليف سفرك

»

»أنت و عائلتك مهددون و /أو مورس أو ميارس عليكم العنف

»

»وثائقك اخلاصة محجوزة ولم ترد إليك

»

»أنت محجوز معظم األوقات و تعيش في عزلة كاملة عن العالم
اخلارجي

»

»وصلت إلى بلجيكا بعد أن قضيت وقتا طويالً في السفر و بعد أن
أديت مبلغا ً كبيرا ً مقابل ذلك وكنت ضحية للعنف أو تعرضت حياتك
للخطر

هذا املركز سوف يشرح لك الشروط التي تسمح لك باإلقامة بشكل شرعي في
بلجيكا ،أحد هذه الشروط هي اإلدالء باملعلومات الكافية عن االشخاص الذين قاموا
باسغاللك
ومن أجل هذا ،وفي حال أردت ذلك ،سوف حتصل على وقت للتفكير مباشرة
بعد أن يقوم مركز االستقبال بأخذك تت رعايته

مركز املساعدة مفتوح 24ساعة كل يوم
السرية التامة مضمونة

لو أردت ،ميكنك االتصال أو ميكننا إجراء االتصال عنك باملر كز اخملتص الستقبال و
مواكبة ضحايا االجتار بالبشر
ال تتر دد في االتصال باملرا كز التالية للحصول على معلومات أوفر حول اخلدمات الي
ميكنهم أن يقدمو ها و الشر و ط اخلاصة باإلجراءات لضحايا االجتار بالبشر
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