
Nếu bạn đang gặp NGUY HIỂM KHẨN CẤP, 
hãy gọi để được giúp đỡ.

GỌI 911 nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp.

1-888-373-7888
Gọi đường dây khẩn cấp hoạt 
động suốt 24 giờ trong ngày.
7 ngày trong tuần.
Bảo mật.

Nhắn tin “HELP”đến số 
233733 (BeFree)
Mở cửa từ 2 giờ chiều đến 10 
giờ tối theo giờ trung tâm



 Nếu bạn hoặc người nào đó bạn quen biết trả lời là có 
cho bất kỳ câu hỏi nào nêu trên thì hãy liên lạc Trung 
Tâm Tin Tức Quốc Gia về Nạn Buôn Người để được 
giúp đỡ NGAY BÂY GIỜ.

Bạn sẽ được giúp đỡ mà không phải lo sợ bị bắt hoặc 
bị trục xuất.

1. Có ai đang thu giữ những giấy tờ cá 
nhân của bạn không?
I.D. (thẻ căn cước), hộ chiếu, hoặc các giấy 
tờ khác.

2. Có ai kiểm soát những quyết định 
của bạn về cuộc sống không? 

 Bạn đi đâu; bạn sống ở đâu; bạn nói chuyện với ai; lúc nào 
bạn gặp gia đình; bạn có được nghỉ giải lao trong lúc làm việc 
hay không; bạn có phải làm việc khi bị bệnh hoặc bị thương 
tích hay không, hoặc bạn phải chi tiêu tiền của mình như thế 
nào.

3. Bạn có nợ tiền người chủ đang thuê bạn làm 
việc hoặc người đã giúp bạn tìm được công việc 
không?

 Tiền của bạn có bị rút thẳng ra từ lương của bạn để trả một 
món nợ, hoặc chi phí cho du lịch; hoặc số tiền nợ của bạn tăng 
lên; hoặc số tiền nợ ấy không giảm.

4. Bạn có nhận đầy đủ tiền lương của bạn không?
 Hoàn toàn không được trả tiền lương; không được trả tiền 

lương đúng thời hạn; không được trả lương theo thoả thuận; 
hoặc được trả lương bằng việc cung cấp chổ ở, lương thực và 
các thứ khác.

5. Bạn có lo sợ việc xấu nào đó sẽ xảy ra với bạn 
hoặc với một ai khác nếu bạn từ bỏ cộng việc của 
mình không?


