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Aveți dreptul la consiliere și asistență juridică,
inclusiv cu privire la imigrare și compensație.

Există patru posibilități accesibile dumneavoastră
de a primi compensație

Tribunalul Muncii dacă nu ați
fost plătit/ă în mod corespunzător sau ați fost maltratat/ă

Acțiune civilă dacă ați fost
plătit/ă mai puțin decât v-a
promis angajatorul

Programul de Compensare a
Daunelor Penale dacă aveți o
vătămare fizică sau mentală (solicitați online)

Hotărâre de Despăgubire
dacă traficantul este urmărit
în justiție și întemnițat.

Există pentru dumneavoastră trei posibilități
de a obține „Autorizație Discreționară” de ședere
în Regatul Unit

Dacă cooperați cu
poliția în investigarea
traficantului
dumneavoastră

Dacă faceți o cerere
de compensare

Dacă trebuie să rămâneți
în Regatul Unit din
motive personale,
incluzând îngrijire
medicală

Este posibil să vi se aprobe „Autorizație Discreționară
de Ședere” în Regatul Unit pe o perioadă între 12 și 36
de luni – ar trebui să vorbiți cu un avocat despre asta.

Aveți posibilitatea de a cere azil

Dacă vă este teamă să vă întoarceți acasă

Poate că sunteți în măsură să cereți azil să stați în
Regatul Unit – ar trebui să vorbiți cu un avocat
despre asta.

For advice about your legal options you can contact:
Anti Trafficking and Labour Exploitation Unit (ATLEU)
ATLEU is a charity providing legal advice and representation to victims of trafficking
and labour exploitation. ATLEU can provide advice on a range of matters including
immigration, asylum, accommodation, and compensation.
Phone: 020 7700 7311
Email: atleuteam@atleu.org.uk
AIRE Centre
The AIRE Centre is a charity providing advice on European law rights, including the
rights of EEA nationals and their families and rights of trafficking victims.
Phone: 020 7831 4276
Email: info@airecentre.org
Legal Services Agency (LSA)
The LSA is a Scottish law centre, which provides legal advice and assistance to
vulnerable people, including trafficking victims. The LSA can assist with immigration matters and with compensation, including CICA claims, for women and young
people.
Phone: 0800 316 8450 / 01413533354
Email: lsa@btconnect.com
Law Centre (NI)
The Law Centre is located in Northern Ireland and provides legal support on human
trafficking, immigration, social security, employment and forced labour.
Phone: 028 9024 4401
ACAS Helpline
This helpline provides free advice on workplace issues and rights.
Phone: 0300 123 1100
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