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Bạn có quyền tiếp cận tư vấn pháp lý và trợ giúp,
bao gồm vấn đề nhập cư và bồi thường thiệt hại

Bốn trường hợp để bạn nhận được bồi thường thiệt hại

Toà án lao động nếu bạn đã
không được trả lương thoả
đáng hoặc bị đối xử tệ bạc

Cơ chế bồi thường thiệt hại
đối với những tổn thương
mang tính hình sự
nếu bạn có tổn thương về
mặt thể xác hoặc tinh thần
(Làm hồ sơ trên mạng)

Khởi kiện dân sự nếu bạn
được trả lương ít hơn số tiền
mà chủ lao động đã hứa

Lệnh bồi thường thiệt hại
nếu kẻ buôn người bị khởi tố
và bắt giam trong tù

Ba trường hợp để bạn có giấy tờ ở lại
Vương quốc Anh

Nếu bạn hợp tác với
việc điều tra của cảnh
sát liên quan đến kẻ
buôn bán bạn

Nếu bạn đang xin
bồi thường thiệt hại

Nếu bạn cần phải ở
lại Vương quốc Anh vì
những lý do cá nhân,
bao gồm chăm sóc y tế

Bạn có thể có giấy tờ ở lại Vương quốc Anh trong
khoảng từ 12 đến 36 tháng - bạn nên thảo luận với luật
sư của bạn về vấn đề này

Các khả năng để bạn xin tị nạn

Nếu bạn sợ quay trở về quê nhà

Nếu bạn có thể xin tị nạn ở Vương
quốc Anh - bạn cần nói với luật
sư về vấn đề này.

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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