
TẤT CẢ
LÀM VIỆC,

KHÔNG
LƯƠNG? 

TIỀN TÔI ĐÂU? 
QUYỀN TÔI LÀ GI ̀?I 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BỎ ĐI? 
AI CÓ THỂ GIÚP TÔI? 

ĐÂY CÓ PHẢI 
LÀ BUÔN NGƯỜ 
I KHÔNG?
Buôn người là khi một người bị lừa hay 
bị ép làm công việc tình dục họăc công 
việc lao động. Buôn người còn được gọi 
là lao động cưỡng bức, có thể xẩy ra tại 
bất cứ nơi nào có việc làm. Dù đó có 
thể là một công việc không chính thức 
như ăn xin, tình dục hoặc bán thuốc. 
Nếu bạn bị ép buộc phải làm việc hoặc 
không dám bỏ đi thì đó có thể là buôn 
người.

BẠN CÓ QUYỀN- CHÚ 
NG TÔI ĐANG Ở ĐÂY 

ĐỂ GIÚP BẠN

TIỀN TÔI ĐÂU?
Tiền là lý do mà chúng ta làm việc. Nếu 
bạn làm việc với một mức lương thấp 
hoặc không lương thì đó có thể là một 
vấn đề LỚN. Đặc biệt nếu bạn bị lừa hoặ 
c bị ép buộc phải làm việc, hoặc bạn 
không thể nào rời bỏ việc đó. 
 

  Bản văn này được thực hiện bởi trợ cấp số 2015-VT-BX-K004 được Bộ Tư 
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ch Nạn Nhân Tội Phạm trao tặng. Các ý kiến, phát hiện và kết luận hoặc 
khuyến nghị được nêu trong bản văn này là của những người đóng góp và 
không nhất thiết là đại diện cho quan điểm hoặc chính sách chính thức của 

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.



BẠN KHÔNG PHẢI 
LÀ MỘT TỘI PHẠM.
Louisiana cấm mọi loại lao động cưỡng bức, 
dù đó là tình dục hay công việc lao động. 
Bất kể chủng tộc, tình trạng nhập cư, giới tí 
nh, tuổi tác, cách bạn kiếm tiền, hay bất cứ 
điều gi khác: Tình dục hoặc lao động cưỡng 
bức là buôn người. 

CÓ PHẢI TÔI ĐANG 
BỊ KHAI THÁC 
KHÔNG?
Bạn có thể đang ở trong một tình làm ăn bất 
hợp pháp nếu bạn trả lời có cho 1 hoặc nhiều 

câu hỏi này: 

know your 
resources

ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
TOÀN QUỐC 

Đường Dây Nóng Buôn Người Toàn Quố 
c:  1-888-3737-888
Đường Dây An Toàn Bỏ Trốn Toàn Quố 
: 1-800-RUNAWAY
Hiếp dâm, Lạm dụng. Mạng Lưới Quốc 
Gia Loạn Luân (RAINN): 1-800-656-HOPE 
Đường Dây Trợ Giúp của Bộ Lao Động 
về Tiền Lương và Giờ: 1-866-487-9243

NHÀ TẠM TRÚ ĐỊA 
PHƯƠNG 

Covenant House New Orleans 
(24/7 nhà tạm trú khẩn cấp):  
504-584-1111
Baptist Friendship House:          
504-949-4469

 Bạn có cảm thấy sợ bỏ đi hoặc bị áp lực 
phải ở lại làm việc không?   
Bạn có phải làm việc nhiều giờ và/hoặc 
không được nghỉ ngơi không? 
Bạn có không được trả tiền hay là trả rất ít 
không?
Có ai kiểm soát tiền bạc, căn cước, hộ chiế 
u, hay tài sàn của bạn không? 
Bạn có nợ một khoản tiền lớn mà bạn 
không thể trả được không? 
Bạn có bị chủ nhân đe dọa, gây tổn 
thương hay tống tiền không? 
Việc làm của bạn có khác với những gì bạ 
n được hứa không? 
Bạn có đang làm việc trong ngành công 
nghiêp tình dục với một tên ma cô hay quả 
n lý không? 
Bạn có dưới 18 tuổi và trao đổi tình dục vì 
tiền, thực phẩm, quần áo, một nơi để ngủ 
không? 

CÁC DỊCH VỤ PHÁP 
LÝ ĐỊA PHƯƠNG

Hội Từ Tiện Công Giáo: 504-310-6873 
Southeast Louisiana Legal Services:  
  504-529-1000

CÁC TÀI NGUYÊN 
KHÁC

New Orleans Family Justice Center 
(24/7 đường dây khẩn cấp):          
 504-866-9554
Jewish Family Service: 504-831-8475 
Dept. of Children and Family Services 
(DCFS): 855-4LA-KIDS
ViaLink: 211 OR 504-269-2673

Chúng tôi tin bạn. Bạn có quyền. Bạn không lẻ loi. 
Chúng tôi ở đây để giúp. 

TÀI NGUYÊN

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm, gọi 911. 

Tất cả tài nguyên này là miễn phí! 

Xin gọi 888-3737-888 
Hay gửi tin nhắn "INFO" cho 233733 

 
Để biết thêm thông tin, xin truy cập  

www.nolatrafficking.org/services/


