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HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Instruction to Professionals: Please check that the
individual presenting is able to read and do not let
them take this flyer home with them. If you do, you are
potentially putting them at risk.

مساعدة البالغين  /األطفال األكبر س ًنا (الذين تتراوح
عاما) في المملكة المتحدة الذين
أعمارهم بين  16وً 18
يتم استغاللهم :نشرة المعلومات
يرجى قراءة واتباع التعليمات.

في المملكة المتحدة ،من المفهوم أنك تتعرض لالستغالل في ظل الظروف التالية:
•

ً
منخفضا للغاية لعملك و/أو تعمل لساعات طويلة بشكل مفرط.
ال تتلقى أي أجر أو تتلقى أجرًا

•

يأخذ شخص ما أموالك.

•

يتم إجبارك عىل العمل أو أداء أعمال جنسية.

•

يتم احتجازك أو أسرك ضد إرادتك.

•

ال يمكنك مغادرة مكان إقامتك أو تتم مراقبتك و/أو ال تتمكن من التحرك بحرية.

•

تم إحضارك إىل المملكة المتحدة للعمل لصالح شخص يهددك اآلن أو يخيفك أو يؤذيك

•

أو يجبرك عىل القيام بعمل أو أشياء أخرى ال تريد القيام بها.

يرجى وضع عالمة في الخانة إذا أجبت "بنعم" عىل األسئلة التالية:
هل أنت في خطر؟
هل من اآلمن لك الحديث عن األمر؟
هل ترغب في الحصول عىل مساعدة ؟
مترجما أو محام ًيا؟
هل تريد
ً

في المملكة المتحدة ،ريما تكون عرضة لالستغالل إذا أجبت "بنعم" عىل أي من األسئلة
التالية .يرجى وضع عالمة أمام ما ينطبق عليك:
هل يتم إجبارك عىل العمل مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر؟
إذا كنت تعمل ،فهل تتلقى أقل من  7جنيهات إسترلينية في الساعة؟
هل تعمل أكثر من  48ساعة في األسبوع؟
هل تُجبر عىل أداء أعمال جنسية في عمل أو بصفة شخصية؟
هل تعيش في ظروف معيشية سيئة للغاية أو فقيرة؟
هل تخضع لسيطرة أشخاص آخرين؟ (قد يكون هذا الشخص في بعض األحيان قري ًبا أو صدي ًقا أو شري ًكا).
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هل تم أخذ مستندات هويتك أو أي ممتلكات قيمة أخرى منك؟
إذا ساعدتك اليوم ،فهل ستكون هناك أي عواقب عليك أو عىل عائلتك؟
هل تشعر بالقلق من أن يؤذيك شخص ما أو يؤذي عائلتك؟
هل أنت مدين لشخص ما؟ أم هل يوجد شخص آخر مدين لك بالمال؟
هل يأخذ شخص ما أموالك؟
لدي مشكلة مختلفة.

قد تشعر بالخوف والعجز والوحدة .لكن المساعدة متوفرة،
ولديك حقوق وخيارات.
إذا تبين أنك تعرضت لالستغالل في المملكة المتحدة ،فيحق لك الحصول عىل
مساعدة مستقلة وعاطفية وطبية وعملية من حكومة المملكة المتحدة .ويمكن
تقديم هذا الدعم بعدة طرق مختلفة ،بما في ذلك ما يلي:
•

العثور عىل سكن آمن مؤقت من أجلك.

•

مساعدتك في العالج الطبي.

•

إيجاد شخص لمساعدتك في التعامل مع تجربتك.

•

توفير مترجم فوري  /مترجم لمساعدتك عىل التواصل باللغة اإلنجليزية.

•

الحماية.

•

المشورة القانونية المستقلة.

•

مدفوعات اإلعاشة.

يرجى المالحظة :توجد في بعض األحيان قيود عىل هذا االستحقاق.
كعامل في المملكة المتحدة ،يحق لك ما يلي:
 .1الحصول عىل  8.21جنيه إسترليني في الساعة عىل األقل
عاما ،و 7.70جنيه إسترليني
إذا كان عمرك أكبر من ً 25
عاما،
في الساعة الواحدة إذا كان عمرك بين  21إىل ً 24
و 6.15جنيه إسترليني للساعة الواحدة إذا كان عمرك
عاما.
بين  18إىل ً 20
 48 2.ساعة عمل في األسبوع بحد أقصى ،بما في ذلك
العمل اإلضافي.
 .3استراحة خالل يوم عملك ال تقل عن  20دقيقة عند
العمل أكثر من  6ساعات في اليوم.

 .4إجازة مدفوعة األجر لعدد أدنى من األسابيع في السنة،
بداية من يومك األول في العمل.
 .5معلومات الصحة والسالمة في مكان العمل والتدريب
والمالبس الواقية وأي بدائل ضرورية مجانًا ،عند الضرورة.
 .6تفاصيل مكتوبة عن شروط وأحكام عملك في حالة
توظيفك ألكثر من شهر واحد.
 .7األجر في حالة المرض ،والذي سيتم ذكره بالتفصيل
في عقد عملك.
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