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Ang iyong plano ng suportaAng iyong plano ng suporta
Nag-aalok ang Salvation Army ng suporta sa mga tao na maaaring Nag-aalok ang Salvation Army ng suporta sa mga tao na maaaring 
biktima ng modernong pang-aalipin at trafficking ng tao. Ito ay biktima ng modernong pang-aalipin at trafficking ng tao. Ito ay 
kapag kinuha ng isang tao ang iyong kalayaan dahil nais nilang kapag kinuha ng isang tao ang iyong kalayaan dahil nais nilang 
makakuha ng bagay para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng makakuha ng bagay para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng 
pagpapagagawa sa iyo ng mga bagay na hindi mo nais gawin.pagpapagagawa sa iyo ng mga bagay na hindi mo nais gawin.

Ikinalulugod Ikinalulugod 
namin ang namin ang 
paglapit mo sa paglapit mo sa 
amin para sa amin para sa 
aming serbisyoaming serbisyo

Iyong Iyong 
suporta suporta 

Pagpapatuloy Pagpapatuloy 
ng buhayng buhay

Iyong hinaharapIyong hinaharap

Isang tao mula sa Salvation Army 
ang makikipag-ugnay sa iyo sa 
pamamagitan ng telepono o 
kung minsan ay harap-harapan.
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Ipapakilala ka sa iyong 
sariling personal na suportang 
manggagawa sa isang bagong 
ligtas na lugar man na tutuluyan 
o susuportahan ka kung saan ka 
nananatili ngayon. 

Aalamin ng iyong suportang 
manggagawa ang tungkol sa iyo, 
magtatanong sila tungkol sa 
iyong kaligtasan, kalusugan at 
kapakanan.
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Pisikal at mental 
na kagalingan 

Tulong sa pera 
at payo

Tulong sa 
transportasyon

Tulungan ang 
kapulisan para 

malitis ang 
mga taong 

nagsamantala 
sa iyo

Tulong na makahanap 
ng pagpapayo at 
iba pang therapy.

Mga link sa mga 
aktibidad at lugar kung 

saan makakakuha ka 
ng tulong kabilang ang 

paghahanap ng trabaho.

Isang tagasalin ng 
mahalagang impormasyon 

sa iyong sariling wika 
upang matulungan kang 

maunawaan at ma-
access ang mga klase 

sa wikang Ingles.

Praktikal na tulong 
at paggabay

Legal na mga 
karapatan at suporta

Suporta sa mga 
bata para pumasok 

sa paaralan

Tulong sa paghain 
ng reklamo

Mga serbisyo ng 
interpreter at 

pagsasaling-wika

Pangangailangang 
kultural at 
ispiritwal

Pagpaplano sa 
hinaharap

Isang ligtas 
na tuluyan

Impormasyon para sa iyoImpormasyon para sa iyo

Maaaring kailangan mo pa rin ng tulong sa ilang bagay 
pagkatapos mong magpatuloy sa iyong buhay. Matutulungan 
ka pa rin namin at tityakin naming alam mo kung sino ang 
kokontakin at kung paano makikipag-ugnay.

May mga palatandaan na maaaring nangyari ito sa iyo. Nagbabayad ang Pamahalaang UK 
para sa suportang makukuha mo mula isang bagay na tinatawag na National Referral 
Mechanism (NRM). Napagpasyahan nito na maaaring biktima ka ng modernong pang-
aalipin. Ibig sabihin nito na maaaring makatulong sa iyo ang Salvation Army.  
Sasabihin sa iyo ng leaflet na ito kung anong tulong ang makukuha mo at kung paano 
ito gumagana.

*Ang iyong plano ng suporta ay 
isang espesyal na plano para sa iyo, 
upang gabayan at subaybayan ang 
suportang makukuha mo, batay sa 
pangangailangan mo. Kasama rito ang 
isang plano upang matulungan kang 
lisanin kami upang mamuhay nang mas 
malaya sa tamang oras. Tutulungan 
nito kaming tiyakin na handa ang lahat 
ng kakailanganin mo kapag nilisan mo 
kami. Kasama rito ang isang lugar na 
matitirahan. Susuriin namin ang iyong 
plano nang kasama ka kahit isang beses 
bawat buwan. Mangyaring sabihin sa 
amin kung may nagbago para sa iyo. 
Pagkatapos ay maaari naming baguhin 
ang iyong espesyal na plano upang 
matugunan pa rin nito ang iyong mga 
pangangailangan.

Ito ang Ito ang 
iyong mga iyong mga 
karapatan!karapatan!

Kumusta ang Kumusta ang 
pakiramdam pakiramdam 

mo?mo?

Pakiramdam Pakiramdam 
mo ba na mo ba na 
ligtas ka?ligtas ka?

Anong suporta Anong suporta 
ang kailangan ang kailangan 
mo kaagad?mo kaagad?

Ang iyong suportang manggagawa ay makikipagtulungan sa 
iyo upang lumikha ng iyong indibidwal na plano ng suporta.
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Ang iyong suportang manggagawa 
ay makikipagita sa iyo o regular na 
makikipag-ugnay sa iyo. 

44 Susuriin ng iyong suportang manggagawa 
ang iyong plano ng suporta kasama ka, 
upang talakayin at magpasya kung ano 
ang mangyayari kapag nilisan mo kami 
at gawin ang mga susunod na hakbang sa 
iyong buhay.
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Makakatanggap ka ng isang sulat mula sa NRM. Sasabihin 
sa iyo ng sulat kung mayroong sapat na impormasyon upang 
mapagpasyahan na ikaw nga ay talagang biktima ng modernong 
pang-aalipin.

Susuportahan ka namin hanggang sa tamang oras kung saan 
maaari ka nang magpatuloy at mabuhay nang mag-isa.
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Habang papalapit ka sa pamumuhay 
nang mag-isa, ang iyong suportang 
manggagawa ay magpapatuloy na suriin 
kung handa na at nasa ayos na ang lahat 
para ka makapagpatuloy ng iyong buhay.
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Kumusta Kumusta 
ka?ka?

Mahalagang Mahalagang 
ImpormasyonImpormasyon

Mayroon ka ba Mayroon ka ba 
ng suportang ng suportang 
kailangan mo?kailangan mo?

Handa ka Handa ka 
na bang na bang 

magpatuloy sa magpatuloy sa 
iyong buhay?iyong buhay?

Gumagana pa Gumagana pa 
rin ba sa iyo ang rin ba sa iyo ang 
iyong plano ng iyong plano ng 

suporta?suporta?

Handa na ba Handa na ba 
ang lahat sa ang lahat sa 

iyong plano para iyong plano para 
magpatuloy ka sa magpatuloy ka sa 

iyong buhay?iyong buhay?

 Kung 
may sapat na 

impormasyon ang NRM 
upang magpasya na ikaw ay 
biktima ng modernong pang-
aalipin, mabibigyan ka namin 

ng maraming suporta sa 
pamamagitan ng NRM 

para sa 45 araw pa. 

 
Kung 

walang sapat na 
impormasyon ang 

NRM upang magpasya 
na ikaw ay biktima ng 

modernong pang-aalipin, 
mabibigyan ka namin ng 
maraming suporta para 
sa siyam na araw pa.
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