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Kế hoạch hỗ trợ bạnKế hoạch hỗ trợ bạn
Cứu Thế Quân (The Salvation Army cung cấp hỗ trợ cho Cứu Thế Quân (The Salvation Army cung cấp hỗ trợ cho 
những người có thể là nạn nhân của tệ nạn nô lệ thời hiện đại những người có thể là nạn nhân của tệ nạn nô lệ thời hiện đại 
và buôn người. Tệ nạn này xảy ra khi có người tước đoạt sự tự và buôn người. Tệ nạn này xảy ra khi có người tước đoạt sự tự 
do của bạn do họ muốn đạt được điều gì đó cho bản thân họ, do của bạn do họ muốn đạt được điều gì đó cho bản thân họ, 
bằng cách bắt bạn phải làm những việc mà bạn không muốn.bằng cách bắt bạn phải làm những việc mà bạn không muốn.

Chào mừng bạn Chào mừng bạn 
đến với dịch vụ đến với dịch vụ 
của chúng tôicủa chúng tôi

Sự hỗ trợ Sự hỗ trợ 
dành cho dành cho 
bạn bạn 

Chuyển sang giai đoạn Chuyển sang giai đoạn 
mới trong cuộc sốngmới trong cuộc sống Tương lai của bạnTương lai của bạn

Một người từ Cứu Thế Quân sẽ 
liên hệ với bạn, hoặc bằng điện 
thoại hoặc đôi khi là trực tiếp.

11

Bạn sẽ được giới thiệu với người 
cán bộ hỗ trợ cá nhân của bạn, 
hoặc là tại một nơi ở an toàn 
mới hoặc là hỗ trợ bạn tại nơi 
bạn hiện đang ở. 

Cán bộ hỗ trợ của bạn sẽ tìm 
hiểu về bạn, họ sẽ hỏi bạn về sự 
an toàn, sức khỏe và sự an bình 
của bạn.
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An bình về thể chất 
và tinh thần 

Giúp đỡ và tư 
vấn về tiền bạc

Giúp đỡ về việc đi lại

Hãy giúp cảnh sát 
đưa những người 

đã lạm dụng 
bạn ra xét xử

Giúp đỡ tìm kiếm 
khuyên bảo và các 

liệu pháp khác.

Các kết nối đến các 
hoạt động và những nơi 
mà bạn có thể có được 
sự giúp đỡ, bao gồm 
cả tìm một việc làm.

Có người dịch thông tin 
quan trọng sang ngôn 
ngữ của bạn để giúp 

bạn hiểu và tiếp cận với 
các lớp học tiếng Anh.

Giúp đỡ và hướng 
dẫn thực tiễn

Các quyền và hỗ 
trợ về pháp luật

Hỗ trợ để con cái đi 
đến trường học

Giúp đỡ đưa ra 
các khiếu nại

Dịch vụ thông dịch 
và phiên dịch

Các nhu cầu văn 
hóa và tâm linh

Lập kế hoạch 
cho tương lai

Có chỗ an 
toàn để ở

Thông tin dành cho bạnThông tin dành cho bạn

Bạn có thể vẫn cần sự giúp đỡ đối với một vài việc sau khi bạn 
đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống. Chúng tôi vẫn 
có thể giúp đỡ bạn và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn biết phải 
liên hệ với ai và làm cách nào để liên hệ.

Có những dấu hiệu cho thấy điều này có thể đã xảy ra với bạn. Chính phủ 
Vương quốc Anh chi trả cho sự hỗ trợ mà bạn sẽ nhận được thông qua Cơ chế 
Giới thiệu Quốc gia (National Referral Mechanism - NRM). Khi cơ chế này 
quyết định rằng bạn có thể là một nạn nhân của tệ nạn nô lệ thời hiện đại. 
Điều này có nghĩa rằng Cứu Thế Quân có thể giúp đỡ bạn.  
Tờ rơi thông tin này sẽ cho bạn biết mình có thể nhận được sự giúp đỡ nào 
và điều đó sẽ được thực hiện thế nào.

*Kế hoạch hỗ trợ bạn là một kế 
hoạch đặc biệt dành cho bạn, để 
hướng dẫn và dõi theo sự hỗ trợ mà 
bạn sẽ nhận được, dựa trên những 
gì bạn cần đến. Nó sẽ bao gồm một 
kế hoạch nhằm giúp bạn rời khỏi 
chúng tôi để sống độc lập hơn vào 
một thời điểm thích hợp. Nó sẽ giúp 
chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng 
mọi thứ mà bạn cần đã sẵn sàng khi 
bạn rời khỏi chúng tôi. Điều này bao 
gồm cả một nơi để sống. Chúng tôi 
sẽ cùng với bạn rà soát lại kế hoạch 
của bạn ít nhất mỗi tháng một lần. 
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu 
có bất kỳ điều gì thay đổi đối với 
bạn. Khi đó chúng tôi có thể thay đổi 
kế hoạch đặc biệt cho bạn để nó vẫn 
đáp ứng được các nhu cầu của bạn.

Đây là các tiêu 
chuẩn mà bạn 
được hưởng!

Bạn hiện cảm 
thấy thế nào?

Bạn có cảm 
thấy được an 
toàn không?

Bạn hiện đang 
cần ngay sự 
hỗ trợ nào?

Cán bộ hỗ trợ của bạn sẽ làm việc cùng với bạn để 
lập ra một kế hoạch hỗ trợ cá nhân cho bạn*.
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Cán bộ hỗ trợ của bạn sẽ gặp bạn 
hoặc liên hệ với bạn định kỳ. 

44 Cán bộ hỗ trợ của bạn sẽ cùng với 
bạn rà soát lại kế hoạch hỗ trợ của 
bạn, để thảo luận và đi đến quyết 
định xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn 
rời khỏi chúng tôi và có các bước tiếp 
theo trong cuộc sống của bạn.
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Bạn sẽ nhận được một thư từ NRM. Thư này sẽ cho bạn biết nếu 
họ đã có đủ thông tin để quyết định rằng bạn chắc chắn đã là một 
nạn nhân của tệ nạn nô lệ thời hiện đại.

Chúng tôi hỗ trợ bạn cho đến thời điểm thích hợp khi bạn có 
thể chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống và sống độc lập.

66

Khi bạn tiến gần hơn đến cuộc sống 
độc lập, cán bộ hỗ trợ cá nhân của 
bạn sẽ tiếp tục kiểm tra xem liệu mọi 
thứ đã sẵn sàng và được thiếp lập để 
bạn bước tiếp hay chưa.
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Bạn có ổn 
không?

Thông tin 
quan trọng

Bạn có nhận 
được sự hỗ 

trợ mà mình 
cần không?

Bạn đã sẵn 
sàng để chuyển 

sang giai đoạn mới 
trong cuộc sống 

chưa?

Kế hoạch hỗ trợ 
bạn hiện có vẫn 
còn hiệu quả với 

bạn không?

Mọi thứ trong kế 
hoạch của bạn đã sẵn 

sàng để bạn chuyển sang 
giai đoạn mới trong 

cuộc sống chưa?

 Nếu NRM có 
đủ thông tin để quyết 

định rằng bạn đã là một 
nạn nhân của tệ nạn nô lệ 

thời hiện đại, thì chúng tôi có 
thể cung cấp cho bạn nhiều 

sự hỗ trợ thông qua  
NRM trong vòng 
thêm 45 ngày nữa. 

 
Nếu NRM 

không có đủ thông 
tin để quyết định rằng 

bạn đã là một nạn nhân 
của tệ nạn nô lệ thời hiện 
đại, thì chúng tôi có thể 

cung cấp cho bạn nhiều sự 
hỗ trợ trong vòng thêm 

9 ngày nữa.
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