
CÁC CHỈ ĐIỂM THÊM
CÁC CHỈ ĐIỂM VỀ VIỆC BỊ BUÔN NGƯỜI 
• Bộ dạng bên ngoài của họ cho thấy là họ không lo cho bản thân 

mình
• Họ hay thay đổi địa điểm thường xuyên
• Họ không đăng kí với bác sĩ gia đình, nhà trẻ hay trường học
• Họ có các vết thương cũ hay nghiêm trọng không chữa trị hay chữa 

muộn và không giải thích hay không muốn giải thích vì sao có các 
thương tật này

• Họ cung cấp các lời giải thích không rõ ràng và không khớp về nơi ở, 
chỗ làm việc hay chỗ đi học

• Dinh dưỡng kém
• Họ ít nói và hay nghe lời

CÁC CHỈ ĐIỂM VỀ VIỆC BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC
• Phụ nữ được đưa đi đón về từ nhà đến chỗ làm và không bao giờ đi 

ra ngoài giao tiếp
• Phụ nữ làm việc nhiều giờ và không có hay ít có ngày nghỉ 
• Phụ nữ có ít quần áo và hầu hết quần áo có “hở hang”
• Không bao giờ ra cửa hàng, bác sĩ, ngân hàng mà không có người 

đi cùng
• Không có tiền mặt hay nhìn thấy đưa tiền mặt cho người khác
• Người khác trả tiền cho việc ăn uống vân vân
• Không có chứng minh khi bị hỏi

CÁC CHỈ ĐIỂM BỊ LẠM DỤNG LAO ĐỘNG
• Nhiều cá nhân hay nhóm người sống ở các địa điểm công nghiệp và 

ít ra ngoài hay không bao giờ ra ngoài/ không có chỗ ngủ/ chỗ xập xệ 
hay   nhiều người một chỗ ví dụ 12 người trong nhà 2 phòng ngủ

• Có bằng chứng là người làm việc phải trả tiền cho thiết bị, quần áo, 
đồ ăn hay chỗ ở hay bị trừ tiền vì các lí do khác

• Bị chửi bới, lạm dụng, đe dọa hoặc bị bạo lực
• Không bao giờ hay ít khi ra ngoài gặp bạn bè
• Làm quá nhiều giờ
• Bị phạt tiền để trừng phạt
• Dựa vào chủ cho nhiều dịch vụ như việc làm, đi lại, nhà ở vân vân 
• Thiếu quần áo thích hợp cho việc họ làm
• Các biện pháp an toàn được lập ra để giữ người trong nhà

CÁC CHỈ ĐIỂM BỊ NÔ LỆ TRONG NHÀ
• Sống với gia đình nhưng không ăn cùng họ
• Không có chỗ ngủ đàng hoàng
• Chỉ được cho ăn đồ thừa 
• Bị chửi, đánh đập, đe dọa hay bị bạo hành 

ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN
Cảnh sát Scotland
Gọi số 101, khi khẩn cấp gọi số 999

Số đường dây giúp nạn nhân nô lệ hiện đại  
0800 0121 700

Dường dây nóng tố cáo tội phạm vô danh
0800 555 111

CÁC TỔ CHỨC CÓ ÍCH
Tổ chức giúp nạn nhân buôn người của công an 
Scotland, Gartcosh
Email: SCDNationalHumanTraffickingUnit@scotland.pnn.police.uk

Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU)  
– cung cấp lời khuyên về chiến thuật và hoạt động 24/7
xem trên http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/
what-we-do/specialist-capabilities/uk-human-traffkking-centre 

xem www.modernslaveryhelpline.org/scotland
địa chỉ: MSHTU, PO Box 8000, London SE11 5EN
Email: modern.slavery@nca.x.gsi.gov.uk
ĐT 0844 778 2406

Trung tâm giúp trẻ em bị lợi dụng và bảo vệ trên 
mạng (CEOP_ 
Có một đơn vị chuyên về trẻ bị buôn người
xem www.ceop.police.uk/ 
Email: enquiries@ceop.gov.uk 
ĐT: 0870 000 3344
ĐT 24/7: 0370 496 7622 (available 24/7)

Bộ nội vụ – bộ phận visa và di trú 
-để cung cấp thông tin vể di trú
xem https://www.gov.uk/contact-ukvi

Tổ chức chống tội phạm về lao động (GLAA)
 – lạm dụng lao động
xem www.gla.gov.uk 
Email: intelligence@gla.gsi.gov.uk
ĐT: 0800 432 0804 / 0345 602 5020

Tổ chức thông tin về việc buôn người (TARA) 
– cung cấp hỗ trợ cho phụ nữ trên 18 tuổi bị buôn người và bị lạm dụng tình 
dục để họ hồi phục trên toàn khu vực Scotland.
ĐT 0141 276 7724

Hỗ trợ cho người di cư  
- cung cấp hỗ trợ nạn nhân cho người lớn bị buôn người. Tổ chức này cho 
toàn khu vực Scotland. 
ĐT ban ngày: 01418847900
ĐT ngoài giờ 01412128553
Email: Scotland@migranthelpuk.org

Tổ chức hồ sơ nạn nhân buôn người quốc gia (NRM) 
Để có thêm thông tin và đơn xin liên lạc

http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-
we-do/specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/
national-referral-mechanism

Nếu quí vị cần bản thông tin giúp đỡ này qua một phương thức khác xin 
liên lạc bộ phận giúp nạn nhân buôn người quốc gia như trên để thảo 
luận



ĐỪNG LÀM
• Đừng sử dụng phiên dịch không chính thức – họ có thể không đáng 

tin cậy
• Đối xử nạn nhân như người tình nghi hay tội phạm di trú
• Muốn nạn nhân lấy giấy tờ tùy thân hay giấy thộng hành
• Nghĩ các giấy tờ là chính thức – nhớ kiểm tra 
• Muốn nạn nhân nói hết ngay. Một số nạn nhân không biết mình bị 

buôn người, một số được dặn là nói dối và một số không dám nói vì 
họ sợ kẻ buôn người.

• Phê bình nạn nhân như là họ tự đi làm hay có liên quan đến việc họ 
bị đẩy vào hoàn cảnh

CHUYỂN CÁC THÔNG TIN!
• Chi tiết cụ thể nhất/mô tả những người liên quan
• Địa điểm
• Quốc tịch
• Chi tiết phương tiện đi lại
• Đường đi/cách đi
• Giấy tờ sử dụng
• Thông tin tài chính
• Phương thức tuyển dụng
• Cách họ kiểm soát/điều khiển nạn nhân

NÊN NHỚ LÀ BUÔN TRẺ EM LÀ LẠM DỤNG TRẺ EM

BUÔN NGƯỜI LÀ GÌ
Buôn người là phạm pháp và lạm dụng con người

Tội này gồm có 2 phần

Hành động (việc đã làm) như tuyển dụng, vận chuyển, chứa chấp, 
nhận, đổi hay sắp xếp giúp những việc này. 

Các hành dộng trên làm ra với mục đích lạm dụng người kể cả việc 
môi giới mại dâm hay các hình thức lạm dụng tình dục khác, ép làm 
việc, nô lệ trong nhà, lấy nội tạng hay làm các việc với mục đích phạm 
pháp như nhận trợ cấp trái phép hay thu hoạch cần sa hay cả hai việc 
nói trên. 

Cả hai việc trên đều là buôn người. Các hành động đó không nhất thiết 
do một người làm mà có thể là nhiều người khác nhau. Tuy nhiên các 
hành động đó phải làm với mục đích hay sự hiểu biết là người bị làm 
sẽ bị lạm dụng ở một thời điểm nào dớ. 

Làm với mục đích buôn trẻ em dưới 18 tuổi.  

Nạn nhân buôn người không nhất thiết phải qua biên giới quốc tế mà 
chỉ bị đem từ nơi này qua nơi khác trong Scotland hay nước Anh với 
mục đích lợi dụng là đủ. 

Các dạng lợi dụng bao gồm
Bóc lột/lợi dụng lao động
Lạm dụng tình dục

Nô lệ trong nhà
Lấy nội tạng

Việc an toàn và phúc lợi cho nạn nhân là mối quan tâm hàng đầu

VIỆC BUÔN NGƯỜI LÀ MỘT TỘI ÁC GIẤU KÍN
Nạn nhân buôn người thường được tìm thấy khi làm các vấn đề khác 
vì họ hay ngại liên quan với công an và các tổ chức hỗ trợ để kể lại 
việc gì đã xảy ra với họ. Họ thường bị ép phạm pháp thay cho người 
điều khiển họ. Tuy nhiên các chỉ điểm sau đây có thể giúp quí vị xác 
minh người này có khả năng là nạn nhân buôn người hay không

CÁC CHỈ ĐIỂM CHUNG
• Hộ chiếu do người khác giữ
• Có người phát biểu thay
• Biểu lộ lo lắng hay sợ hãi
• làm việc quá nhiều giờ
• Rất nghi ngờ cơ quan pháp luật hay chính quyền
• Người này có giấy tờ giả
• Được tìm thấy ở địa điểm có khả năng bị dùng để lợi dụng
• Không biết địa chỉ nơi làm hay ở
• nơi ở nghèo nàn hay dưới mức sống tối thiểu
• Có các vết thương từ ẩu đả
• chấn thương do bị trói/buộc tay chân
• Không lấy lương được
• Thiếu bằng chứng hay thiếu tự chủ trong việc đi lại một mình hay 

theo nhóm
• Người này có vẻ làm theo lời dặn của ai đó
• Sợ nói ra tình trạng di trú của mình là gì

CÁC CHỈ ĐIỂM THÊM
• Ít được trả lương
• Không được nghỉ
• Thiếu liên lạc với gia đình
• Thiếu hỗ trợ y tế
• Bị trừng phạt để làm răn đe
• Thiếu quan hệ xã hội
• Bị đe dọa trình báo cho chính quyền
• Đe dọa bản thân/gia đình
• Thiếu khả năng nghỉ làm
• Bị vào thế phải dựa vào 
• Có vẻ nghĩ là mình bị nợ

LỜI KHUYÊN VÀ HƯỚNG DẨN CHO NGƯỜI 
ĐẦU TIÊN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN
NÊN LÀM
• Đem nạn nhân đến chỗ an tòa nơi họ thoải mái nói chuyện
• Cách li người nghi ngờ ra khỏi nạn nhân và nói chuyện với nạn nhân 

riêng
• Nhiều nạn nhân thì tách riêng từng người ra
• Xem xét và cung cấp nhu cầu về y tế/ tinh thần 
• Nói cho họ không sợ chính quyền và lập mối quan hệ tin tưởng/gắn 

bó
• Xem có dấu hiệu qua ngôn ngữ cơ thể và các giao tiếp không lời 

giữa nạn nhân và nghi can
• Nên nhớ là nạn nhân có thể bị hội chứng rối loạn căng thẳng hậu 

chấn thương hay có các chấn thương khác về tinh thần
• Ghi chú các nói chuyện giữa nạn nhân và nghi can
• Xem các cơ hội điều tra và cho cơ quan pháp luật biết về giầy tờ tùy 

thân, giấy đi lại, thông tin hành chính và các phương tiện giao tiếp 
nếu có thể

• Luôn tập trung thiên về nạn nhân khi làm việc với các cá nhân dễ bị 
tổn thương

• Xem xét vể vấn đề văn hóa và tôn giáo họ có thể có
• Cho nạn nhân càng nhiều thông tin càng tốt
• Nếu quí vị là người đầu tiên làm việc với nạn nhân buôn người xin 

nhớ điền đơn của tổ chức chuyên nạn nhân buôn người quốc gia 
NRM trong vòng 48 giờ từ khi gặp nan5n hân. Xin nhớ là cần nạn 
nhân người lớn cho phép. Không cần xin phép trẻ em và tất cả trẻ 
em nên được giớ thiệu vào chương trình NRM

• Làm các bước để phòng ngừa nạn nhân và người buôn người liên 
lạc với nhau bằng cách cung cấp hỗ trợ/giúp đỡ kể cả việc giúp nhà 
ở, điện thoại di động và các dịch vụ hỗ trợ


