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Hỗ trợ và giúp đỡ
Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông Sở cảnh sát Pohjanmaa đã tiến hành khám nhà và bắt giữ
một số người ở Närpiö có liên quan đến vụ việc chèn ép người lao động nước ngoài.
•

Các tin báo liên quan vụ việc vẫn đang được cảnh sát đón nhận, bạn có thể gửi tin báo đến email:
ihmiskauppa@poliisi.fi và/hoặc: vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

1. TỔ CHỨC TRỢ GIÚP NẠN NHÂN CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ (RIKU)
Tổ chức trợ giúp nạn nhân vụ án hình sự (RIKU) là một tổ chức nhằm hỗ trợ các nạn nhân và nhân chứng
trong vụ án. Bạn có thể nói chuyện, trao đổi với các nhân viên của tổ chức này, nhờ tư vấn giúp đỡ cho tình
huống của bạn. Nội dung cuộc nói chuyện sẽ được bảo mật hoàn toàn và không được tiết lộ cho bất kỳ ai
biết nếu không có sự đồng ý của người đã liên hệ. Bạn cũng có thể ẩn danh liên hệ với RIKU, nghĩa là không
cần cho biết tên mình. Việc bạn liên hệ không đồng nghĩa là bạn cam kết sẽ ra tố giác tội phạm nhưng bạn có
thể nhận được lời khuyên về những điều có thể tác động đến tình trạng của mình.
Trong Tổ chức trợ giúp nạn nhân vụ án hình sự (RIKU) đặc biệt có các nhân viên chuyên tư vấn và hỗ trợ cho
các nạn nhân của vụ án buôn người và những vụ án liên quan, ví dụ, khi không được trả công cho công việc
một cách hợp pháp, đã làm việc nhiều giờ mà không được trả lương thỏa đáng hoặc phải trả tiền để được
việc làm. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kể giới tính, nơi cư trú hay quốc tịch và có thể nói bằng tiếng
mẹ đẻ của mình. Chúng tôi sẽ dịch các tin nhắn, sử dụng thông dịch có uy tín trong các cuộc gọi và cuộc hẹn
với bạn. Khi liên hệ đến chúng tôi, bạn có thể tác động đến việc sử dụng ai làm thông dịch hoặc có được cho
thông dịch biết bạn là ai hay không.
Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ trợ giúp đặc biệt khi đang băn khoăn về việc liệu bạn hoặc người quen của bạn
có phải là nạn nhân của một vụ buôn người hoặc bị lạm dụng bóc lột hay không, hoặc khi bạn cần một lời
khuyên và các hướng dẫn về quyền của nạn nhân, tìm kiếm dịch vụ, viết thông báo tố giác tội phạm hoặc tìm
hiểu những điều này có tác động như thế nào đến tình huống của bạn.
Có thể liên hệ với Dịch vụ trợ giúp đặc biệt qua các thông tin liên hệ dưới đây. Bạn có thể gửi email, tin nhắn
điện thoại và tin nhắn WhatsApp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
o
o

Email: help@riku.fi (thời gian trả lời thư email là 3 ngày)
Gọi điện (hoặc gửi tin nhắn qua điện thoại, qua Whatsapp) số đ.thoại: 040 632 9293
Tìm hiểu thêm

•

•

Tài liệu giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
về Tổ chức trợ giúp nạn nhân vụ án hình sự
Palveluesitteet eri kielillä - Rikosuhripäivystys (riku.fi)
Tìm hiểu thêm thông tin về bóc lột lao động nước ngoài và
ngược đãi người lao động
Työvoiman hyväksikäyttö - Rikosuhripäivystys (riku.fi)
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2. GIẤY PHÉP CƯ TRÚ VÀ QUYỀN LAO ĐỘNG
Khi một người nào đó là nạn nhân bị bóc lột sức lao động hoặc do sự sơ suất đáng kể của người sử dụng lao
động thì người này có thể xin gia hạn giấy phép hoặc giấy chứng nhận được phép làm việc diện rộng ở nhiều
ngành và thay đổi chỗ làm. Người lao động phải đang có giấy phép cư trú tại Phần Lan, trong đó có quyền
được lao động. Người đang mang giấy phép lao động thời vụ hoặc không có quyền cư trú thì sẽ không xin
được giấy phép hoặc giấy chứng nhận loại này. Tuy thế, nếu đã tìm được một công việc mới, bạn có thể nộp
đơn xin giấy phép cư trú đầu tiên trên cơ sở có việc làm.
Khi nộp đơn xin gia hạn giấy phép hoặc giấy chứng nhận được phép lao động do hành động sơ suất của chủ
hoặc do bị chủ bóc lột sức lao động, Cục quản lý nhập cảnh Phần Lan sẽ đánh giá về việc có cơ sở hợp lý để
nghi ngờ rằng người chủ đã có hành vi sơ suất đáng kể hoặc hành vi bóc lột sức lao động hay không. Nếu
được gia hạn giấy phép hoặc được cấp giấy chứng nhận trên cơ sở bị chủ bóc lột thì người đó có thể làm việc
trong bất kỳ lĩnh vực nào, nghĩa là quyền làm việc không bị giới hạn.
Tìm hiểu thêm
•

•

•

•

Tìm hiểu thêm về việc xin giấy phép hoặc giấy chứng nhân mới, nếu người sử dụng lao
động đã ngược đãi nhân công
https://migri.fi/-/voit-hakea-uutta-lupaa-tai-todistusta-jos-sinulla-on-suomessaoleskelulupa-ja-tyonantajasi-on-kohdellut-sinua-kaltoin
Tìm hiểu thêm về việc gia hạn giấy phép cho nạn nhân đã bị người sử dụng lao động bóc lột
hoặc đã sơ xuất
Jatkolupa työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhriksi joutuneelle |
Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Tìm hiểu thêm về giấy chứng nhận được quyền lao động/làm việc cho nạn nhân đã bị người
sử dụng lao động bóc lột hoặc sơ xuất
Työnteko-oikeustodistus työnantajan laiminlyönnin tai hyväksikäytön uhrille |
Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Tìm hiểu thêm về vấn đề lạm dụng để bóc lột hoặc sơ suất đáng trách của người sử dụng
lao động
https://migri.fi/tyonantajan-merkittava-laiminlyonti-tai-hyvaksikaytto

3. DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA THÀNH PHỐ NÄRPIÖ
Thành phố Närpiö có cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua Điều phối viên hội nhập và Văn phòng Welcome
Office. Bạn có thể liên hệ với họ qua số tổng đài 06-2249111

4. KHU PHÚC LỢI POHJANMAA
www.osterbottensvalfard.fi | www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
Chắc hẳn bạn sẽ không phớt lờ khi người thân của mình gặp chuyện nguy cấp hoặc đơn độc một mình, khi
mà sự giúp đỡ nhanh chóng của xã hội là rất cần ? Dịch vụ Chăm sóc khẩn Xã hội của Khu Phúc lợi
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Pohjanmaa sẽ cung ứng các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc xã hội cho những trường hợp khẩn 24/7. Bạn có thể
gọi đến số khẩn (päivystyksen numero) 06-218 9555
•
•
•
•

trong các vấn đề khẩn cấp liên quan đến bảo vệ trẻ em
khi một gia đình, cá nhân hoặc người thân đang trong tình huống bị khủng hoảng nghiêm trọng
trong các tình huống liên quan đến bạo lực gia đình và bạo lực người thân
khi cần cơ quan xã hội đánh giá, can thiệp, hỗ trợ ngay lập tức
Dịch vụ Gia đình và Trẻ em
Địa chỉ làm việc: Dịch vụ Gia đình và Xã hội, Närpiöntie 4, 64200 Närpiö
Dịch vụ Xã hội cho Người lớn và hỗ trợ tài chính
Địa chỉ làm việc: Dịch vụ Gia đình và Xã hội, Närpiöntie 4, 64200 Närpiö

Hoạt động của Nhóm hỗ trợ khủng hoảng
Hoạt động của nhóm hỗ trợ khủng hoảng được điều phối bởi Trung tâm lý xã hội ở Närpiö. Nhóm hỗ trợ
khủng hoảng tại địa phương sẽ chăm sóc tình trạng tâm lý sau những tai nạn đau thương hoặc gần như thế
tại các khu vực như Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö và Maalahti / Korsnäs.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số tổng đài của phòng Tâm lý xã hội, số điện thoại 06 224 1831
(Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ - 15 giờ). Người thân hoặc người chăm sóc cũng có thể liên hệ. Tất cả các dịch vụ
của chúng tôi đều miễn phí cho mọi người.

Phòng chăm sóc và hỗ trợ học sinh
Thông qua hoạt động chăm sóc và hỗ trợ học sinh, các học sinh và sinh viên sẽ được giám thị, chuyên gia tâm
lý và dịch vụ chăm sóc y tế của trường học hỗ trợ và giúp đỡ.
Thông tin liên hệ
o
o
o
o

Giờ gọi điện thoại: Thứ hai-Thứ tư-Thứ sáu từ 8.15-9.00 giờ
Số điện thoại: 06 2249 681
Bạn có thể để lại yêu cầu gọi lại cho bạn: các ngày trong tuần từ 8.00-12.00 giờ
Có thể liên hệ Dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trường thông qua Wilma
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