Are you working long hours 6-7 days a week?

Have you or your family been threatened by your boss or
coworkers? Does someone else control your documents
and personal items? If any of these apply to you, please
call the human trafficking hotline 1-888-373-7888 or text
HELP to 233733 (BEFREE) for more information.
If you are in danger, call 911.

¿Estás trabajando largas horas de 6 a 7 días a la
semana?

¿Han sido usted o su familia amenazados por su jefe o
compañeros de trabajo? ¿Alguna otra persona controla
sus documentos y objetos personales? ¿Si estás pasando
por algunas de estas situaciones, llame a la línea directa
de tráfico humano al 1-888-373-7888 o envíe un mensaje
de texto HELP al 233733 (BEFREE) para más información. Si
estás en peligro, llame al 911.

Quý vị có làm việc nhiều giờ trong 6-7 ngày
một tuần không?
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일주일에 6~7 일, 장시간 근무하고 계십니까?
귀하 또는 귀하의 가족이 귀하의 상사나
동료들로부터 위협을 받은 적이 있나요? 다른
사람이 귀하의 문서와 개인 물품을 관리하고
있나요? 이 중 하나라도 해당하는 사항이
있으시면 인신매매 핫라인 1-888-373-7888
번으로 전화하거나 233733 (BEFREE) 번으로
HELP 문자를 보내주시기 바랍니다. 위험에
처한 경우 911 에 전화하시기 바랍니다.
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TO GET HELP, CALL

Quý vị hay gia đình quý vị có bị chủ lao động hay
đồng nghiệp của quý vị đe dọa không? Có người nào
khác kiểm soát các giấy tờ và vật dụng cá nhân của
quý vị không? Nếu bất kỳ điều nào kể trên áp dụng
với quý vị, hãy gọi cho đường dây nóng về buôn bán
người theo số 1-888-373-7888 hoặc nhắn tin HELP
tới 233733 (BEFREE) để biết thêm thông tin. Nếu quý vị
đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 911.
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TO REPORT, CALL

1-844-643-2251

您是否一週工作 6-7 天且每天長時間工作？
您或 您的家人是否受到老闆或同事的威脅？ 是
否有其他人控制您的身分文件與個人 物品？ 如
果您遇到任何上述情況，請致電 人口販運熱線
1-888-373-7888 或傳簡訊 「HELP（幫助）」 至
233733 (BEFREE) 以獲得更多資訊.如果您身處危
險之中，請撥打 911.
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