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 เปนผูขายบริการทางเพศ
 ทํางานบานใหคูสมรส
คุณทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทนใชไหม
คุณไดรบั การบอกกลาววาคุณตองทํางานชดใชหนี้ใชไหม
คุณตองขออนุญาตกอนออกจากบาน ทานอาหาร นอน หรือไปหองน้ํา
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เขายึดพาสพอรตและเอกสารแสดงตัวของคุณไวใชไหม
คุณหรือครอบครัวของคุณถูกประนามหรือเหยียดหยามหรือทารุนหรือทําราย
หรือขมขูใชไหม
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กายหรือสรางความเสียหายทางดานการเงินตอคุณ
คุณมีสิทธิที่จะเก็บพาสพอรตและเอกสารแสดงตัวของคุณไว
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คุณอาจมีคุณสมบัติไดรับวีซาใหพํานักในสหรัฐอเมริกา
คุณสามารถประกอบอาชีพอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
และไดรับคาจางตามที่สมควร
คุณสามารถรับบริการตางๆ รวมถึงการรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย การให
คําปรึกษา การฝกงาน การศึกษา และความชวยเหลือทางสังคม

•
•
•

กองทุนปองกันดานกฎหมายและใหการศึกษา
เอเชียนอเมริกัน
ความคืบหนาดานสิทธิของสตรีและผูเยาวที่เปนผูเคราะหราย:
โครงการนี้ใหบริการเปนตัวแทนดานกฎหมายแกสตรีและผูเยาวที่
เปนผูเคราะหรายเพื่อ ใหแนใจวาเขาไดรับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
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