
คุณถูกคาขามพรมแดนใชไหม 
 

• คุณมาสหรัฐอเมริกาดวยเหตุผลหรอืเพือ่งานอยางใดอยางหนึ่ง แตในภาย 
หลังพบวางานแตกตางไปจากที่ไดรบัสญัญาไวใชไหม 

• คุณถูกบังคับใหทํางาน - เชนอยางนี้ใชไหม: 
 ทํางานเปนคนรบัใชในบาน  
 เปนคนงานในโรงงาน ฟารม หรือรานอาหาร 
 เปนผูขายบริการทางเพศ  
 ทํางานบานใหคูสมรส  

• คุณทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทนใชไหม  
• คุณไดรบัการบอกกลาววาคณุตองทํางานชดใชหนี้ใชไหม  
• คุณตองขออนุญาตกอนออกจากบาน ทานอาหาร นอน หรือไปหองน้ํา 
        ใชไหม 
• เขายึดพาสพอรตและเอกสารแสดงตัวของคุณไวใชไหม  
• คุณหรือครอบครัวของคุณถกูประนามหรือเหยยีดหยามหรอืทารุนหรือทําราย 

หรือขมขูใชไหม 
 

รูสิทธิของคุณ 
  
 

• คุณมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตองานที่คุณทํา  
• ไมมีผูใดมีอํานาจบังคับใหคุณปฏิบัติกิจทางเพศโดยขมขูวาจะทํารายราง 
    กายหรือสรางความเสียหายทางดานการเงินตอคุณ 
• คุณมีสิทธิที่จะเก็บพาสพอรตและเอกสารแสดงตัวของคุณไว 
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ประโยชนสําหรับผูเคราะหราย 
 
• คุณอาจมีคุณสมบัติไดรับวีซาใหพํานักในสหรัฐอเมริกา  
• คุณสามารถประกอบอาชีพอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 

      และไดรับคาจางตามที่สมควร 

• คุณสามารถรับบริการตางๆ รวมถึงการรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย การให 

        คําปรึกษา การฝกงาน การศึกษา และความชวยเหลือทางสังคม  
 

กองทนุปองกนัดานกฎหมายและใหการศกึษา 
เอเชียนอเมรกิัน 

 
ความคืบหนาดานสิทธขิองสตรีและผูเยาวที่เปนผูเคราะหราย: 
โครงการนี้ใหบริการเปนตัวแทนดานกฎหมายแกสตรีและผูเยาวที่ 

เปนผูเคราะหรายเพื่อ ใหแนใจวาเขาไดรับการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  
 

สําหรับปญหาดานกฎหมาย  
ติดตอ Ivy O. Suriyopas, Equal Justice Works 

Fellow, ที่  212.966.5932  ตอ  235  หรือ 
isuriyopas@aaldef.org  

สําหรับขอแนะนํา ติดตอ Mabel Tso ที ่ตอ 224 หรือ 
mtso@aaldef.org 
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