
Quem devo contactar? 
 مجھے کس سے رابطہ کرنا چاہئے؟

Sou Trabalhador  
Agrícola 

 میں ایک زرعی کارکن ہوں 

Como deve ser a  
permanência em  
Portugal? 

 پرتگال میں قیام کیسے کرنا چاہئے؟

 جی این آر

 بیجا کے عالقائی کمانڈر

Rua Marquês de Pombal 

7800-067 Beja 

 ٹیلیفون : 770 310 284

 فیکس : 788 310 284

 سیرپا کے عالقائی پوسٹ

Largo de Mouzinho de Albuquerque 

7830-329 Serpa 

 ٹیلیفون : 739 544 284

 سیف

 یجا کے عالقائی وفد 

Rua Dr. Nuno Álvares Pereira 

Edifício do antigo Governo Cívil 

7800-753 Beja 

 ٹیلیفون : 450 315 284

Del.beja@sef.pt : ایمیل 

ں کی اسمگلنگ کی روک تھام کا یونٹلوگو  

 خارجہ اور سرحدی سروس کا ریسرچ سینٹر

 ادارتی یونٹ کے روابطی مقاصد:

 شکایات -

 معلومات اور تعاون کے لئے درخواستیں -

dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt  :ایمیل 

96 424 42 81: 24h  موبائل 

 فکس : 82 99 318 21 / 00 99 318 21

 فیکس: 89 44 353 21

 سیرپا شہر کی بلدیہ

 Praça da República 

 7830-389 Serpa 

  ٹیلیفون : 100 540 284
geral@cm-serpa.pt : ایمیل 

 برنچیس کی یونین کونسل

Rua da Cruz, 2 

7830-122 Brinches 

 ٹیلیفون : 133 805 284

freguesia.brinches@gmail.com ایمیل:  

 پیاش کی یونین کونسل

Rua Luís de Camões, 33 

7830-260 Pias SRP 

 تلیفون : 234 858 284

Junta.freg.pias@mail.telepac.pt : ایمیل 

 سلوادور اور سانتا ماریا کی یونین

 کونسل)سیرپا( 

Rua Ramon Nonato de la Féria, 65  

7830-370 Serpa 

 ٹیلیفون : 180 549 284

geral@umi-freg-serpa.pt : ل یایم  

  یونین  کونسل ویال نوا سینٹ بینتو اور ویلی دی 

  وارگو

Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso, 1 

7830-259 Vila Nova de S. Bento 

 ٹیلیفون : 140 588 284

geral@jf-vnsbento.pt : ایمیل  

 یونین کونسل آف ویال ویرد دی 

 فیکالیو

Praça Conde de Ficalho, 2A 

 7830-626 Vila Verde de Ficalho 

 ٹیلیفون : 503 575 284 

juntadeficalho@mail.telepac.pt : یل ایم  
 صحت

 مقامی ہیلتھ یونٹ باشو االنتیجو 

 سیرپا : 560 540 284

Hospital José Joaquim Fernandes, Beja 

  ٹیلیفون :200 310 284
 نیشنل ایمرجنسی نمبرز  112

 فیملی پالننگ ایسوسی ایشن | اے 

  ایف پی

 ملٹی ڈسپلنر  سپیشلسٹ ٹیم 

 انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کے لیے 

  امداد

  ٹیلیفون : 106 654 918
apfalentejo@sapo.pt :ایمیل  
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O que devo fazer? 

 مجھے کیا کرنا چاہیے ؟
 

 Exigir sempre um contrato de trabalho. 

کام کے کنٹریکٹ یعنی  مالزمت کے معاہدے کا مطالبہ. 
 کریں

 Ficar sempre com uma cópia do contrato. 

 ہمیشہ جاب کنٹریکٹ کی ایک کاپی کواپنے پاس رکھنے.

 Informar-me, junto das autoridades competentes ou da 
Junta de Freguesia/Câmara Municipal sobre as medidas 
de apoio social. 

مجاز حکام  سوشل سیکورٹی/ بلدیہ یا سٹی کونسل.  
 سے  ہر قسم کی مدد کےلئے رابطہ  کیا جاسکتا ہے

 Denunciar uma situação irregular. 

 کسی بھی غلط اور انلیگل صورتحال کی اطالع دیں.

 Antes de participar em qualquer campanha agrícola, 
certificar-me de que há boas condições de trabalho e      
habitabilidade.  

 کسی بھی زرعی مہم یا جاب کا سفر کرنے سے پہلے اس. 

 بات پوری تسلی کر لیں کام کی شرائط اور رہنے شرائط 

 پوری ہیں 

 Manter sempre o meu passaporte. 

 ہمیشہ اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں 

 Estar sempre atento ao teor dos anúncios de trabalho 
através da internet, ou de agências de recrutamento. 

 ہمیشہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا مالزمت دلوانے والی. 

 ایجنسیوں کے ذریعے مالزمت کے اشتہارات پر توجہ دیں. 

 . اور اسے ہوشیار رہیں

 Sempre que se encontrar doente, dirigir-me sempre ao 
Hospital/Centro de Saúde mais   próximo.  

 جب بھی آپ بیمار ہوں تو، ہمیشہ ہسپتال / صحت مرکز پر. 

  جائیں

 Nunca permitir que cuidados médicos sejam prestados 
por indivíduos não qualificados para o efeito. 

نااہل افراد کی طرف سے فراہم کیے ہوئے  طبی مدد کو. 
 حاصل نہ کریں

Sabia que? 

 کیا آپ جانتے ہیں کہ ؟ 

 Em Portugal, há diversas medidas de proteção a que pode recorrer se lhe tiver sido feita uma falsa promessa de    

trabalho.  

 اس ملک میں بہت سے آیسے  حفاظتی اقدامات موجود ہیں جو کہ جھوٹے کام کے. 
 وعدے کرنےوالوں کے خالف استعمال کیے جاسکتے ہے 

 Os trabalhadores imigrantes em trabalho não declarado, acabam por se encontrar em situações muito precárias, 

sem qualquer tipo de apoio social.  

 بغیر مالزمت کے معاہدے  کے کام کرنے والےکبھی بھی کسی بھی نازک حاالت. 

 میں پھنس سکتے ہے اور انکی کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی اورانھیں نہ کوئی. 
 مدد ملتی ہے۔ 

 O trabalhador que não for declarado não está coberto por seguro de acidentes de trabalho . 

 بغیر مالزمت کے معاہدے اور بغیر کاغزات کے کام کرنے والے کی  کسی بھی قسم. 
 کی کوئی کام،صحت،ایکسیڈنٹ انشورنس نہیں ہوتی. 

 Muitos trabalhadores são vítimas de redes de tráfico de pessoas devido às falsas promessas de trabalho. 

 کئی غیر ملکی کارکن جھوٹے کام کے وعدوں اور اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کا. 

  •شکارہوئیں ہیں. 

 Milhões de pessoas são anualmente sujeitas a tráfico e exploração, incluindo mulheres e crianças. 

 الکھوں  اسمگل شدہ لوگ  خصوصی طور پر عورتیں اور بچے بہت برے سلوک. 

 کے شکار ہوتے ہیں 

 Um dos negócios com maior crescimento a nível mundial é o tráfico de pessoas. 

 دنیا میں انسانی اسمگلنگ کا کاروباری تیزی سے بڑھتا جارہا ہے.

 Ao privar-se das condições dignas, está a comprometer a sua vida ao nível da saúde física/psicológica. 

 ایک انسانی باوقارزندگی کی شرائط سے اپنے آپ کو محروم کر کے، آپ  اپنی. 

 جسمانی / نفسیاتی صحت اور زندگی کا سمجھوتہ کر رہے ہ 

 Existe no terreno uma cooperação entre Forças de Segurança e parceiros locais com vista à prevenção de casos de 
tráfico de seres humanos. 

 انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے کے لئے گورنمنٹ کی جانب سے سیکورٹی  

 فورسز اور لوکل اتھارٹی کا  تعاون محیا ہیں/  انکے ساتھ مل کر تعاون کریں. 


