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เปเอ็มเว[PMW]หน่ วยสั งคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือพนักงานบริการ
เราพร้ อมรับฟังเรื่องของทุกคนทีท่ ำ� งานบริการ

ถ้าคุณต้องการค�ำปรึ กษาเกี่ยวกับงานบริ การของคุณ
คุณติดต่อเข้ามาที่เปเอ็มเวได้[PMW] เราพร้อมรับฟังเรื่ องของคุณเสมอ
ในกรณี ที่คุณมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ทางเราจะช่วยคุณคิดแก้ไขปัญหานั้นๆ
ทุกคนที่ทำ� งานบริ การสามารถขอค�ำปรึ กษาแนะน�ำจากเปเอ็มเวได้[PMW]
ไม่วา่ คุณจะท�ำงานนัง่ ตู ้ คลับ บาร์ บ้านนวด เอสคอร์ท ผ่านทางอินเตอเร์น็ต หรื ออื่นๆ
ไม่วา่ คุณจะเป็ นผูห้ ญิง ผูช้ าย สาวประเภทสอง หรื อคนข้ามเพศ*
ถูกข่มขู่ เอารัดเอาเปรี ยบ มีปัญหาเรื่ องยาเสพติด หรื อการพนัน เราพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอ
คุณติดต่อขอความช่วยเหลือจากเราได้ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่กต็ าม
ความช่วยเหลือของเรานั้นฟรี
ตัวอย่ างของเรื่ องราวที่เกิดขึน้ บ่ อยครั้ งกับผู้ทำ� งานบริ การ:
“ฉั นเข้ ามาท�ำงานบริ การเพื่อหาเงินใช้ หนี ้ แต่ ดเู หมือนหนีจ้ ะไม่ หมดซักที
ฉั นมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆตามมาอีกเยอะ ทั้งค่ าเสื ้อผ้ าและค่ าเช่ าสถานที่ ทำ� งาน ฉั นท้ อใจ
โชคดีที่เปเอ็มเว[PMW] ช่ วยฉั นท�ำข้ อตกลงในการปลดหนีส้ ิ น
ท�ำให้ สถานการณ์ ของฉั นดีขึน้ ”
“งานบริ การโดยผู้ชายนั้น ถือเป็ นเรื่ องต้ องห้ ามอย่ างเป็ นสองเท่ าในสังคม
ฉั นท�ำ“ธุรกิจ”นี ้ และมีลกู ค้ าเป็ นผู้ชาย แต่ ฉันเล่ าเรื่ องนีใ้ ห้ ใครฟั งไม่ ได้
ฉั นดีใจที่ฉันคุยเรื่ องนีก้ ับเปเอ็มเว[PMW]ได้ โดยที่ ไม่ ถกู มองอยากแปลกๆ

เราถือว่ างานทีค่ ุณท�ำเป็ นงานสุ จริต

งานบริ การหรื อการท�ำ “ธุรกิจ”นั้น คนส่ วนใหญ่ไม่กล้าที่จะพูดถึง เพราะกลัวสังคมรอบข้าง
เรื่ องนี้คุณเปิ ดอกคุยกับเราได้ เราเห็นงานบริ การที่คุณท�ำเป็ นงานสุ จริ ต และไม่เบียดเบียนใคร
ตราบใดที่คุณเลือกจะท�ำงานนี้ดว้ ยตนเอง เราไม่มีสิทธิกา้ วก่ายในทางเลือกของคุณ

ถ้ าฉันต้ องการเลิกท�ำงานบริการ ฉันต้ องท�ำอะไรบ้ าง

บางทีคุณอยากเลิกท�ำงานบริ การ แต่ไม่รู้จะเริ่ มต้นตรงไหน
เรามีโครงการณ์ช่วยเหลือในเรื่ องนี้ คุณลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการณ์เลิกท�ำงานนี้ได้ฟรี
เมื่อไหร่ ที่คุณเลิกท�ำงานปัญหาเก่าๆอาจตามมาอีก เรารู ้วา่ การหยุดท�ำงานท�ำให้คุณหมดรายได้
และคุณอาจมีหนี้สินค้างคาระหว่างที่คุณท�ำงานบริ การอยู่ คุณกังวลเรื่ องเงินค่าใช้จ่าย หนี้สิน และที่อยูอ่ าศัย
ปั ญหาเหล่านี้เราช่วยร่ วมแก้ไขกับคุณได้

เราเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนตัวของคุณเป็ นความลับ

เรามีจรรยาบรรณในการท�ำงาน เรื่ องที่คุณเล่าให้เราฟังจะไม่มีการน�ำไปเล่าต่ออย่างเด็ดขาด
คุณลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการณ์เพื่อเลิกท�ำงานนี้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้ชื่อจริ งของคุณ
แต่มีขอ้ ยกเว้นคือ เมื่อไหร่ ที่ตวั คุณหรื อบุคคลอื่นตกอยูใ่ นอันตราย เรามีหน้าที่ตอ้ งแจ้งเรื่ องแก่ตำ� รวจ
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองหรื อของคนที่เกี่ยวข้อง

ถ้ าฉันพูดภาษาเนเธอร์ แลนด์ ได้ ไม่ ดเี ท่ าทีค่ วร ฉันจะคุณกับเปเอ็มเว[PMW]ได้ อย่ างไร
เปเอ็มเว[PMW]หาล่ามให้คุณได้ ซึ่งล่ามนั้นมีจรรยาบรรณในการท�ำงานเช่นกัน
ล่ามต้องเก็บเรื่ องของคุณเป็ นความลับ

ตัวอย่ างของค�ำปรึ กษากับเรา: “ตัวฉั นท�ำงานบริ การได้ พักหนึ่งแล้ ว แต่ ว่าแฟนฉั นเก็บเงินท�ำงานของฉั นไว้
ฉั นไม่ แน่ ใจในอนาคตร่ วมกับเขา ฉั นอยากคุยกับเปเอ็มเว[PMW] ว่ าฉั นท�ำอะไรได้ บ้างเกี่ยวกับเรื่ องนี”้

ฉันจะติดต่ อกับเปเอ็มเว[PMW]ได้ อย่ างไร

คุณอยากรู ้เกี่ยวกับความช่วยเหลือของเปเอ็มเว[PMW] คุณโทรติดต่อเราได้ระหว่างเวลา 13:00 และ
17:00 นาฬิกา ที่: 010 – 221 17 15
คุณติดต่อเราทางอีเมลได้ที่: pmw@stichtinghumanitas.nl
นอกจากนี้ เรามีเว็บไซต์คือ: www.humanitaspmw.org
หรื อคุณเข้าไปหาเราได้ที่ ตึกของฮิวมานนิตาส [Gebouw Humanitas] ตั้งอยูท่ ี่ถนน เด่อะ ปี้ ตเต่อร์ เด่อะ โฮ่คเว๊ค [de
Pieter de Hoochweg] 110 คุณเดินข้ามสะพานที่สถานีรถไฟใต้ดินโคลฮาเฟ่ น [Metrostation Coolhaven]

*ค�ำอธิบายเพิม่ เติมของคนข้ ามเพศ:

บุคคลที่แสดงตนไม่เหมือนเพศชายหรื อเพศหญิงตามธรรมเนียมนิยม ไม่ตอ้ งการแสดงออกอย่างเพศที่มีอยู่ รวมถึงคน
ที่เปลี่ยนไปเป็ น เพศตรงข้ามกับเพศที่มีมาแต่แรกก�ำเนิด

