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C. Hãy nhớ! Trước cuộc

Những điều
BẠN CẦN

thẩm vấn, bạn phải cân
nhắc ….

BIẾT

Phòng thẩm vấn

Trước buổi thẩm vấn

HOẠT ĐỘNG

A. Mục đích thẩm vấn
1. Để đảm bảo xác định và bảo vệ các nạn
nhân một cách hiệu quả
2. Để khai thác thông tin đầy đủ, chính xác
và chân thực từ nạn nhân
3. Để đảm bảo pháp luật được thực thi một
cách nhanh chóng và hiệu quả bao gồm
việc kết án tội phạm

PHƯƠNG TIỆN

B. Hãy nhớ! Nạn nhân có
thể cảm thấy …

SỢ HÃI
TỨC GIẬN

MỤC ĐÍCH

TỘI LỖI

MẤT NIỀM TIN

ĐAU ĐỚN

VÔ DỤNG

NGHI NGỜ

TUYỆT VỌNG

HOANG MANG

• An toàn, riêng biệt và sạch sẽ
• Phòng vệ sinh đầy đủ
• Có nước uống sạch

Người thẩm vấn

• Lập kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc thẩm
vấn
• Xem xét các thông tin có sẵn
• Xác định các vấn đề chính và mục tiêu
• Lập kế hoạch phỏng vấn
• Chuyên nghiệp (ưu tiên các trang phục
dân dụng)
• Kiên nhẫn
• Chu đáo và tinh ý
• Quan tâm đặc biệt đến tình trạng sức
khoẻ thể chất và tinh thần của nạn
nhân bao gồm các vết thương, bệnh
tật, sợ hãi và lo lắng có thể xảy ra
• Cảm thông
• Tôn trọng
• Thể hiện thái độ không phán xét

Người được thẩm vấn (nạn nhân
tiềm năng)

• Nạn nhân nữ nên được thẩm vấn bởi
người thẩm vấn là nữ
• Nạn nhân là trẻ em nên đi cùng với cha
mẹ hoặc người giám hộ

D. Hãy nhớ! Trong suốt cuộc
thẩm vấn, bạn cần phải …

• Đóng cửa phòng thẩm vấn, nếu có
thể
• Tắt điện thoại
• Treo biển “Không làm phiền” hoặc
“Không vào” trên cửa
• Đảm bảo phòng thẩm vấn phải thoái
mái
• Sử dụng thông dịch viên, nếu cần
• Ghi chép hiệu quả
• Nếu chuyên gia tâm lý hoặc luật sư
sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân, cho
phép họ tham gia
• Cho phép chăm sóc y tế, nếu cần
• Giới thiệu bản thân
• Giải thích vị trí và trách hiệm của bạn
• Giới thiệu những người tham dự
khác
• Nói với nạn nhân về mục tiêu, quy
trình và kết quả của cuộc thẩm vấn
• Hỏi những câu hỏi rõ ràng
• Lắng nghe và để nạn nhân nói,
không ngắt lời
• Cố gắng phát triển mối quan hệ

E. Hãy nhớ! Bạn phải chú ý

đến các nhu cầu cấp bách
của nạn nhân.

THỨC ĂN VÀ QUẦN ÁO
CHĂM SÓC Y TẾ

(Tìm bác sỹ ngay lập tức nếu nạn nhân bị ốm.)

HỖ TRỢ THỂ CHẤT VÀ TÂM LÝ

(Quan sát và quan tâm đến những lo sợ, bệnh
tật và thương tích)

NHỮNG LO NGẠI VỀ SỰ AN TOÀN

(đặc biệt là liên quan tới bản thân và các thành
viên trong gia đình)

HỖ TRỢ PHÁP LÝ
NHU CẦU CẦN HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN

F.

Liên hệ Văn Phòng Hỗ Trợ

Đường dây nóng
Phòng Điều Tra
Phòng Công Tác Xã Hội
Chuyên gia về nạn nhân
Khác

CÁC THÔNG TIN THÊM
xin liên lạc với văn phòng hỗ trợ khu vực tại info@rso.baliprocess.net

Hướng dẫn

tham khảo
nhanh
Về Thẩm vấn trực tiếp Nạn
nhân của Nạn Buôn Người
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HOẠT ĐỘNG
Mục đích của cuộc thẩm vấn là tìm hiểu toàn bộ
câu chuyện của nạn nhân một cách chính xác,
đáng tin cậy. Vì vậy, người thẩm vấn nên sử
dụng những câu hỏi mở khi có thể, ví dụ:
Câu hỏi mở
Bạn có thể kể cho tôi biết những gì đã xảy
ra với bạn từ khi bạn rời nhà được không?
Các câu hỏi bên dưới giúp mở rộng và làm rõ
câu chuyện của nạn nhân hơn.
Điều gì đã xảy ra với bạn?
• Xảy ra khi nào? (Ngày? Tháng? Năm?)
• Xảy ra ở đâu? (Địa chỉ hoặc vị trí)
• Ai là người trung gian/ môi giới? (Tên? Ảnh?
Địa chỉ?
• Bạn gặp người này thế nào?
• Bạn biết người này bao lâu rồi?
Có ai giới thiệu người này cho bạn không?
• Nếu có, đặc điểm nhận dạng của người đó
ta là gì? (Tên? Ảnh? Địa chỉ?)
Bạn được nói là sẽ làm gì khi đến nơi ở mới?
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► Chuyển giao
► Chứa chấp
► Tuyển dụng
► Vận chuyển
► Tiếp nhận người

Khi đó, bạn bao nhiêu tuổi?
Khi tuổi chính xác chưa được xác định, nên coi
người đó là một đứa trẻ cho đến khi có thể xác
định được tuổi rõ ràng. Nên sử dụng các hỗ trợ
y tế hoặc thẩm vấn thêm để xác định tuổi của
nạn nhân.
Tại sao bạn lại rời khỏi nhà hoặc nơi ở cuối
cùng của bạn?
• Nơi ở cuối cùng của bạn ở đâu? (Địa chỉ hoặc
vị trí?)
• Bạn đã từng ở qua những nơi nào sau khi rời
khỏi nhà?
• Tại mỗi nơi, bạn đã làm việc ở những đâu?
(Địa chỉ hoặc vị trí?)
• Tại mỗi nơi, bạn đã ở đâu? (Địa chỉ hoặc vị
trí?)
Bạn được nói là sẽ được trả công, điều kiện
sống và làm việc thế nào ở nơi ở mới?
Bạn đã bao giờ được yêu
cầu ký hợp đồng hay bất
cứ văn bản nào chưa?
• Bạn có bản sao của bản
hợp đồng hay giấy
tờ đó không?

PHƯƠNG TIỆN
Bạn có sử dụng giấy tờ tùy thân của mình
trong suốt hành trình không?
• Nếu không, ai là người cung cấp giấy tờ tùy
thân cho bạn? (Tên? Ảnh? Địa chỉ?)
• Bạn có hộ chiếu không?
• Nếu không, bạn đến đây như thế nào?
• Bạn có cần thị thực không?
• Nếu có, làm thế nào bạn có thị thực? (Tên?
Ảnh? Địa chỉ?)‑
Có ai hộ tống hay đi cùng bạn trong suốt
hành trình không?
• Nếu có, người đó có hỗ trợ bạn ở khu vực
cửa khẩu biên giới không?
• Người đó là ai? (Tên? Ảnh? Địa chỉ?)
• Người hỗ trợ bạn giấy tờ lưu hành và hộ
tống bạn tới nơi ở mới có phải cùng một
người không?
• Bạn có biết nhận dạng của những người đưa
bạn sang đây không? (Tên? Ảnh? Địa chỉ?)
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► Gian lận
► Cưỡng bức
► Bắt cóc
► Lừa đảo
► Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực

Bạn có bao giờ bị đe dọa hay xâm hại theo
bất kỳ cách nào không?
Bạn có bị xâm hại về tinh thần và/hay thể
chất không?
Bạn liên lạc với tổ chức/người hộ tống/người
chủ thế nào?
• Bạn bè? Gia đình? Người quen?
• Điện thoại? Tin nhắn? Email?
• Internet? Mạng xã hội? Các ứng dụng mạng?
Ấn phẩm?

MỤC ĐÍCH
Bạn đã làm công việc/ dịch vụ gì?
• Vào thời gian nào? (Ngày? Tháng? Năm?)
• Ở đâu? (Địa chỉ hoặc vị trí?)
• Bạn có nhận dạng được ông chủ hoặc tổ
chức không? (Tên? Ảnh? Địa chỉ?)
• Bạn có được trả lương không?
• Nếu có, bạn có được trả đúng như đã hứa
không?
Bạn có bị giữ giấy tờ tùy thân không?
• Bạn có tự nguyện đồng ý không?
Bạn có bị ép buộc làm các công việc khác
không?
• Nếu có, ai đã ép buộc bạn? (Tên? Ảnh? Địa
chỉ?)
Bạn có được nói là phải trả các khoản nợ
phát sinh trong quá trình đi lại không?
Bạn có được nói là đã nợ người chủ một
khoản tiền không?
• Nếu có, bạn có được nói là bạn sẽ không
được nhận đồng lương nào cho đến khi trả
hết nợ không?

Hành vi lạm dụng bao gồm:
► Lao động cưỡng bức
► Lấy nội tạng
► Lạm dụng tình dục
► Các hình thức mại dâm
► Nô lệ

Bạn có làm việc và ngủ cùng một địa điểm
không?
• Điều kiện sống và làm việc thế nào?
• Bạn có hài lòng với các điều kiện đó không?
Bạn có bao giờ thiếu thức ăn, nước, thiếu
ngủ hay chăm sóc y tế không?
Bạn có được tự do đi lại không?
Bạn có bao giờ bị đe dọa khi cố gắng bỏ đi
không?
Bạn hoặc những người thân của bạn có bao
giờ bị đe dọa không?
Bạn có ở cùng ai khác không?
• Bạn có biết họ là ai không?

