МИГРАНТУ:

ПОМНИ!!!

ОСТАНОВИТЕСЬ!
ЕСЛИ:
•У Вас нет
официального
договора;
•Документы
фальшивые или на
чужое имя;
•Все расходы
оплачивают
приглашающая сторона
и\или работодатель;
•Вас уговаривают
пересечь границу
незаконно, объездными
дорогами.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА
РАБСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
Получите бесплатную и
конфиденциальную
консультацию о
безопасном выезде и
пребывании за
границей.

НЕ СПЕШИТЕ!
ЗАДУМАЙТЕСЬ!
ЕСЛИ:
•Вам предлагают легко и
быстро заработать;
•Вы не уверены, есть ли у
фирмы
разрешение\лицензия на
трудоустройство
иностранных граждан;
•Вы не нашли информацию о
фирме на его официальном
сайте и\или в Интернете;
•Вам не оформили сразу
рабочую визу;
•Договор на непонятном Вам
языке;
В договоре не указаны
страна, сроки и условия
работы, название
организации и\или имя
работодателя.
ВЫ РИСКУЕТЕ ПОПАСТЬ В
РАБСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ!
Получите бесплатную и
конфиденциальную
информацию о безопасном
выезде и пребывании за
границей.

МОЖНО ЕХАТЬ!
ЕСЛИ:
•Вы проверили
информацию о фирме на
официальном сайте и\или
в Интернете;
•Вы убедились в том, что
фирма имеет
разрешение\лицензию на
трудоустройство
иностранных граждан;
•Вы подписали
официальный
двусторонний договор с
фирмой и\или
работодателем;
•Вам оформили рабочую
визу;
•Вы оставили копию
паспорта и договора, а
также свои контактные
данные родным;
•У Вас есть контакты
посольства вашего
государства в стране, куда
Вы уезжаете.
ПОМНИТЕ:
У Вас есть право выбирать
свою жизнь.
У Вас есть право на
свободу.

ЕСЛИ ЕЩЕ
ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ,
ПОЗВОНИТЕ
НАМ:
Алматы мкр. 8,
д. 4-а, оф. 423,
+7 (727) 24960 46
Актобе
пр. Абулхаир
хана, 65В, оф. 5,
+7 (7132) 573-353
Актау
мкр. 2, д 47б,
оф. 635,
+7 (7292) 5451 68
Нур – Султан
пр. Сарыарка 12,
оф. 603,
+7 708 425 33 83
Шымкент
ул. Казыбек би,
49, оф. 44,
+7 (7252) 539693

МИГРАНТ

ЕСІҢДЕ
САҚТА!

ТОҚТАҢЫЗ!
ЕГЕР:
- Сізде ресми келісім-шарт
жоқ болса;
- Құжаттар жалған немесе
бөтен кісінің атына жазылса;
- Барлық шығындарды
шақырушы тарап
және/немесе жұмыс беруші
төлесе;
- Жұмыс нақты қандай
болатыны түсініксіз болса;
Сізді шекарадан заңсыз
айналмалы жолдармен өтуге
сендіріп жатса.
ҚҰЛДЫҚ ПЕН ҚАНАУҒА
КЕЛІСПЕҢІЗ!
Шетелге қауіпсіз шығу және
онда болу туралы жедел
желі бойынша тегін және
құпия кеңес алыңыз.

АСЫҚПАҢЫЗ! ОЙЛАНЫҢЫЗ!
ЕГЕР:
- Сізге оңай және тез ақша табу
ұсынылса;
- Сіз фирманың шетел
азаматтарын жұмысқа
орналастыруға
рұқсаты/лицензиясы бар-жоғына
сенімді болмасаңыз;
- Сіз Интернетте және/немесе
фирманың ресми сайтында
ақпарат таба алмасаңыз;
- Жұмыс визасы бірден
рәсімделінбесе;
- Келісім-шарт Сізге түсініксіз
болса;
- Келісім-шартта мемлекет,
жұмыс мерзімі мен шарттары,
ұйымның атауы және/немесе
жұмыс берушінің аты
көрсетілмеген болса.
ҚҰЛДЫҚ ПЕН ҚАНАУҒА ТҮСУ
ҚАУІПІ БАР!
Шетелге қауіпсіз шығу және онда
болу туралы жедел желі
бойынша тегін және құпия кеңес
алыңыз.

БАРУҒА БОЛАДЫ!
ЕГЕР:
- Сіз фирманың ресми сайтында
және/немесе Интернетте ол туралы
ақпаратты тексеріңіз;
- Сіз фирманың шетел азаматтарын
жұмысқа орналастыруға
рұқсаты/лицензиясы бар-жоғына
сенімді болсаңыз;
- Сіз фирмамен және/немесе
жұмыс берушімен ресми екіжақты
келісім-шартқа қол қойсаңыз;
- Сізге жұмыс визасы рәсімделінсе;
- Сіз туыстарыңызға төлқұжатыңыз
бен келісім-шарттың көшірмесін,
сондай-ақ байланыс
мәліметтеріңізді қалдырсаңыз;
- Сізде баратын елде мемлекетіңіз
елшіліктерінің байланыс
телефондары болса.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН:
Сіздің өз өміріңізді таңдауға
құқығыңыз бар.
Сіздің еркіндік құқығыңыз бар.

ЕГЕР ТАҒЫ ДА
СҰРАҚТАРЫҢЫЗ
БОЛСА, БІЗГЕ
ҚОҢЫРАУ
ШАЛЫҢЫЗ:
Алматы мкр. 8,
д. 4-а, оф. 423,
+7 (727) 24960 46
Актобе
пр. Абулхаир хана,
65В, оф. 5, +7 (7132)
573-353
Актау
мкр. 2, д 47б,
оф. 635,
+7 (7292) 5451 68
Нур – Султан
пр. Сарыарка 12, оф.
603,
+7 708 425 33 83
Шымкент
ул. Казыбек би, 49, оф.
44,
+7 (7252) 539693

