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Спонсор або господар не повинні вимагати 
від вас оплати або надання таких послуг, як 
робота, робота по дому або секс.  

У Шотландії всі працівники мають права. 
Вам недостатньо оплачують, змушують 
працювати чи знущаються?  

Остерігайтеся тих, хто:

 - хоче зберігати у себе ваше посвідчення           
особи 
 - запитує доступ до вашого банківського 
рахунку 
 - пропонує позичити вам гроші.
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