
قاچاق د غیر قانوني لېږد پر وړاندې
انساني قاچاق د کار یا سوداګریز جنسي 

عمل، یا په کوم کې چې سوداګریز جنسي 
عمل کوونکی کس له 18 کلونو څخه لږ عمر 

ولري ترالسه کولو لپاره د ځواک، ټګۍ، یا 
جبر کارونه شامل وي.

انساني غیر قانوني لېږدونه متحده ایاالتو ته 
اسناد نه لرونکي اتباعو راوستلو او له وړاندې 
څخه متحده ایاالتو کې شته اسناد او تابعیت نه 

لرونکو افرادو لېږدولو او ورته پناه ورکولو سره 
د کډوالۍ له قانون څخه قصدي سرغړونه ده.                       

دا نه بدلېدونکي مفاهیم دي
غیر قانوني لېږدونه د ترانسپورت پر بنسټ ده او د پولو په وړاندې جرم دی

قاچاق د استثمار پر بنسټ دی او د یو کس په وړاندې جرم دی

7888-373-888-1د انساني قاچاق په اړه په دې شمېره راپور ورکړئ:  
www.dhs.gov/bluecampaign

https://www.dhs.gov/blue-campaign


انساني قاچاق پېژندلو لپاره – له ځانه وپوښتئ:
آیا قرباني خپله د خپل هویت او سفر اسناد لري؟ 	
آیا قرباني روزل شوی چې د ټولنې غړي،  	

کارکوونکی، قانون نافذوونکي یا کډوالۍ 
چارواکو ته باید څه ووایي؟ آیا کوم بل کس د 

قرباني په استازیتوب اړیکه نیسي؟
آیا قرباني یوې موخې لپاره استخدام شوی خو  	

بل کار کې ښکېل کېدو ته اړ ایستل کېږي؟
آیا د قرباني مزد په غیر قانوني توګه د پور یا  	

فیس ورکړې لپاره کارول کېږي؟ )یوازې د 
غیر قانوني لېږد لګښت ورکول قاچاق نه بلل 

کېږي.(
آیا قرباني سوداګریز جنسي عمل ترسره کولو  	

ته اړ ایستل کېږي؟

آیا د تېښتې هڅه کولو په صورت کې قرباني یا  	
کورنۍ یي ګواښل شوي دي؟

آیا قرباني په تبعید یا جنایي تورونو ګواښل  	
شوی دی؟

آیا قرباني ته زیان رسول شوی، له خوړو،  	
اوبو، خوب، طبي پاملرنې، یا د ژوند نورو 

اړتیاوو څخه محروم شوی دی؟
آیا قرباني له روزل کېدلو یا څارل کېدلو پرته  	

له ملګرو یا کورنۍ سره د اړیکې نیولو ازادي 
لري؟

آیا قرباني له 18 کلونو څخه لږ عمر لري او  	
سوداګریز جنسي اړیکو کې ښکېل دی؟

آیا قرباني په بې کیفیته استوګنځای کې ژوند کوي؟ 	
BC-IC-PAS 12/21


