
ਤਸਕਰੀ ਬਨਾਮ ਸਮੱਗਲਿੰਗ
ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ, 
ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-
ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਤਸਕਰੀ ਆਵਾਜਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤਸਕਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: 1-888-373-7888 
www.dhs.gov/bluecampaign

www.dhs.gov/bluecampaign


ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ:
 

 

 

 

 

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 
ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 
ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ? (ਇਕੱਲੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 

 

 

 
 

 

 

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 
ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ, 
ਪਾਣੀ, ਨੀਂਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

̆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 

ਕੀਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ 
ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

̆ ਕੀ ਪੀੜਤ ਘਟੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
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