
ٹریفکنگ بمقابلہ اسمگلنگ
انسانی ٹریفکنگ میں کسی قسم کی مزدوری 
یا تجارتی جنسی عمل حاصل کرنے کے لئے 

طاقت، دھوکہ دہی یا جبر کا استعمال شامل 
ہے، یا جس میں تجارتی جنسی عمل کرنے 
والے شخص کی عمر 18 سال سے کم ہے۔

انسانی اسمگلنگ بغیر دستاویزات غیر شہریوں 
کو U.S. میں الکر امیگریشن قوانین کی جان 

بوجھ کر چوری ہے اور U.S. میں پہلے سے 
موجود بغیر دستاویزات کے غیر شہریوں کی 

غیر قانونی نقل و حمل اور پناہ گاھیں ھیں.

یہ قابل تبادلہ شرائط نہیں ہیں
اسمگلنگ نقل و حمل پر مبنی ہے اور یہ سرحد کے خالف ایک جرم ہے

ٹریفکنگ استحصال پر مبنی ہے اور کسی ایک شخص کے خالف جرم ہے

انسانی ٹریفکنگ کو رپورٹ کریں: 1-888-373-7888  
www.dhs.gov/bluecampaign

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


انسانی ٹریفکنگ کی شناخت – خود سے پوچھیں:
	 

 

 

 

 

کیا متاثرہ شخص کی شناخت اور سفری دستاویزات اس کے 
اپنے پاس ھیں؟

کیا متاثرہ شخص کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ 	
کمیونٹی ممبران، ارکانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں 

یا امیگریشن حکام سے کیا کہا جائے؟ کیا کوئی اور متاثرہ 
شخص کے لئے بات چیت کرتا ہے؟

کیا متاثرہ شخص کو ایک مقصد کے لئے بھرتی کیا گیا ہے 	
لیکن دوسرے کام میں مشغول ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے؟

کیا قرض یا فیس کی ادائیگی کے لئے متاثرہ شخص کی 	
اجرت کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا جارہا ہے؟ 

)صرف اسمگلنگ فیس ادا کرنا ٹریفکنگ نہیں سمجھا جاتا۔(
کیا متاثرہ شخص کو تجارتی جنسی عمل کرنے پر مجبور 	

کیا جاتا ہے؟

	 

 

 

 

 

 

اگر متاثرہ شخص یا ان کی فیملی نے جانے کی 
کوشش کی تو انہیں نقصان پہنچانے کی دھمکی دی 

گئی ہے؟
کیا متاثرہ شخص کو جالوطنی یا مجرمانہ الزامات کی 	

دھمکی دی گئی ہے؟
کیا متاثرہ شخص کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ 	

خوراک، پانی، نیند، طبی دیکھ بھال یا زندگی کی 
دیگر ضروریات سے محروم ہے؟

کیا متاثرہ شخص کوچ یا نگرانی کے بغیر دوستوں یا 	
اہل خانہ سے رابطہ کرنے کے لئے آزاد ہے؟

کیا متاثرہ شخص کی عمر 18 سال سے کم ہے اور 	
تجارتی جنسی تعلقات میں مشغول ہے؟

کیا متاثرہ شخص غیر معیاری رہائش گاہ میں رہائش 	
پذیر ہے؟
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