
ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 
ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂਂ ਲਈ ਜਾਰੀ 
ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਅਹੁਦਾ

ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ CP ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੇ 
ੜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ੜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈਰੇ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਲਈ ਉੱਤਮ ਅੜਭਆਸ 
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਇੰਟਰੜਵਊ ਉੱਤਤੇ ੜਲਆਉਣਾ; ਿੇ ੜਵਅਕਤੀ ਸੰਭਾੜਵਤ ਰੂਪ ੜਵੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ 
ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ੜਿਰ CP ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੱੁਝ ਕੇਸਾਂ ੜਵੱਚ, ਪੀੜਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੜਹਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ੜਜ਼ਆਦਾ ਸਦਮੇ ੜਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CP ਢੱੁਕਵਾਂ  ਹੈ ਿੇ 
ਕੱੁਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ ੜਕ ੜਵਅਕਤੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾੜਵਤ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਚੁਣਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੜਕ  ਹਰੇਕ ਪੜਹਚਾਣੇ ਪੀੜਿਤ ਲਈ CP ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ੜਿਸ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਦਰਿੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾੜਵਤ ਗਵਾਹ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਿੇ ਪਿਤਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ।

CP ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ੜਲੰਗੀ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰੜਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਚਾਰਿਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿੋ ਿਾਈਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਲੰੜਬਤ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਿਾਂ ਮੌਿੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, CP 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਮੁਅੱਤਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ CP-ਯੋਗ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ CP ਦੀ ਿਗ੍ਹ ਾ ਲਵੇ, 
ੜਕਉਕਂੜਕ ੜਸਰਿ CP ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਯੁਨਾਇੜਟਡ ਸਟੇਟਸ ੜਵੱਚ ਦੋ-ਸਾਲ ਦੀ ੜਨੜਵਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾੜਣਕਤਾ, ਕੰਮ 
ਦੀ ਪ੍ਰਮਾੜਣਕਤਾ, ਅਤੇ ਿੈਡਰਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾੜਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਮੱੁਅਤਲ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਸ ਸੀੜਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ੜਵੱਚ ਢੱੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ੜਿਵਂੇ ਿਦਂੋ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ 
ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

CP ਨੰੂ ਰੋੜਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਿਦਾ ਹੈ, ੜਬਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹਾੜਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ੜਕ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

CP ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾੜਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਐਮਰਿਂੈਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ੜਿਸ ਕੇਸ 
ੜਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤਂੋ ਪੜਹਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੋਿੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪੜਰਵਾੜਰਕ ਮਂੈਬਰ ਜੁਿ ਸਕਦੇ ਹਨ  
ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ਖਾਸ ਪੜਰਵਾੜਰਕ ਮਂੈਬਰ ਿੋ ੜਕ ਯੁਨਾਇੜਟਡ ਸਟੇਟਸ ੜਵੱਚ CP 
ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਿੁਿਣ ਸਕਣ ੜਵੱਚ ਸ਼ਾੜਮਲ ਹਨ:
• 21 ਤਂੋ ਛੋਟੇ CP ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚਾ, ਮਾਪੇ, ਿਾਂ ਕੁਆਰੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ (ਤਂੋ ਛੋਟੇ 18);
• 21 ਿਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਕਡੇ CP ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਬੱਚਾ; ਅਤੇ
• CP ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਤਂੋ ਬਚਣ ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੜਹਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ੜਪਤਾ ਿਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮੌਿੂਦਾ 

ਖਤਰੇ ੜਵੱਚ ਹੋਣ।

ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ 
ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਟੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰ ਵਾਸੀ ਦਰਿੇ ਲਈ USCIS ਨੰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ੜਕ 
USCIS ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ੜਗਆ ਲੰਮੀ ੜਮਆਦ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹੈ ੜਿਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਂੋ 
ਿਾੜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ੜਵੱਚ ੜਕਸੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਿੋ ਯੋਗ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ੜਵੱਚ ਰੜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ੜਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ 
ੜਨਵਾਸ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CP ਨਾਲ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਇਹ ਸੰਘੀ, ਰਾਿ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਲਈ ਪੀਿਤ-ਕਂੇਦੜਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ੜਕ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਿਾਰਮ ਦਸਤਖਤ ਭੜਰਆ ਿਾਵੇ ਿਦਂੋ ਪੀਿਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ੜਕਸੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 
ੜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਸੜਹਯੋਗ ਕਰ ੜਰਹਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਂੇਦਰ (CCHT)
ContinuedPresence@hq.dhs.gov
CCHT ਿਾਰੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾੜਲਆਂ ਨੰੂ 
ੜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾੜਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ HSI ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ 
https://www.ice.gov/contact/hsi 
ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ੜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ੜਡਊਟੀ ਏਿੰਟ ਿਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ। ਰਾਿ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਿੋ CP ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਿੋ ਲੋਿੀਂਦੇ ਿਾਰਮ ਅਤੇ ੜਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HSI ਪੀੜਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
866-872-4973 ਿਾਂ victimassistance.ice@dhs.gov
ਦੇਸ਼ ਭਰ ੜਵੱਚ ਿੈਡਰਲ ਪੀਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ੜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਿਂੋ 
ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਅੜਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ੜਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾੜਧਕ ੜਨਆਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਿਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

CP ਵੀੜਡਓ 
ੜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CP ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ੜਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ੜਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ 
ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ੜਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਿੋਰਸ ਮੀੜਟੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰੜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
https://www.dhs.gov/blue-campaign/law-enforcement ਉੱਤਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਰੀ 
ਮੌਿੂਦਗੀ ਸੋੜਮਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।
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ੜਪਛੋਕਿ  
ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਂੇਦਰ (CCHT) ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱੜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਹਹੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ੜਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਰੀ ਮੌਿੂਦਗੀ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ੜਰਹਾ ਹੈ। 

ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੀ ਹੈ?
ਿਾਰੀ ਮੌਿੂਦਗੀ (CP) ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪੜਹਚਾਣੇ ਗਏ ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ “ੜਵਅਕਤੀਆਂ ੜਵੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ” ਦੇ ੜਸ਼ਕਾਰ ਵਿਂੋ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੰਭਾਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CP ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ 
ੜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ੜਵੱਚ ਰੜਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ੜਵਰੱੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ-
ਸਬੰੜਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 18 U.S.C. § 1595 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ੜਵਰੱੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ੜਕਸੇ ਵੀ ੜਦਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 
ੜਦੰਦਾ ਹੈ।  CP ਸ਼ੁਰੂ ੜਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ੜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ੜਵੱਚ 
ਨੜਵਆਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CP ਪ੍ਰ ਾਪਤਕਰਤਾ ਿੈਡਰਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
CP ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ੜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੜਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੜਥਰਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਤਂੋ ਸੁਰੱੜਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਆਰੜਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਡਰ 
ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਾ ੜਸਰਫ਼ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਸੜਥਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੜਕ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੜਹਯੋਗ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CP ਿੈਡਰਲ, ਰਾਿ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ-ਸਬੰੜਧਤ 
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ੜਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ੜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ CP ਦੀ 
ੜਨਯੜਮਤ ਵਰਤਂੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਿਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ੜਕ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱੜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਆੜਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾੜਲਆਂ ਦੀ 
ਹੋਰ ਵੀ ੜਜ਼ਆਦਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ੜਕਵਂੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤਸਕਰੀ ਦੇ ੜਸ਼ਕਾਰ ੜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੜਹਚਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ CP ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ੜਕਸੇ ਵੀ ਿੈਡਰਲ, ਰਾਿ ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਿੰਸੀ 
ਦੁਆਰਾ CP ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਿ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿੈਡਰਲ ਏਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਡਰਲ ਸਪਾਂਸੜਰੰਗ ਏਿੰਸੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ POCs ਦੁਆਰਾ CCHT 
ਨੰੂ ਭੇੜਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੈਡਰਲ ਏਿੰਸੀਆਂ ੜਵੱਚ ਸ਼ਾੜਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, HSI, FBI, DSS, DOL, 
EEOC ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ USAOs। ਸੱਭ ਤਂੋ ਕਰੀਬੀ HSI ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੱੁਕਵਂੇ ਿਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਮ੍ਹ ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ੜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਿੇ ਬੇਨਤੀ ੜਦਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਤੇ ਅਧਾੜਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਭ ਤਂੋ ਕਰੀਬੀ HSI ਖੇਤਰੀ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਪੀੜਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾੜਹਰ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ੜਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। 

ਿੇ ਲੋਿੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, CP ੜਰੜਨਊਅਲ CP ਦੀ ੜਮਆਦ ਦੇ 60 ੜਦਨ ਪੜਹਲਾਂ ਿਮ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਕੋਣ ਅੜਿਕਾੜਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
CCHT ਦੇਸ਼ ਭਰ ੜਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CP ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਪ੍ਰ ਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ, CCHT 
ੜਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (HHS) ਨੰੂ ਸੁੜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ੜਿਰ ਸਰਟੀੜਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ੜਿਸ ੜਵੱਚ ਿੈਡਰਲ ਲਾਭ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।1 CCHT USCIS ਨੰੂ ਵੀ ਸੁੜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਬਾਅਦ ੜਵੱਚ ਿਾਰਮ 
I-94 (ਆਗਮਨ-ਰਵਾਨਗੀ ੜਰਕਾਰਡ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੜਧਕਾੜਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(EAD) ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿੋ ੜਕ ਪੀੜਿਤ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ੜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ੜਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਅੜਧਕਾਰੀ ੜਿਸ 
ਨੇ CP ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੀੜਿਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, I-94 ਅਤੇ EAD ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਿੋ ਸਾੜਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ੜਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CP ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ 
ਏਿੰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਸਹਾਇਤ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨ 
ਲਾਗੂ ਅਿਸਰਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਉੱਤਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

1   ਬਾਲਗ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾੜਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾੜਲਆਂ ਨਾਲ ਸੜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਮਨੱੁਖਾਂ ੜਵੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ੜਕਸਮ” ਦਾ 
ਪੀੜਿਤ ਕੋਣ ਹੈ? 
ਿੈਡਰਲ ਪੜਰਭਾਸ਼ਾ ਅੜਿਹੇ ੜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾੜਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ੜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪੜਰਆ ਹੋਵੇ: 
• ੜਲੰਗੀ ਤਸਕਰੀ — ਧੱਕੇ, ਧੋਖਾਧਿੀ ਿਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ੜਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ੜਕਸੇ ੜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ 

ਕਰਨੀ, ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ, ਪਹੰੁਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਿਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਿਾਂ ੜਿਸ ੜਵੱਚ ਅੜਿਹਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ੜਰਤ ੜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਲ; ਿਾਂ

• ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਸਕਰੀ — ਧੱਕੇ, ਧੋਖਾਧਿੀ ਿਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਇੱੜਛਤ ਸੇਵਾ, ੜਪਓਨੇਿ, ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਾਂ ਕੈਦ ਲਈ 
ੜਕਸੇ ੜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ, ਪਹੰੁਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ।
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