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Nạn  nhân có thể đang ở ngay trước mắt 
Là thành viên của hệ thống tòa án, quý vị có thể đối diện với nhiều nạn nhân của nạn buôn người. Quan tòa, luật sư 

và nhân viên tòa án cần phải nhận biết những dấu hiệu của một vụ buôn người. Những người khi ra tòa với tên gọi là “gái 

mãi dâm” hoặc “nạn nhân bị hành hung” thật ra có thể là nạn nhân của một vụ buôn  người. Trong một số trường hợp, kẻ 

phạm pháp – người đã lạm dụng họ - có thể đang có mặt tại tòa. Vì thế, chấp hành viên và báo cáo viên của tòa án có 

thể quan sát được những trao đổi qua lại mà người khác không nhìn thấy được, đặc biệt là khi quan tòa có mặt tại phòng 

xử án. Quý vị có thể ở một vị trí đặc biệt để nhận dạng được nạn nhân của một vụ buôn người, báo cáo hoài nghi của 

mình, liên hệ với những người có chức năng liên đới và giới thiệu nạn nhân đến những dịch vụ hỗ trợ quan trọng. 
 

Nạn nhân nạn buôn người có thể ở bất kỳ lứa tuổi nào, thuộc bất 
kỳ chủng tộc, giới tính hoặc quốc tịch nào, bao gồm cả công dân 
Hoa Kỳ 
Họ có thể có hoặc không có tình trạng di trú hợp pháp. Nạn nhân có thể đang sợ hãi và không thể tự do nói 
chuyện, vì thế cách tốt nhất là không nên vội vàng kết luận về những gì mình nhìn thấy. Ví dụ, đừng cho rằng 
bởi vì một người nào đó có điện thoại di động, người đó được “tự do ra đi.”  Đừng cho rằng những người bị 
buộc tội mãi dâm đã thực hiện hành vi mãi dâm một cách tự nguyện. Thay vào đó, khi xử lý những vụ án  này, 
nên nhận thức rằng những bị cáo thực chất chính là nạn nhân của nạn buôn người. Theo luật liên bang, bất kỳ 
ai dưới 18 tuổi bị dụ dỗ thực hiện hành vi mãi dâm đều được xem là nạn nhân của nạn buôn người, bất kể là do 
cưỡng bức, gạt gẫm hoặc ép buộc. 

 

Các dấu hiệu của nạn buôn người 
Nhận ra các dấu hiệu quan trọng có thể cứu được một mạng người. Đây là bước đầu tiên trong việc nhận biết 

được nạn nhân. Nếu quý vị nhìn thấy những dấu hiệu này, có thể là một trường hợp buôn người đang diễn ra. 

Không phải mọi vụ buôn người đều có những dấu hiệu liệt kê dưới đây. Có hoặc không có bất kỳ dấu hiệu 

nào trong số này đều không nhất thiết phải là bằng chứng của một vụ buôn người. 
 

• Người đó có trả lời tất cả những câu hỏi như đã được ai đó chỉ dạy hay không? 

• Người đó có bị cưỡng bức thực hiện hành vi mãi dâm hay không? 

• Em vị thành niên đó có tham gia vào hoạt động mãi dâm hay không? 

• Người đó có bị mất phương hướng, lẫn lộn hoặc cho thấy những dấu hiệu của tình 
trạng bị lạm dụng tinh thân hoặc thân xác hay không? 

• Người đó có sợ hãi, rụt rè hoặc nhu nhược hay không? 

• Người đó có dấu hiệu bị bỏ đói, khát, không cho ngủ hoặc không được chăm sóc về y tế 

        hay không? 

• Người đó có cùng đi với một tên ma cô và bị phụ thuộc vào người 

này, hoặc một tên đại diện bọn buôn người có vẻ như đang làm 

chủ tình hình hay không? 

• Người đó có nắm giữ giấy tờ tùy thân của mình hay không? 

• Có ai đó, không phải là luật sư, có vẻ đang khẩn xin quyền lợi pháp lý cho người đó hay 

        không? 

 
 
 

Những gì quý vị có thể làm 
1.  Tự học hỏi và loan truyền cho mọi người biết. Vào xem phần huấn luyện về sự 

cảnh giác đăng trên mạng của Blue Campaign:www.dhs.gov/bluecampaign. Giúp giảng 

lại cho tất cả các thành viên của hệ thống tòa án cùng hiểu, đặc biệt là bên khởi tố và luật 

sư bào chữa, về tất cả các khía cạnh của nạn buôn người. 
 

2.  Trình báo chỉ điểm về nạn buôn người.   
 

Để trình báo về nạn buôn người với tổ chức chấp pháp, hãy liên hệ với Đường dây 
chỉ điểm của Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI Tipline):  

 
• (866) 347-2423 (miễn phí, nếu gọi từ Hoa Kỳ và Canada) 

• (802) 872-6199 (không miễn phí, gọi từ bất kỳ nơi nào trên thế giới) 

• www.ice.gov/tips (từ khắp nơi trên mạng) 
 

Các chuyên viên chấp pháp đã qua huấn luyện nghiệp vụ luôn có mặt 24/24, 7 ngày trong 

tuần, để nhận những cuộc báo án về nạn buôn người và nhanh chóng trực tiếp phổ biến 

thông tin về các manh mối cho nhân viên điều tra về nạn buôn người đang chấp hành 

nhiệm vụ trên khắp quốc gia và trên thế giới. 
 

Hãy gọi Trung tâm Tài nguyên về Nạn buôn người Toàn quốc (NHTRC) theo số 1-888-
373-7888 để: 

 

• Được giúp đỡ và liên kết với nơi cung cấp dịch vụ tại địa phương; 
 

• Cung cấp thông tin về hoạt động buôn người có thể đang diễn ra; hoặc 
 

• Tìm hiểu thêm bằng cách yêu cầu được huấn luyện, hỗ trợ về kỹ thuật hoặc được 
cung cấp thêm tài nguyên. 

 

3.  Giới thiệu nạn nhân đến những dịch vụ trong vùng. Nhiều tổ chức phi lợi nhuận, thuộc 

quần chúng, nhà nguyện và các tổ chức tôn giáo cung cấp nhiều dịch vụ cho nạn nhân nạn buôn 

người. Từ dịch vụ tư vấn và nhà lánh nạn, đến đại diện pháp lý, hãy tìm cách kết nối nạn nhân với 

các cơ quan cung cấp chương trình và dịch vụ cần thiết. Cả Bộ Tư pháp và Bộ Y tế và Dịch vụ 

Nhân sinh đều hỗ trợ dịch vụ trực tiếp cho nạn nhân thông qua các đơn vị địa phương. Hãy 

vào xem trang mạng www.usdoj.gov và  www.hhs.gov để tìm hiểu thêm. 
 

4. Tìm hiểu về lực lượng đặc nhiệm trong khu vực của quý vị. Nhân viên tòa án, chẳng 

hạn như nhân viên quản chế và nhân viên chấp hành của tòa án, có thể tham gia vào lực 

lượng đặc nhiệm. Các Lực lượng Đặc nhiệm về Nạn buôn người có mặt trên khắp cả 

nước. Những lực lượng đặc nhiệm này bao gồm cơ quan chấp pháp và các công tố viên 

của liên bang, tiểu bang, địa phương, hạt và bộ lạc, cũng như các tổ chức phi chính phủ 

(NGOs) cung cấp các dịch vụ cho nạn nhân.  Hãy vào xem trang mạng www.bja.gov để tìm xem có 

Lực lượng Đặc nhiệm về Nạn buôn người trong khu vực của quý vị hay không.  
 

5. Hãy vào xem trang mạng Blue Campaign. Để được huấn luyện, tìm tài liệu quảng bá, 

tài liệu chỉ cách hỗ trợ nạn nhân và tìm thông tin về cách tham gia vào trận chiến triệt 

tiêu nạn buôn người, hãy vào xem trang mạng: www.dhs.gov/bluecampaign. Chọn 

“Like” cho chúng tôi trên Facebook: www.facebook.com/bluecampaign. Hoặc liên hệ với 

chúng tôi tại: BlueCampaign@hq.dhs.gov.  
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