
 

 

 شما چه کرده می توانید
 

زبان چاپ شده اند، و  71کارت های نشانگر )شاخص( های ما را فرمایش دهید، که به اندازه بکس جیِبی و به عالیم و نشانه ها را بیاموزید.  .１
همچنان ما . توزیع کنیداین کارت ها عالیم و نشان های عمده را توضیح می دهد. شما می توانید این کارت ها را در محله تان برای مردم 

 ید: کارت های رهنما را تهیه کرده ایم که برای نخستین پاسخ دهندگان و مراقبین صحی آماده شده است. معلومات بیشتر را از صفحه زیر بدست آر
www.dhs.gov/bluecampaign 

چنانچه شما با شخصی روبرو شوید که به فکر شما می تواند قربانی قاچاق انسانی باشد، و یا هم شما با ادارات مجری قانون کار می کنید  .گذارش بدهید .２
 :در تماس شوید: HSIبا خط تلیفونی گذارش دهی تماس بگیرید،  HSIو می خواهید در محله خود تان با 

 

 (امریکا و کانادا رایگان می باشداز ) زنگ بزنید 2423-347 (866)به شماره  •

 (می توانید از هر نقطه جهان زنگ بزنید، رایگان نیست) زنگ بزنید 6199-872 (802)به شماره  •

 (از هر جایی که خدمات انترنیت موجود باشد) www.ice.gov/tips آنالین از طریق انترنیت گزارش دهید ، و یا •

 
روز هفته، در خدمت تان اند تا گزارشات مربوط به قاچاق انسانی را دریافت نموده و به سرعت  1ساعت در روز،  42متخصصین ورزیده و با تجربه، 

فورمه عالیم و نشان های آن را به افسران موجود در وظیفه شان در کشور و سراسر جهان بفرستند. شما می توانید گزارشات گمنام تان را از طریق 
 آنالین و همچنان از طریق تیلفون رایگان در اختیار شان قرار دهید.

 
 :زنگ بزنید و راجع به موارد زیر کسب معلومات کنید 7888-373-888-1به شماره ( NHTRC) به مرکز منابع ملی قاچاق انسانی

 

 کسب کمک و همچنان برای تماس با ارائه کننده گان خدمات در محل زندگی تان؛ •

 به فعالیت های احتمالی قاچاق انسانی گزارش دهید؛ و راجع •

 با تقاضای کمک های تخنیکی، آموزشی، یا منابع دیگر معلومات بیتشر کسب کنید •

 

 NHTRC روز در هفته، هر روز در سال، در خدمت شماست  1ساعت در روز،  42گان است که از هر گوشه کشور، یک خط تلیفونی ملی و رای
 کدام اداره مجری قانون یا مهاجرت نیست و از جانب یک سازمان غیردولتی به پیش برده می شود. NHTRCتلیفونی شما پاسخ دهد. تا به تماس های 

 
و همچنان  HSIزنگ بزنید تا با نمایندگان مشخص  HSIبه خط تلیفونی  ( در محل زندگی تان را بشناسید.HSIتحقیق کننده گان امنیتی کشور ) .３

تماس متخصصین کمک به اشخاص قربانی شده در تماس شوید، آنهایی که در منطقه در بخش جلوگیری از قاچاق انسانی فعالیت می کند، تا با آنها در 
کنید و معلومات شوید، حتی قبل از اینکه شما قضیه یی برای تحقیقات مشترک روی دست داشته باشید. در شناختن عالیم و نشانه های قاچاق همکاری 

 و استخبارات مربوطه به قضیه را با آنها شریک سازید.

 
نیروی کار جلوگیری از قاچاق انسانی از نیروهای فدرال، ایالت، محلی، منطقوی و قومی مجریان قانون و قوای کاری محل زندگی تان را بشناسید.  .４

محل  سارنواالن تشکیل شده است، و همچنان ادارات غیر دولتی خدمات خویش را به اشخاص قربانی ارائه می کنند. برای دریافت این معلومات که در
چنانچه آنها موجود باشند،  www.bja.govز قاچاق انسانی موجود است یا نه، از ویب سایت زیر دیدن کنید: زندگی شما نیروهای کاری جلوگیری ا

 با آنها در تماس شوید و در کوشش های آنها سهم بگیرید.

 
رایگان آنالین ما از طریق مصاحبه ها و تحقیقات ستراتیژی های چنانچه شما مجری قانون هستید، آموزش های خود و همکاران تان را آموزش دهید.  .５

-www.fletc.gov/training/programs/humanمختلفی را بررسی می کنند تا در اجرای هر چه موثر امور با شما کمک کند. به صفحه 

trafficking-training-program  بروید. در صورتی که شما نخستین پاسخ دهنده و یا اشخاص مسلکی طبی هستید، آموزش های عمومی آنالین ما
 www.dhs.gov/Bluecampaign را کسب کنید او ویدیوی نخستین پاسخ دهنده ما را تماشا کنید:

 
جهت آموزش های بیشتر، رسانیدن پیام به مردم، راجع به کمک به قربانیان، و دیدن کنید.  Blue Campaignاز ویب سایت  .６

  www.dhs.gov/bluecampaignمعلومات در مورد اینکه در مبارزه با قاچاق انسانی چگونه سهم بگیرید، از این صفحه دیدن کنید: 
 :از طریق زیر با ما تماس بگیرید، و یا هم .www.facebook.com/bluecampaign الیک کنیدصفحه ما را در فیس بوک 

BlueCampaign@hq.dhs.gov 

 شناسایی قربانیان

اجرا کننده گان قانون، نخستین 
پاسخ دهنده گان، و افراد صحی 

 مسلکی 
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 شناسایی قربانیان و گزارش دهی قضایای مشکوک قاچاق انسانی
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 شناسایی قربانیان و گزارش دهی قضایای مشکوک قاچاق انسانی
 

 شما قرار دارند مقابل چشمقربانیان در 
 

وظفیه تان با قربانیان احتمالی قاچاق انسانی روبرو شوید. قربانیان قاچاق انسانی در اجتماع ما زندگی می کنند. مجریان قانون ممکن ممکن است شما در جریان اجرای 
میکه طور معمول حتی هنگااست در جریان واقعات خشونت های خانوادگی، در مراکز مساج، شراب خانه ها و کلب ها حین پاسخ دادن به واقعات با قربانیان روبرو شوند؛ 

و معاینه خانه های  ترافیک را متوقف می سازند. نخستین پاسخ دهنده گان و افراد مسلکی طبی ممکن است حین پاسخ دادن به واقعات عاجل و یا هم در شفاخانه ها
است قربانیان را در رستورانت ها، فابریکه ها، محالت  داکتران حین تداوی مریضان، عالیم و نشانه های قاچاق انسانی را مشاهده کنند. مفتشین صحت و مصونیت ممکن

 ساختمانی، و فارم ها مشاهده کنند که مصروف کار هستند.
 

 

 آنها می توانند از هر سن، نسل، جنس یا ملت باشند، بشمول اتباع ایاالت متحده امریکا
 

د در سکتور کار های قانونی و غیرقانونی یافت؛ بعضی با وعده های آنها ممکن است مهاجرین قانونی باشند و یا هم نباشند. قربانیان را می توان
 دیگری، کارهای هم یا و فابریکه، یا فارم در کردن کار خانه، در بردگی به آنها اکثرًا،دروغین معاش خوب، و حتی عشق و زندگی مشترک، فریب خورده اند. 

 شخص آن شود، می مجبور فحشا به که قانونی سن زیر شخص هر فدرال، قانون با مطابقت در. شوند می وادار آن انجام به زور و جبر با یا و شوند می مجبور فحشا، مانند
 .باشد می انسانی قاچاق قربانی

 

 قاچاقبران چگونه فعالیت می کنند

 اند، پذیر آسیب مختلف دالیل بنابر که هستند افرادی یافتن تالش در آنها. ندارند اجتماعی مصونیت که هستند افرادی شکار جستجوی در قاچاقبران
 را مردم تا کنند می استفاده گوناگون های ستراتیژی از قاچاقبران. سیاسی ثباتی بی یا طبیعی، های مصیبت خانواده، در خشونت اقتصادی، مشکالت بشمول

 آنقدر روانی و ذهنی های ضربه این. کنند می استفاده نیز روانی های حربه از بلکه تهدید، یا خشونت با تنها نه سازند، برده را آنها او بیاندازند دام به
 در اگر حتی کنند، کمک تقاضای هم نه و نکنند، معرفی قربانی عنوان به را شان خود است ممکن انسانی قاچاق قربانیان از زیادی تعداد که اند قدرتمند
 .باشند هم عمومی ساحات

 عالیم و نشانه های قاچاق انسانی

و نشانه های ذکر  شناختن عالیم عمده و اساسی قاچاق انسانی می تواند زندگی شخصی را نجات دهد. این کار نخستین گام در راه شناسایی قربانیان است. عالیم
 ی سازد.موجودیت یا عدم موجودیت عالیم ونشانه ها، قاچاق انسانی را ثابت نمشده در زیر در هر قضیه قاچاق انسانی موجود نمی باشد. 

تماس بگیرید، تا در مرود  اگر شما مجری قانون هستید، لطفاً با افسران تیم تحقیقات امنیت داخلی و یا با نیروی کاری جلوگیری از قاچاق انسانی در محل زندگی تان
مسئولیت تحقیقات و اسارت قاچاقبران انسانی را به دوش دارد. ممک است پروتوکول های مشخص  HSIتحقیقات کمک و همکاری کنید، و یا هم گزارش دهید. 

ین پاسخ دهنده هستید،      اداری موجود باشد تا آن را تعقیب نموده و به منیجر تان گزارش دهید و با مقامات محلی مربوطه کار مشترک انجام دهید. چنانچه شما نخست
مگر اینکه شما مجری قانون هستید، هرگز کوشش نکنید تا با شخص قاچاقبر               نیت شما و شخص قربانی بیشترین اهمیت را دارد.لطفاً گزارش دهید. مصو

 مشکوک مستقیمًا روبرو شوید، و نه هم راجع به شک و تردید تان به شخص قربانی چیزی بگوئید.
 
 

 

 

 عالیم و شاخص های محل کار

 دیگری استخدام شده بود و مکلف است تا کارهای دیگری را نیز انجام دهد؟آیا شخص برای مقصد  •

 آیا معاش این شخص از نزدش گرفته می شود، تا قرضه های ادعا شده پرداخته شود؟ •

 آیا این شخص به انجام کارهای جنسی مجبور ساخته شده است؟ آیا شخص نوجوانی است که در بازار تجارت جنسی مصروف می باشد؟ •

 این شخص همیشه ساعات بیشتری/غیرمعمول را کار می کند؟آیا  •

 آیا این شخص نسبت به کاری که انجام می دهد، لباس غیرمناسب به تن دارد؟ •

 

 عالیم و شاخص های کنترول توسط شخص دیگر

 آیا این شخص اسناد هویت و اسناد سفری را با خود دارد؛ اگر ندارد، اسنادش در اختیار چه کسی می باشد؟ •

 ؟ آیا شخص دیگری وجود دارد که به نظر برسد وضعیت را وی کنترول میکند؟آیا به نظر میرسد که به شخص دیکته شده باشد که چه بگوید و چه نگوید •

 آیا این شخص یا خانواده وی به زیان یا اخاذی تهدید شده اند؟ •

 آیا این شخص ترسو، خجالتی و مطیع است؟ •

 یا اخراج شدن از کشور تهدید شده است؟آیا این شخص به اقدامات قانونی  •

 آیا این شخص سرگیچه، ترسو است و یا هم عالیم خشونت های روانی و فزیکی را دارد؟ •

 آیا این شخص می تواند آزادانه با دوستان و خانواده خود تماس برقرار کند؟ •

 آیا این شخص اجازه دارد که آزادانه در مراسم مذهبی شرکت کند؟ •

 

 ای شرایط زندگیعالیم و شاخص ه

 آیا این شخص فاقد اشیا و لوازم شخصی است و طوری به نظر میرسد که در شرایط ناگواری زندگی می کند؟ •

شاهده آیا این شخص آزادی گشت و گذار را دارد؟ آیا این شخص می تواند آزادانه محل سکونت خود را ترک کند؟ آیا اقدامات امنیتی غیرمعمول به م •
 میرسد؟

 غذا، آب، خواب، خدمات صحی و نیازمندی های دیگر زندگی محروم نگهداشته شده است؟ آیا شخص از •

 

 عالیم و شاخص های سفر

 آیا این شخص مقصد نهایی سفر خود را می داند؟ یا اینکه چگونه به آنجا خواهد رسید؟ •

 آیا این شخص می داند که در مقصد نهایی چه کسی از وی استقبال خواهد کرد؟ •

 شخصی سفر می کند که والدین یا وصی قانونی وی به نظر نمی رسند؟آیا طفل با  •

 

 عالیم و شاخص های طبی

 آیا این شخص داغ های زخم، سوختگی، سوء تغذیه، یا عفونت را دارد؟ •

 آیا این شخص از بیان نمودن سوابق طبی اش مانع می شود؟ •

 مقعد دارد که از آنها رنج می برد؟آیا این شخص مشکالتی در ادرار، درد مثانه، حاملگی، یا دردهای  •

 مشکالت سینه رنج می برد؟درد کمر، شنیدن، حمله قلبی، یا  ازآیا این شخص  •

آیا بینایی شخص ضعیف می باشد و یا هم چشم هایش مشکلی دارد؟ •

 




