
 

તમે શ ું કરી શકો છો? 

1.. ચિહ્નોન ું જ્ઞાન મેળવો. અમારા સચૂન કરનાર કાર્ડ ્સનો  ર્્ર પોો , પ અનકુૂળ ોાકીટના કદના કાર્ડ ્સ 17 ભાષારમાાં ઉોલબ્ધ છે જે 
મહત્વના ચચહ્નો  દર્ા્વે છે. તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાાં એવા લો કો ને તમે પ કાર્ડ્સની વહેંચણી કરી ર્કો  છો  કે જે ભો ગ બનતા લો કો ના 
સાંોક્માાં પવી ર્કતા હો ય. અમે સૌ પ્રથમ જવાબ પોનારાર અને પરો ગ્ય સાંભાળ પરૂી ોા્નારાર માટે અનરુૂો સચૂક કાર્ડ ્સ 
ોણ બનાવ્યા છે.વધ ુમાહહતી અહીં મેળવો ોઃ www.dhs.gov/Bluecampaign. 

2. જાણ કરવાની ખાસ રીત. જો  તમે કો ઈ વ્યક્તતના સાંોક્માાં પવો  જે મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોારનો  ભો ગ બનેલી હો વાનુાં તમે 
નવચારતા હો , અથવા જો  તમે કાયદો  લાગ ુકરનાર વ્યક્તત હો  અને તમારા નવસ્તારમાાં HSI નાાં સાંોક્માાં પવવા ઇચ્છતા હો , તો  
HISની હટોલાઇનનો  સાંોક્ કરો ોઃ 

• (866) 347-2423 નાંબર ોર ફો ન કરો  (ય.ુએસ. અને કેને્ામાાંથી નવના મલૂ્યે) 
• (802) 872-6199 નાંબર ોર ફો ન કરો  (દુનનયામાાં કો ઈ ોણ જગ્યાએથી, ખચ્ લાગર્ે) 
• અથવા, રનલાઇન જાણ કરો  www.ice.gov/tips (ઇન્ટરનેટ ોર કો ઈ ોણ જગ્યાએથી) 

ઉચ્ચતમ તાલીમબદ્ધ કાયદો  લાગ ુકરનાર નનષ્ણાતો , મનષુ્યનો  ગેરકાયદેસર વેોાર કરનાર અંગે ખાસ માહહતી મેળવવા અને 
દેર્ભરમાાં તથા દુનનયાભરમાાં ફરજ ોર હાજર સાંબાંનધત સાંર્ો ધકો ને સાંબાંનધત માહહતી ઝ્ોથી મો કલવા માટે, હદવસના 24 કલાક, 
અઠવાહ્યાના 7 હદવસ ઉોલબ્ધ હો ય છે. અનામી ખાસ માહહતીની જાણ રનલાઇન ફો મ્ દ્વારા અને હટોલાઇન મારફતે નવના 
મલૂ્યે કરી ર્કાય છે. 
નેશનલ હ્ય મન ટ્રાફિકીંગ ફરસોસસ સેન્ટરને (NHTRC) 1-888-373-7888 નુંબર પર િોન કરોોઃ 

• મદદ મેળવવા અને તમારા નવસ્તારમાાં સેવા પોનાર સાથે જો ્ાવા માટે; 

• સાંભનવત રીતે મનષુ્યનો  ગેરકાયદેસર વેોાર કરનારની પ્રવનૃિની માહહતી પરૂી ોા્વા માટે; અથવા 
• તાલીમ, વ્યવ્સાનયક સહાયતા, કે સાંસાધનો ની માગણી કરીને વધ ુમાહહતી મેળવવા માટે. 

NHTRC એક રાષ્રીય, નવના મલૂ્ય હો ટલાઇન છે જે દેર્માાં કો ઈ ોણ જગ્યાએથી, હદવસના 24 કલાક, અઠવાહ્યાના 7 હદવસ 
અને પખુાં વષ્ ફો ન કૉલ્સના જવાબ પોવા ઉોલબ્ધ છે. NHTRC કાયદો  લાગ ુકરનાર કે ઇનમગ્રેર્ન સિા નથી અને તેન ુાં 
સ ાંચાલન ચબન-સરકારી સાંસ્થા કરે છે. 

3. તમારા વવસ્તારમાુંની હોમલેન્ડ વસક્ય ફરટી ઇન્વેસ્સ્ટગેશન્સને (HSI) જાણો. તમારા નવસ્તારમાાં મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોાર 
કરનારને અટકાવવા કાય્રત સ્ોેનર્યલ એજન્્સ અને ભો ગ બનનારને સહાયતા પોનાર નનષ્ણાતો  નો  સાંોક્ કરવા માટે HSI 

હટોલાઇનને ફો ન કરો  અને સહહયારી તોાસ કરી ર્કાય તેવો  કેસ તમારી ોાસે પવે તે ોહલેાાં, સાથે મળીને કામ કરવા માટે, 
મખુ્ય ભનૂમકા ભજવવા માટે અને કેસ અંગેની જાણ તેમજ ગપુ્ત માહહતીની જાણ કરવા માટે તેર સાથે સાંબાંધ બાાંધો .  

4. તમારા વવસ્તારના કાર્સ વવશેષ દળથી માફહતગાર થાવ. મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોાર માટેનુાં કાય્ નવર્ેષ દળ સરકાર, રાજ્ય, 
સ્થાનનક સિાધીર્ો  અને રાઇબલ કાયદો  લાગ ુકરનારાર અને વકીલ તેમજ ભો ગ બનનારારને સેવા પોનાર ચબન-સરકારી 
સાંસ્થારનુાં બનેલુાં હો ય છે. તમારા નવસ્તારમાાં મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોાર માટેનુાં કાય્ નવર્ેષ દળ છે કે કેમ તે ર્ો ધી કાઢવા 
વેબસાઇટ જુરોઃ www.bja.gov.  જો  કો ઈ હો ય, તો  તેર સાથે સાંબાંધ સ્થાોીને તેરના પ્રયત્નો માાં જો ્ાર. 

5. પોતાની જાતને અને તમારા સાથી કમસિારીઓને વશચિત બનાવો. જો  તમે કાયદો  લાગ ુકરનાર વ્યક્તત હો , તો  અમારી કો મ્પપ્યટુર-
પધાહરત, હિયાપ્રનતહિયા કરતી મફત તાલીમ તમને વધારે અસરકારક બનવામાાં મદદરૂો થવા માટે ઇન્ટવ્ય ૂ ્અને તોાસ કરવાની 
જુદી જુદી વ્યહૂરચનાર બતાવે છે. વેબસાઇટ જુરોઃ www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-

program.  જો  તમે સૌ પ્રથમ પ્રનતહિયા પોનાર કે પરો ગ્ય સાંભાળ રાખનાર વ્યવસાનયક હો , તો  અમારી પ્રચચલત રનલાઇન, 
હિયાપ્રનતહિયા કરતી તાલીમ લો  અને અમારો  સૌ પ્રથમ જવાબ પોનારનો  વીહ્યો  જુર. વેબસાઇટ જુરોઃ 
www.dhs.gov/Bluecampaign. 

૬. Blue Campaign (બ્લ ૂકેમ્પેઇન) વેબસાઇટ જ ઓ. તમે મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોારનો  અંત લાવવાની લ્તમાાં કેવી 
રીતે જો ્ાઈ ર્કો  તેને લગતી વધ ુતાલીમ, સહલેાઇથી મેળવી ર્કાતી માહહતી સામગ્રીર, ભો ગ બનનાર માટેની 
સહાયતા સામગ્રીર અને માહહતી માટે, વેબસાઇટ જુરોઃ www.dhs.gov/Bluecampaign.  ફેસબકુ ોર અમને ોસાંદ કરો , 
“Like”: www.facebook.com/bluecampaign. અથવા, અમારો  સાંોક્ કરો ોઃ BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

વવસ્ટટમ આઇડેસ્ન્ટફિકેશન 

કાયદો  લાગ ુકરનાર, સૌ 
પ્રથમ જવાબ પોનાર અને 
પરો ગ્ય સાંભાળ વ્યવસાનયકો  

 

તમે શુાં કરી ર્કો  છો ? 

મન ષ્ર્ના ગેરકાર્દેસર વેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ કેસો નોંધાવવા 
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તમે શ ું કરી શકો છો? 

મન ષ્ર્ના ગેરકાર્દેસર વેપારનો ભોગ બનનારને ઓળખી કાઢીને સુંફદગ્ધ કેસો નોંધાવવા 
 

 

ભોગ બનનારાઓને સરળતાથી ઓળખી શકાર્ છે. 
તમારી ફરજના સમયગાળા દરનમયાન મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વોેારનો  ભો ગ બનનારારનો  ભટેો  થવાની ર્ક્યતા છે  મનષુ્યનો  

ગેરકાયદેસર વોેારનો  ભો ગ બનનારાર પોણાાં સમાજમાાં જો વા મળે છે. કાયદો  લાગ ુકરનારાર પવા ભો ગ બનેલારના સાંોક્માાં પ રીત ે
પવતા હો ય છે: ઘરેલુાં અર્ાાંનતના ફો ન કૉલ્સ દરનમયાન; મસાજ ોાલર્ો ના કો ઈ બનાવ વખતે પ્રનતસાદ પોતી વખતે;, બાર અન ેસ્ટ્સ્રો 
તલબો માાં, અથવા તો  નનત્યિમ પ્રમાણ ેરાહફકમાાં અવરો ધ વખત.ે સૌ પ્રથમ પ્રનતહિયા પોનારાર અન ેપરો ગ્ય સાંભાળ રાખનાર 
વ્યવસાનયકો ના ધ્યાનમાાં પવા ચચહ્નો  જ્યારે તરે હો ક્સ્ોટલો  કે તબીબો ની િહફસો માાં કે કટો કટીના સમય ેદદીરની સારવાર કરી રહ્ાાં હો ય 
ત્યારે પવી ર્કે. પવા ભો ગ બનનારાર રેસ્ટો રેંટો માાં, ફેતટરીરમાાં, બાાંધકામ સ્થળો એ કે ખતેરો માાં કામ કરતા હો ય ત્યારે પરો ગ્ય અન ેસરુક્ષા 
નનરીક્ષકો ની નજરમાાં પવી ર્કે છે. 

 

મન ષ્ર્નો ગેરકાર્દેસર વેપારનો ભોગ બનનારાઓ ય .એસ. નાગફરકો સફહતના કોઈ પણ ઉંમરના, જાવતના, 
ચલિંગ (પ ર ષ અથવા સ્ત્રી) કે રાષ્ટ્રીર્તાના હોઈ શકે છે 

તરે કાયદેસર કાયમી વસવાટની ક્સ્થનત ધરાવતા હો ઈ કે ના ોણ હો ઈ ર્કે. ભો ગ બનનારાર કાયદેસર અન ેગેરકાયદેસર એમ બન્ન ે
મજૂર ક્ષતે્રો માાં જો વા મળતા હો ય છે; કેટલાકન ેસારા ોગારની નો કરીર, કે પ્રમે જેવા ખો ટા વચનો ની લાલચ પોવામાાં પવતી હો ય છે. 
ઘણી વાર, તરે ોર ઘરેલુાં ગલુામી, ખતેર કે ફેતટરી મજૂર, અથવા અન્ય પ્રકારના બળજબરી પવૂક્ના મજૂર, કે વાચણજ્યક જાતીય સાંબાંધ 
બાાંધવાનુાં (વશે્યાવનૃિ કરવાનુાં) દબાણ કે જબરદસ્તી કરવામાાં પવે છે. સરકારના કાયદા હઠેળ, વાચણજ્યક જાતીય સાંબાંધ બાાંધવામાાં 
સા્ં ો વાતી દરેક સગીર વ્યક્તત મનષુ્યનો  ગેરકાયદેસર વોેારનો  ભો ગ બનલેી હો ય છે. 

 

મન ષ્ર્ોનો ગેરકાર્દેસર વેપાર કરનારાઓ કેવી રીતે કાર્સ કરતા હોર્ છે 

મનષુ્યો નો  ગેરકાયદેસર વોેાર કરનારાર નજીવી કે ચબલકુલ સામાજીક સરુક્ષા ન ધરાવતા લો કો નો  નર્કાર કરતા હો ય છે. તરે પનથિક તાંગી, 

ઘરેલુાં હહિંસા, કુદરતી પોનિર, કે રાજકીય અક્સ્થરતા જેવા નવનવધ કારણો સર નબળા હો ય તેવા લો કો ન ેર્ો ધતા હો ય છે. મનષુ્યો નો  

ગેરકાયદેસર વોેાર કરનારાર લો કો ન ેફસાવવા અન ેગલુામ બનાવવા માત્ર હહિંસા કે હહિંસાનો  ્ર જ નહહ, ોણ માનનસક જુલમ સહહતની 

નવનવધ વ્યહૂરચનારનો  ઉોયો ગ કરે છે. પ પઘાત એટલો  જબરદસ્ત હો ઈ ર્કે છે કે ઘણાાં લો કો  ોો તાન ેભો ગ બનનાર તરીકે ન ોણ ગણ ે

અથવા તો  જાહરેમાાં બહુ ભી્ હો ય તો  ોણ મદદ મળેવવા માટે ન કહ.ે 
 

મન ષ્ર્નો ગેરકાર્દેસર વેપાર કરવાના ચિહ્નો 
 

મહત્વના સચૂકો  રળખી કાઢવાથી કો ઈનુાં જીવન બચાવી ર્કાય છે. ભો ગ બનનારારન ેરળખી કાઢવામાાં પ ોહલેુાં ોગલુાં છે. મનષુ્યના 
ગેરકાયદેસર વોેાર સાંબાંનધત દરેક ોહરક્સ્થનતમાાં નીચેના તમામ સચૂકો  હો તા નથી. કો ઈ ોણ સચૂકની હાજરી કે ગેરહાજરી મનષુ્યનો  
ગેરકાયદેસર વોેારનો  પરુાવો  બને ત ેજરૂરી નથી. 

 
જો  તમ ેકાયદાનો  અમલ કરાવનાર હો , તો  કૃોા કરી તમારા નવસ્તારમાાંની હો મલને્્ નસક્યહુરટી ઇન્વસે્ટ્સ્ટગેર્ન્સની (HSI) હફલ્્ 
િહફસમાાં જાવ અથવા કો ઇ તોાસ ોર સહહયારી કામગીરી કરવા, કે ખાસ માહહતી નોંધાવવા માટે મનષુ્યના ગેરકાયદેસર વેોાર 
માટેના કાય ્નવર્ેષદળ ન ેમળો . HSI ગેરકાયદેસર મનષુ્યનો  વેોાર કરનારારની તોાસ કરીન ેતેરની ધરોક્ કરવા 
જવાબદાર રહ ેછે. તમારા સોુરવાઇઝરન ેજાણ કરવા અન ેયો ગ્ય સ્થાનનક સિાધીર્ો ને પ્રવિૃમય કરવા તમારે સાંસ્થાન ેસાંબાંનધત 
નર્ષ્ટાચારનુાં ોાલન કરવાન ુરહરે્.ે જો  તમ ેસૌ પ્રથમ જવાબ પોનાર હો , તો  કૃોા કરી ખાસ માહહતી નોંધાવો . તમારી અન ેભો ગ 
બનનારની સરુક્ષા અમારા માટે સવોોરી છે. તમે કાર્દો લાગ  કરનાર ના હો તો, કોઈ પણ સમરે્ સુંફદગ્ધ ગેરકાર્દેસર વેપાર 
કરનારનો સીધો સામનો કરવાનો કે ભોગ બનનારને તમારી શુંકાઓ જણાવીને િેતવવાનો પ્રર્ત્ન કરશો નહીં. 

મજૂર કે સેવા સિૂકો 

• શુાં વ્યક્તતની જે હતેસુર ભરતી કરવામાાં પવી હતી તનેાથી નવોરીત બીજા કો ઈ કામમાાં પ્રવિૃમય થવાનુાં દબાણ તનેા ોર 
કરવામાાં પવ્યુાં હત ુાં? 

• શુાં પરો ો મકેૂલુાં ઋણ ચકૂવવા વ્યક્તતના ોગારમાાં કલ્લ્ોત ઉમરેો  કરવામાાં પવ્યો  છે? 

• શુાં વ્યક્તત ોર જાતીય પ્રવનૃિર કરવા દબાણ કરવામાાં પવ્યુાં હત ુાં? શુાં વ્યક્તત વાચણજ્યક જાતીય પ્રવનૃિરમાાં પ્રવિૃમય હકર્ો ર 
વયની છે? 

• શુાં વ્યક્તત વધારે ો્તો  લાાંબો  સમય અને/અથવા અસામાન્ય કલાકો  સધુી કામ કરે છે? 

• શુાં વ્યક્તતએ ોહરક્સ્થનત પ્રમાણ ેઅથવા ોો તાની કામની ક્સ્થનત પ્રમાણ ેઅપરૂતો  ોહરેવરે્ ોહયેો છે? 

 

વનર્ુંત્રણ સિૂકો 

• શુાં વ્યક્તત ોાસ ેોો તાની રળખના અન ેપ્રવાસના દસ્તાવજેો  છે; જો  નહહ, તો  પ દસ્તાવજેો  કો ના કાબમૂાાં છે? 

• શુાં વ્યક્તતએ શુાં કહવે ુાં તવેી તાલીમ મળેવી હો ય તવે ુાં જણાય છે? શુાં પ વ્યક્તતની સાથી ોહરક્સ્થનતન ેકાબમૂાાં રાખતી 
કો ઈ વ્યક્તત હો વાનુાં જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તત કે તરેના કુટુાંબીજનન ેનકુસાન ોહોંચા્વાની ધમકી પોવામાાં પવી છે? 

• શુાં વ્યક્તત ભયગ્રસ્ત, કાયર કે તાબ ેથનારો  છે? 

• શુાં વ્યક્તતન ેદેર્નનકાલ કરવાની કે કાયદો  લાગ ુકરવા કાયવ્ાહી કરવાની ધમકી પોવામાાં પવી છે? 

• શુાં વ્યક્તત ગ ૂાંચવાયલે, ગભરાયલે છે અથવા શુાં પ વ્યક્તત માનનસક કે ર્ારીહરક અત્યાચારના ચચહ્નો  બતાવ ેછે? 

• શુાં વ્યક્તત મતુતોણ ેનમત્રો  કે કુટુાંબીજનનો  સાંોક્ કરી ર્કે છે? 

• શુાં વ્યક્તતન ેમતુતોણ ેસામાજીક બનવાની કે ધાનમિક કાયોમાાં હાજર રહવેાની છૂટ મળેલી છે? 

 

જીવવાની પફરસ્સ્થવત દશાસવતા સિૂકો 

• શુાં વ્યક્તતની કો ઈ અંગત વસ્તરુની ઉણો દેખાય છે અન ેત ેક્સ્થર રીત ેજીવન ન જીવતો  હો ય તેવી ક્સ્થનતમાાં હો વાનુાં 
જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તત હરવાફરવાની સ્વતાંત્રતા ધરાવ ેછે? શુાં વ્યક્તત જ્યાાં જીવ ેછે ત્યાાં મતુતોણ ેરહી ર્કે છે? શુાં કો ઈ ગેરવ્યાજબી 
સરુક્ષાના ોગલાર જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તત ોો તન ેખો રાક, ોાણી, ઊંઘ કે તબીબી સાંભાળ લવેાની મનાઈ ફરમાવી હો ય તેવા ચચહ્નો  બતાવ ેછે? 

 

પ્રવાસ સિૂકો 

• શુાં વ્યક્તત ોો તાનુાં અંનતમ નનધા્હરત સ્થળ જાણ ેછે? અથવા વ્યક્તત ત્યાાં કેવી રીત ેોહોંચર્ે? 

• શુાં વ્યક્તત ોો તાના અંનતમ નનધા્હરત સ્થળે ોો તાન ેમળનાર વ્યક્તતને જાણ ેછે? 

• શુાં બાળક ોો તાના સાચા માતા-નોતા કે વાલી ન જણાતા હો ય તવેી કો ઈ વ્યક્તત સાથ ેપ્રવાસ કરી રહ્ુાં છે? 

 

તબીબી સિૂકો 

• શુાં વ્યક્તતન ેચાઠા, દાઝલેો  ભાગ, ર્રીરનો  કો ઈ ભાગ કાોેલો  કે ચેો હો વાનુાં જણાય છે? 

• શુાં વ્યક્તતન ેોો તાનો  તબીબી ઇનતહાસ પરૂો  ોા્વામાાં કો ઈએ અટકાવલે છે અથવા શુાં વ્યક્તત તેવુાં કરવામાાં મયા્હદત છે? 

• શુાં વ્યક્તત ોરે્ાબ સાંબાંનધત તકલીફો , ોરુે્ સાંબાંધી દુોઃખાવા, સગભા્વસ્થા કે ગદુા માગ્માાં ઇજાથી ોી્ાઇ રહી છે? 

• શુાં વ્યક્તત કો ઈ દીધક્ાલીન ોીઠની, સાાંભળવાની, હ્રદય અન ેરતતવાહહનીરની કે શ્વસનની સમસ્યાર અનભુવી રહી છે? 

• શુાં વ્યક્તતની દૃસ્ટ્ષ્ટ નબળી છે કે આંખની કો ઈ સમસ્યાર છે? 

• શુાં વ્યક્તત કુોો નષત હો ય કે તરેને દાાંતની ગાંભીર સમસ્યાર હો ય તેવુાં જણાય છે? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  


