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നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുും
1.

ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സൂചനാ കാർഡുകൾ ഓർഡർ ടചയ്യുക, അവ പ്രധാനടെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ രട്ടികയായി 17
ഭാഷകളിൽ നൽകുന്നതുും രഴ്സിൽ വയ്ക്കാൻ സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദദശടെ ആളുകൾക് ഈ കാർഡ് വിതര്ണും
ടചയ്യാവുന്നതാണ്. ആദയ വിവര്ങ്ങൾ നൽകുന്നവർകുും, ആദര്ാഗ്യ രര്ിരാലന ദാതാകൾകുും ഉരകാര്പ്രദമാകുന്ന തര്െിൽ
ഞങ്ങൾ സൂചക കാർഡുകൾ തയ്യാറാകിയിട്ടുണ്ട്. കൂെുതലറിയാൻ സന്ദർശികുക: www.dhs.gov/bluecampaign.

2.

നിയമും
നെൊകുന്ന
ഏജൻസികൾ,
ആദയ വിവര്ും
നൽകുന്നവർ,
ആദര്ാഗ്യരര്ിരാലന
ടപ്രാരഷണലുകൾ

വിവരങ്ങൾ റിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുക. മനുഷയകെെിന്ടറ ഇര്യാടണന്ന് സുംശയികടെെുന്ന ആടര്ടയങ്കിലുും നിങ്ങൾ കടണ്ടെുന്നു
അടലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമും നെൊകുന്ന ഏജൻസിയിൽ പ്രവർെികുകയാണ്, ഒെും നിങ്ങളുടെ പ്രദദശടെ
എച്ച്എസ്ഐയുമായി ബന്ധടെൊൻ നിങ്ങൾ ആപ്ഗ്ഹികുന്നു എങ്കിൽ, ഇനിെറയുന്ന നമ്പറിയിൽ എച്ച്എസ്ഐ ടിപ്ലലനിപ്ലക്ക്
വിളിക്കുക:

•

(866) 347-2423 (യുഎസിൽ നിന്നുും, കാനഡയിൽ നിന്നുും ദൊൾ-പ്രീയാണ്)

•

(802) 872-6199 (ദലാകെിൽ മടെവിടെ നിന്നുും ദൊൾ-പ്രീ അലൊടത വിളികാും)

•

അടലെങ്കിൽ www.ice.gov/tips
ഇന്റർടനെ് വഴി)

ഇരകചള തിരിച്ചറിയാും, മനുഷയക്കടൊചണന്ന് െുംശയിക്കചപടുന്ന
പ്കെുകൾ റിപ്പാർട്ടുചെയ്യാും

സന്ദർശിച്ചുടകാണ്ട് ഓൺലലനായി വിവര്ങ്ങൾ റിദൊർട്ട് ടചയ്യുക (എവിടെ നിന്നുും

മനുഷയകെെിടന കുറിച്ച് നിങ്ങൾ റിദൊർട്ട് ടചയ്യുന്ന വിവര്ങ്ങൾ സവീകര്ികുന്നതിനുും, ര്ാജയെിൽ ഉെനീളവുും
ആദഗ്ാളാെിസ്ഥാനെിലുും പ്രവർെികുന്നതുും, ഡയൂട്ടിയിലുള്ളതുമായ മനുഷയകെെ് അദനവഷകർക് എപ്തയുും ടരടട്ടന്ന് ഈ
വിവര്ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുും, ദിവസെിൽ 24 മണികൂറുും ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവുും ഉയർന്ന രര്ിശീലനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിയമും
നെൊകുന്ന വിദഗ്ധർ ലഭയമായിര്ികുും. ദരര്ുും, വിലാസവുും അറിയികാടത തടന്ന ഓൺലലൻ ദരാും ഉരദയാഗ്ിച്ചുും, ദൊൾ-പ്രീ
െിപ്ലലനിദലക് വിളിച്ചുും നിങ്ങൾക് വിവര്ങ്ങൾ റിദൊർട്ട് ടചയ്യാും.
ഇനിപറയുന്ന കാരയങ്ങൾക്കായി, നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ട്ടാഫിക്കിുംഗ് റിപ്ൊഴ്സസ് ചെന്ററിചന (എൻഎച്ച്ടിആർെി) 1-888-373-7888 എന്ന നമ്പറിൽ
വിളിക്കുക:

•

നിങ്ങളുടെ പ്രദദശടെ ഒര്ു ദസവന ദാതാവിന്ടറ സഹായും ലഭികുന്നതിനുും, ബന്ധടെെുന്നതിനുും;

•

മനുഷയകെൊകാൻ സാധയതയുള്ള പ്രവർെനടെ കുറിച്ചുള്ള വിവര്ും നൽകുന്നതിന്; അടലെങ്കിൽ

•

രര്ിശീലനദമാ സാദങ്കതിക സഹായദമാ അഥവാ സാധനസാമപ്ഗ്ികദളാ അഭയർത്ഥികുക വഴി കൂെുതലറിയുന്നതിന്.

ര്ാജയെ് എവിടെനിന്നുും ദിവസെിൽ 24 മണികൂറുും, ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവുും, വർഷെിൽ എലൊ ദിവസവുും
നൽകുന്നതിനായി

ലഭയമായിട്ടുള്ള

ദദശീയ,

ദൊൾ-പ്രീ

ദഹാട്ട്ലലനാണ്

എൻഎച്ച്െിആർസി.

നിയമും

ദകാളുകൾക് മറുരെി

നെൊകുന്ന

അദതാറിെിദയാ,

ഇമിദപ്ഗ്ഷൻ അദതാറിെിദയാ അലൊെ എൻഎച്ച്െിആർസിയുടെ പ്രവർെനങ്ങൾ നെെുന്നത് ഒര്ു സർകാദര്തര് സുംഘെനയാണ്.

3.

നിങ്ങളുചട ട്രപ്േശചെ പ്ഹ്ാുംലാൻഡ് ചെകയൂരിറ്റി ഇൻചവസ്റ്റിപ്േഷൻെിചന (എച്ച്എസ്ഐ) അടുെറിയുക. നിങ്ങളുടെ പ്രദദശെ്
പ്രവർെികുന്ന എച്ച്എസ്ഐ സ്ടരഷയൽ ഏജന്റുമാര്ുമായുും, വിക്റെിും അസിസ്റ്റൻസ് സ്ടരഷയലിസ്റ്റുകളുമായുും ബന്ധടെെുന്നതിന്
എച്ച്എസ്ഐ െിപ്ലലനിദലക് വിളികുക,
അവര്ുമായി സഹകര്ിച്ച് പ്രവർെികുന്നതിന് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ രകൽ ദകസുകടളാന്നുും ഇടലെങ്കിലുും, അവര്ുമായി ഒര്ു ബന്ധും
സ്ഥാരികുക. ലീഡുകൾ ചികടെെുകുന്നതിന് സഹകര്ിച്ച് പ്രവർെികുക, കൂൊടത ദകസ് വിവര്വുും, സൂചനകളുും രങ്കിെുക.

4.

നിങ്ങളുചട ട്രപ്േശചെ ടാസ്് പ്ഫാഴ്സെിചന അടുെറിയുക. ടരഡറൽ, ദസ്റ്റെ്, പ്രാദദശിക, കൗണ്ടി, ലപ്െബൽ നിയമും നെൊകുന്ന
ഏജൻസികളുും ദപ്രാസികയൂട്ടർമാര്ുും ഇര്കൾക് ദസവനും നൽകുന്ന എൻജിഒകളുും ഉൾടെെുന്നതാണ് ഹയൂമൻ പ്ൊരികിുംഗ് ൊസ്ക്റ
ദരാഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദദശെ് ഒര്ു ഹയൂമൻ പ്ൊരികിുംഗ് ൊസ്ക്റ ദരാഴ്സ് ഉദണ്ടാ എന്ന് അറിയാൻ സന്ദർശികുക, www.bja.gov.
ഉടണ്ടങ്കിൽ, അവര്ുമായി ബന്ധും സ്ഥാരികുക, അവര്ുടെ പ്രവർെനങ്ങൾക് രിന്തുണ നൽകുക.

5.

നിങ്ങൾക്കുും, െഹ്ട്രവർെകർക്കുും അവപ്

ാധും രകരുക. നിയമും നെൊകുന്ന ഏടതങ്കിലുും ഏജൻസിയിലാണ് നിങ്ങൾ ദജാലി

ടചയ്യുന്നടതങ്കിൽ, കമ്പയൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതവുും സൗജനയവുമായ രര്സ്രര്ും ആശയ വിനിമയും നെെുന്നതുമായ രര്ിശീലനെിൽ
രടങ്കെുെ് രുതിയ ദചാദയും ടചയ്യൽ - അദനവഷണ തപ്ന്തങ്ങൾ മന്ിലാകിടയെുകുക, കൂെുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർെികാൻ ഈ
രര്ിശീലനും നിങ്ങടള സഹായികുും. സന്ദർശികുക: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. നിങ്ങൾ ആദയ വിവര്ങ്ങൾ
നൽകുന്ന വയക്തിയാടണങ്കിദലാ, ആദര്ാഗ്യ രര്ിരാലന ടപ്രാരഷണലാടണങ്കിദലാ, ഞങ്ങളുടെ ടരാതുവായ ഓൺലലൻ രര്സ്രര്ും
ആശയ വിനിമയും നെെുന്ന രര്ിശീലനെിൽ രടങ്കെുകുക, ആദയും വിവര്ും നൽകുന്നതുമായി ബന്ധടെട്ട വീഡിദയാ കാണുക.
സന്ദർശികുക: www.dhs.gov/Bluecampaign.

6.

നിങ്ങൾക് എന്തുടചയ്യാൻ കഴിയുും?

ബ്ലൂ കാചമ്പയിൻ ചവബ്ലെെറ്റ് െന്ദർശിക്കുക. കൂെുതൽ രര്ിശീലനെിനുും സാധനസാമപ്ഗ്ികൾ, ഇര്കടള രിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ടമെീര്ിയലുകൾ, മനുഷയകെെ് അവസാനിെികാനുള്ള ദരാര്ാട്ടെിൽ നിങ്ങൾക് എങ്ങടന ദചര്ാൻ കഴിയുും എന്നതിടന
കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിന് സന്ദർശികുക: www.dhs.gov/Bluecampaign. ഇനിെറയുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ച്
ദരസ്ബുകിൽ ഞങ്ങടള "ലലകുടചയ്യുക": www.facebook.com/bluecampaign. അടലെങ്കിൽ, ഇടമയിൽ അയയ്ക്കുക, BlueCampaign@hq.dhs.gov.

നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുും?
ഇരകചള തിരിച്ചറിയാും, മനുഷയക്കടൊചണന്ന്

ചതാഴിൽ അചലെങ്കിൽ പ്െവന െൂെകങ്ങൾ

െുംശയിക്കചപടുന്ന പ്കെുകൾ റിപ്പാർട്ടുചെയ്യാും

•
•
•

ഇരകൾ നിങ്ങളുചട കൺമുന്നിൽ തചന്ന ഉണ്ടാകാും

•
•

വയക്തിടയ ദജാലിടകെുെത് ഒര്ു ഉദദ്ദശയെിനുും, നിർബന്ധിച്ച് രണിടയെുെികുന്നത് മദെടതങ്കിലുും ടതാഴിലിനുും ആദണാ?
ആദര്ാരികടെെുന്ന കെങ്ങൾ അെയ്ക്കുന്നതിന് വയക്തിയുടെ ശമ്പളെിൽ ലകവയ്ക്കുന്നുദണ്ടാ?
ലലുംഗ്ിക പ്രവൃെികൾ ടചയ്യാൻ വയക്തിടയ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുദണ്ടാ? പ്രായരൂർെിയാകാെ വയക്തി, വാണിജയാെിസ്ഥാനെിലുള്ള
ലലുംഗ്ിക പ്രവർെനങ്ങളിൽ ഏർടെെുന്നുദണ്ടാ?
വയക്തി അമിതമായി നീണ്ട സമയദമാ ഒെും/അടലെങ്കിൽ അസാധാര്ണമായ സമയദൊ ദജാലി ടചയ്യുന്നുദണ്ടാ?
സാഹചര്യെിന് അടലെങ്കിൽ ടചയ്യുന്ന ദജാലിക് അനുദയാജയമലൊെ വസ്പ്തമാദണാ വയക്തി ധര്ിച്ചിര്ികുന്നത്?

ദജാലിയുമായി ബന്ധടെട്ട നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ നിർവഹികുന്നതിനിടെ മനുഷയകെെിന്ടറ സാധയതയുള്ള
ഇര്കടള നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിദയകാും. മനുഷയകെെിന്ടറ ഇര്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹെിലുമുണ്ട്. നിയമും നെൊകുന്ന
ഏജൻസികളിടല ഉദദയാഗ്സ്ഥർ, വഴദകാ അെിരിെിദയാ നെന്ന വീെുകൾ സന്ദർശികുദമ്പാദഴാ, മ്ാജ് രാർലറുകൾ, ബാറുകൾ,
നഗ്നതാ പ്രദർശനും നെെുന്ന ക്ലബുകൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുംഭവവികാസങ്ങൾ അദനവഷികുദമ്പാദഴാ രതിവായുള്ള
ദറാന്തുചുെൽ ദവളയിദലാ ഇര്കടള കടണ്ടൊനിെയുണ്ട്. അെിയന്തിര് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ട് പ്രവർെികുദമ്പാദഴാ,
ആശുരപ്തിയിൽ അടലെങ്കിൽ ദഡാക്റെറുടെ ഓരീസിൽ ദര്ാഗ്ികടള ചികിത്സികുദമ്പാദഴാ, ആദയും വിവര്ും നൽകുന്നവർകുും,
ആദര്ാഗ്യരര്ിരാലന ടപ്രാരഷണലുകൾകുും സൂചനകൾ ലഭിദച്ചകാും. ടറദസ്റ്റാറന്റുകളിലുും, രാക്റെറികളിലുും, നിർമ്മാണ
ലസെുകളിലുും അടലെങ്കിൽ രാമുകളിലുും ആദര്ാഗ്യ - സുര്ക്ഷാ ഉദദയാഗ്സ്ഥർക് ഇര്കടള കടണ്ടൊനാദയകാും.

മനുഷയക്കടെിന്ചറ ഇരകൾ ഏത് ട്രായെിലുള്ളവരുും
വുംശെിലുള്ളവരുും ലിുംേപ്േേമുള്ളവരുും, അപ്മരിക്കൻ രൗരന്മാർ
അടക്കും, ഏത് രാട്രെിൽനിന്നുള്ളവരുും ആകാും
അവർക് നിയമരര്മായ ഇമിദപ്ഗ്ഷൻ സ്റ്റാെസ് ഉണ്ടായിര്ികാും അടലെങ്കിൽ ഇലൊയിര്ികാും. ഇര്കൾ, നിയമരര്മായദതാ
അലൊെദതാ ആയ ടതാഴിലാളി വിഭാഗ്െിൽ ടരട്ടവര്ായി കാണാറുണ്ട്; ചിലര്ാകടട്ട, നലെ ദവതനും ലഭികുന്ന ദജാലി

നിയട്ന്തണ െൂെകങ്ങൾ
•

വയക്തിരര്ിചയ - യാപ്താ ദര്ഖകൾ വയക്തിയുടെ ലകവശും തടന്നയാദണാ ഉള്ളത്; അടലെങ്കിൽ, ദര്ഖകൾ ആര്ുടെ
നിയപ്ന്തണെിലാണ്?

•

ആടര്ങ്കിലുും രര്ിശീലിെിച്ച പ്രകാര്മാണ് വയക്തി സുംസാര്ികുന്നടതന്ന് ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ? സാഹചര്യങ്ങൾ
നിയപ്ന്തികുന്ന ആളാടണന്ന് ദതാന്നിെികുന്ന മൊർടകങ്കിലുും ഒെമാദണാ വയക്തി?

•
•
•
•
•
•

വാഗ്ദാനെിൽ ടരദട്ടാ പ്രണയ നാെകെിൽ വശീകര്ികടെദട്ടാ ഇര്കളായവര്ാണ്. രലദൊഴുും ഇവടര്, ബലും പ്രദയാഗ്ിദച്ചാ

അരായടെെുെുടമന്ന് വയക്തിടയദയാ, വയക്തിയുടെ കുെുുംബടെദയാ ഭീഷണിടെെുെിയിട്ടുദണ്ടാ?
ഭയദമാ, ഭീര്ുതവദമാ അമിതമായ വിദധയതവദമാ വയക്തി കാണികുന്നുദണ്ടാ?
നാെുകെെുടമദന്നാ, നിയമ നെരെി ഉണ്ടാകുടമദന്നാ വയക്തിടയ ഭീഷണിടെെുെിയിട്ടുദണ്ടാ?
വയക്തിക് ആശയകുഴെദമാ ഭയദമാ ഉദണ്ടാ, അഥവാ അവർ മാനസികവുും ശാര്ീര്ികവുമായി ദുര്ുരദയാഗ്ികടെട്ടതിന്ടറ
ലക്ഷണങ്ങൾ കാണികുന്നുദണ്ടാ?
സുഹൃെുകളുമാദയാ, കുെുുംബവുമാദയാ ബന്ധടെൊൻ വയക്തിക് സവാതപ്ന്തയും ഉദണ്ടാ?
സവതപ്ന്തമായി സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ കാെുരര്ിരാലികാദനാ, മതരര്മായ ചെങ്ങുകളിൽ സുംബന്ധികാദനാ വയക്തിടയ
അനുവദികുന്നുദണ്ടാ?

ഭീഷണിടെെുെിദയാ, വീട്ടുദജാലി, രാും - രാക്റെറി ടതാഴിൽ അടലെങ്കിൽ മെുതര്െിലുള്ള നിർബന്ധിത ദജാലി അടലെങ്കിൽ
വാണിജയാെിസ്ഥാനെിലുള്ള ലലുംഗ്ികത (ദവശയാവൃെി) എന്നീ ദജാലികൾ ടചയ്യികുന്നു. ടരഡറൽ നിയമും അനുസര്ിച്ച്,
വാണിജയാെിസ്ഥാനെിലുള്ള ലലുംഗ്ികവൃെി ടചയ്യാൻ ദപ്രര്ിെികടെെുന്ന ഓദര്ാ പ്രായരൂർെിയാകാെ വയക്തിയുും
മനുഷയകെെിന്ടറ ഇര്യാണ്.

ജീവിതാന്തരീക്ഷ െൂെകങ്ങൾ
•

മനുഷയക്കടെുകാരുചട ട്രവർെനരീതി

•

കുറവ് സാമൂഹിക സുര്ക്ഷാ വലയും ഉള്ളവടര്ദയാ അടലെങ്കിൽ ഒട്ടുും ഇലൊ െവടര്ദയാ ആണ് മനുഷയകെെുകാർ ഉന്നും

•

വയക്തിക് അവശയും ദവണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കുറവുദണ്ടാ, സുസ്ഥിര് ജീവിത സാഹചര്യും ഇലൊെ തര്െിൽ വയക്തി
കാണടെെുന്നുദണ്ടാ?
വയക്തിക് സഞ്ചാര്/ചലന സവാതപ്ന്തയും ഉദണ്ടാ? വയക്തിക് താമസികുന്നിെെ് സവതപ്ന്തമായി ജീവികാനാകുന്നുദണ്ടാ?
നയായമലൊെ സുര്ക്ഷാ മുൻകര്ുതലുകൾ ഉദണ്ടാ?

വയ്ക്കുക. സാമ്പെിക കഷ്ടൊട്, വീട്ടിൽ വഴക്, പ്രകൃതി ദുര്ന്തങ്ങൾ അടലെങ്കിൽ ര്ാപ്ഷ്ടീയമായ അസ്ഥിര്ാവസ്ഥ അെകമുള്ള രല

ഭക്ഷണും, ടവള്ളും, ഉറകും, ലവദയ രര്ിചര്ണും അടലെങ്കിൽ ജീവികാനുള്ള അെിസ്ഥാന ആവശയകതകൾ എന്നിവ വയക്തിക്
നിദഷധികടെട്ടിട്ടുദണ്ടാ?

കാര്ണങ്ങൾ ടകാണ്ടുും വശീകര്ികടെൊവുന്ന ആളുകടളയാണ് മനുഷയകെെുകാർ ദനാട്ടമിെുക. ഇര്കടള വലയിലാകാൻ,
ബലപ്രദയാഗ്വുും അപ്കമഭീഷണിയുും മനശ്ശാസ്പ്തരര്മായ ഭീഷണിയുും അെകും, രലതര്ും തപ്ന്തങ്ങൾ മനുഷയകെെുകാർ രയെുന്നു.
ഈ തപ്ന്തങ്ങൾ ഇര്യിൽ സൃഷ്ടികുന്ന മാനസികാഘാതും വളടര് വലുതായിര്ികുും, അതിനാൽ തടന്ന മികവര്ുും തങ്ങൾ
ഇര്കളാടണന്ന് തിര്ിച്ചറിയിലെ, ടരാതുജന മധയെിലാടണങ്കിൽ ദരാലുും, സഹായും ദചാദികുകയുമിലെ.

മനുഷയക്കടെിന്ചറ ലക്ഷണങ്ങൾ
പ്രധാന സൂചകങ്ങൾ തിര്ിച്ചറിൊൽ ഒര്ു ജീവിതും ര്ക്ഷികാൻ കഴിയുും. ഇര്കടള തിര്ിച്ചറിയുന്നതിടല ആദയരെി ഇതാണ്. താടഴ

യാട്താ െൂെകങ്ങൾ
•
•
•

എവിദെകാണ് ദരാദകണ്ടത് എന്ന് വയക്തിക് അറിയാദമാ? അടലെങ്കിൽ, ലക്ഷയസ്ഥാനെ് എങ്ങടന എെിദച്ചര്ുടമന്ന് വയക്തിക്
അറിയാദമാ?
ലക്ഷയസ്ഥാനെ് എെുദമ്പാൾ ആടര്യാണ് കാണുകടയന്ന് അവൻ അഥവാ അവൾക് അറിയാദമാ?
ശര്ിയായ മാതാരിതാകദളാ, ര്ക്ഷാകർൊദവാ അലൊെ ഒര്ാദളാടൊെമാദണാ കുട്ടി യാപ്ത ടചയ്യുന്നത്?

വിവര്ിച്ചിട്ടുള്ള എലൊ സൂചകങ്ങളുടെയുും സാന്നിധയും, എലൊ മനുഷയകെെ് സാഹചര്യങ്ങളിലുും ഉണ്ടാകണടമന്നിലെ. ഏടതങ്കിലുും
സൂചകെിന്ടറ സാന്നിധയദമാ അസാന്നിധയദമാ മനുഷയകെെിന്ടറ ടതളിവ് ആയിടകാള്ളണടമന്നിലെ .

നിയമും നെൊകുന്ന ഏടതങ്കിലുും ഏജൻസിയിലാണ് നിങ്ങൾ ദജാലി ടചയ്യുന്നടതങ്കിൽ, ഒര്ു ദകസദനവഷണെിൽ സഹകര്ിച്ച്
പ്രവർെികുന്നതിദനാ ഒര്ു വിവര്ും റിദൊർട്ട് ടചയ്യുന്നതിദനാ നിങ്ങളുടെ പ്രദദശടെ ദഹാുംലാൻഡ് ടസകയൂര്ിെി
ഇൻടവസ്റ്റിദഗ്ഷൻസുമാദയാ (എച്ച്എസ്ഐ), രീൽഡ് ഓരീസ് ഹയൂമൻ പ്ൊരികിുംഗ് ൊസ്ക്റ ദരാഴ്സുമാദയാ ദയവായി
ബന്ധടെെുക. മനുഷയകെെ് അദനവഷികുന്നതുും കെെുകാടര് അറസ്റ്റ് ടചയ്യുന്നതുും എച്ച്എസ്ഐയുടെ
ഉെര്വാദിെമാണ്. നിങ്ങളുടെ സൂെർലവസടറ വിവര്ങ്ങൾ അറിയികാദനാ, ദകസുമായി ബന്ധടെട്ട് ശര്ിയായ
പ്രാദദശിക നിയപ്ന്തണാധികാര്ികടള
ബന്ധടെെുന്നതിദനാ നിങ്ങൾ രിന്തുെദര്ണ്ട സ്ഥാരന നിർദ്ദിഷ്ട ടരര്ുമാെച്ചട്ടും ഉണ്ടാദയകാും. ആദയും പ്രതികര്ികുന്നയാൾ
നിങ്ങളാടണങ്കിൽ ദയവായി വിവര്ും റിദൊർട്ട് ടചയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുര്ക്ഷയുും, ഒെും ഇര്യുടെ സുര്ക്ഷയുും
രര്മപ്രധാനമാണ്. നിയമും നടപാക്കുന്ന ഏചതങ്കിലുും ഏജൻെിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ജാലി ചെയ്യുന്നിചലെങ്കിൽ,
മനുഷയക്കടെുകാരനാചണന്ന് െുംശയിക്കചപടുന്ന വയക്തിചയ പ്നരിട്ട് എതിർക്കാപ്നാ നിങ്ങളുചട െുംശയചെ കുറിച്ച് ഇരയ്ക്ക്ക്
മുന്നറിയിപ് നൽകാപ്നാ ട്ശമിക്കരുത്.

ലവേയരരമായ െൂെകങ്ങൾ
•
•
•
•
•
•

വയക്തിക് രാെുകദളാ, ടരാള്ളലുകദളാ, അുംഗ്ദേദദമാ, അണുബാധകദളാ ഉദണ്ടാ?
ലവദയ ചര്ിപ്തും നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അവടന അഥവാ അവടള തെെിട്ടുദണ്ടാ അടലെങ്കിൽ വയക്തി നൽകുന്നത് രര്ിമിതമായ
ലവദയ വിവര്ങ്ങളാദണാ?
മൂപ്തടമാഴികാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വസ്തിപ്രദദശെ് ദവദന, ഗ്ർഭും അടലെങ്കിൽ മലാശയവുമായി ബന്ധടെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവ
വയക്തികുദണ്ടാ?
എടന്തങ്കിലുും വിട്ടുമാറാെ രുറുംദവദന, ദകൾവികുറവ്, ഹൃദയധമനി സുംബന്ധമായ അടലെങ്കിൽ ശവാസദകാശ സുംബന്ധമായ
പ്രശ്നങ്ങൾ വയക്തിക് അനുഭവടെെുന്നുദണ്ടാ?
വയക്തിക് ദമാശും കാഴ്ചശക്തിദയാ, ദനപ്ത ദര്ാഗ്ങ്ങദളാ ഉദണ്ടാ?
വയക്തിക് ദരാഷകാഹാര്കുറവ് ഉള്ളതായി ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ അടലെങ്കിൽ

ഗ്ുര്ുതര്മായ ദന്ത ദര്ാഗ്ങ്ങളുദണ്ടാ?

