
ଆପଣ କ’ଣ କରପିାରବିେ 
 

1. ଲକ୍ଷଣଗୁଡକୁି ଜାଣନୁ୍ତ | ଆମର ସୂଚକ କାଡଡ ବରାଦ କରନୁ୍ତ ଯାହା ୧୭ଟ ିଭାଷାରର ସୁବଧିାଜନକ ୱାରଲଟ୍ ଆକାରର ଅରଟ, ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡକୁି 

ତାଲିକା କରିଥାଏ | ଆପଣ ଏହ ିକାଡଡଗୁଡକୁି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରର ବତିରଣ କରି ପାରନ୍ତ ି| ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଦାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରସବା ପ୍ରଦାନକରୀଙ୍କ ପାଇଁ 

ସଠକି ମାପରର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚକ କାଡଡ ସୃଷି୍ଟ କରିଛୁ | www.dhs.gov/Bluecampaign ରର ଅଧିକ ଜାଣନୁ୍ତ | 
 

2. ରରିପାଟଡ ଟପି୍ପଣୀ | ଯଦ ିଆପଣ ଆକସି୍ମକ ଭାରବ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ରହାଇ ଆପଣ ନଜିକୁ ମାନବ ଚାଲାଣର ଶକିାର ରବାଲି ମରନ କରୁଛନ୍ତ ି

ବା ଯଦ ିଆପଣ ଆଇନ ପ୍ରବତ୍ତଡନରର ଅଛନ୍ତ ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା HSI କୁ ରଯାଗରଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ିରତରବ HSITiplineରର 

ରଯାଗାରଯାଗ କରନୁ୍ତ: 
• କଲ୍ କରନୁ୍ତ (866) 347-2423(U.S. ଏେଂ  କାନାଡାରୁ ନଶୁିଳ୍କ) 

• କଲ୍ କରନୁ୍ତ (802) 872-6199(େ ଶି୍ୱର ବେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ନଶୁିଳ୍କ ନୁବ �) 

• ୋ , www.ice.gov/tips ବର ରବିପାର୍ଟ �ିପ୍ସ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଥାଏ (ଇଣ୍ଟବନଟଟ୍ ବର ବେ ବକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ) 

 

ଉଚ୍ଚ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆଇ� ପ୍ରେର୍ତ୍ଟନ େ ବିଶଷଜ୍ଞମାବନ ଦନିବର ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତା ବ ର ୭ ଦନି  ମାନେ  ଚାଲାଣର �ିପ୍ପଣୀ ଗ୍ର ଣ କରେି ାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥାନ୍ତ ିଏେଂ  

େ ଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚାର କରେି ାକୁ ବଦଶ ସାରା ଓ ସମଗ୍ର େ ଶି୍ୱବର ମାନେ  ଚାଲାଣର ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙୁ୍କ କାେ ଟୟବର ପଠାନ୍ତ ି| ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଫମଟ ୋ  ନଶୁିଳ୍କ �ି� ଲାଇ� 

ଦ୍ୱାରା ବେନାମ ୀ �ିପ୍ପଣୀଗୁଡକି ରବିପାର୍ଟ କରାୋଇ ପାବର |. 

 
ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ସମୱଳ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରନୁ୍ତ (NHTRC) 1-888-373-7888 : 

• ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବର �ୋ  ବସୋ  ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସ ତି ବେ ାଗାବେ ାଗ କରନୁି୍ତ ଏେଂ  ସା ାେୟ ପାଆନୁ୍ତ; 

• ସମ୍ଭାେ ତି ମାନେ  ଚାଲାଣର କାେ ଟୟକଳାପ ଉପବର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ ; ୋ  

• ଅନୁବରାଧ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ବେ ୈଷୟିକ ସ ାୟତା, ସମୱଳ ଦ୍ୱାରା ଅ�କ ଶକି୍ଷା କରନୁ୍ତ | 
 

NHTRC ବ ଉଛ ିବଦଶର ବେ ବକୌଣସ ିସ୍ଥାନରୁ ଆସୁ�େ ା କଲ୍ ର ଉର୍ତ୍ର ବଦୋ  ପାଇେଁ, ଦନିବର ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତା ବ ର ୭ ଦନି, େଷଟବର ପ୍ରବତୟକ ଦନି ଉପଲବ୍ଧ 

�ୋ  ଏକ ଜାତୀୟ, ନଶୁିଳ୍କ  ଟ୍ ଲାଇନ୍ | NHTRC ଏକ ଆଇନ ପ୍ରେର୍ତ୍ଟନକାରୀ ୋ  ଅପ୍ରୋସ ସଂସ୍ଥା ନୁବ � ଏେଂ  ଏ ା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରଚିଳତି 

ବ ାଇଥାଏ |  

 
3. ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ରଦଶୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବଷିୟରର ଜାଣନୁ୍ତ | ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରର ମାନବ ଚାଲାଣ ଉପରର କାମ କରୁଥିବା ବଶିଷି୍ଟ 

ପ୍ରତନିଧିି ଏବଂ ପୀଡତି ସହାୟତା ବରିଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହତି ରଯାଗରଯାଗ ଏବଂ ଏପରିକ ିଆପଣଙ୍କ ପାଖ୍ରର ମିଳତି ଭାବରର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଥିବା 
ପୂବଡରୁ ରକୌଣସ ିରକସ୍ ରହଛି ିରସମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଡ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାକୁ HIS ଟପି୍ ଲାଇନ୍ କୁ କଲ୍ କରନୁ୍ତ | ରନତୃତ୍ୱ ସ୍ଥ୍ାପନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ରକସ୍ ର 

ସୂଚନା ଓ ଖ୍ବରକୁ ବାଣ୍ଟନୁ୍ତ | 

4. ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଟାସ୍କ ର ାସଡକୁ ଜାଣନୁ୍ତ | ମାନବ ଚାଲାଣ ଟାସ୍କ ର ାସଡମାନ ସଂଘୀୟ, ରାଜୟ, ଆଞ୍ଚଳକି,ପ୍ରରଦଶ, ଏବଂ ଆଦବିସୀ ଆଇନ ପ୍ରବତ୍ତଡକ ଓ  ଓକଲିଙ୍କ 

ଭଳ ିNGOଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କରୁ�େ ା ବସେ ାଗୁଡକିର ସମା ାର  ଅବର୍ | ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବର ମାନବ ଚାଲାଣ ଟାସ୍କ ର ାସଡମାନ ଅଛ ିକ ିନାହିଁ, www.bja.gov 

ପରିଦଶଡନ କରି ଜାଣନୁ୍ତ | ଯଦ ିଅଛ ିଏକ ସମ୍ପକଡ ସ୍ଥ୍ାପନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରର ରଯାଗଦାନ ଦଅିନୁ୍ତ | 

5. ନଜିକୁ ଏବଂ ନଜିର ସହକମଡୀଙୁ୍କ ଶକିି୍ଷତ କରାନୁ୍ତ | ଯଦ ିଆପଣ ଜରଣ ଆଇନ ପ୍ରଚତ୍ତଡକ ରତରବ ଆମର ମାଗଣା କମୁ୍ପୟଟର୍ ଆଧାରିତ,ଆଦାନପ୍ରଦାନକାରୀ 
ତାଲିମ ବଭିିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରକୌଶଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରର ଯାହା ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହବା ପାଇଁ ସାହାଯୟ କରିବ | 

www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. କୁ େ ାଆନୁ୍ତ: େ ଦଆିପଣ ପ୍ରଥମ ଉର୍ତ୍ରଦାତା ୋ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 

ବସୋର ବପଶାଦାର େୟକି୍ତ, ଆମର ସାଧାରଣ ଅନ୍ ଲାଇନ୍, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ତାଲିମ ନଅିନୁ୍ତ ଏେ ଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ର୍ତ୍ରଦାତା ଭିଡଓି ବଦଖନୁ୍ତ | 

www.dhs.gov/Bluecampaign. କୁ େ ାଆନୁ୍ତ: 

6. ବଲ ୁକ୍କ୍ୟାରମ୍ପନ୍ ରୱବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ରଦଖ୍ନୁ୍ତ | ଅଧିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଗରବଷଣା, ପୀଡତି ସହାୟତା ଉପକରଣ, ଏବଂ ମନୁଷୟମାନଙ୍କ ଅରବୈଧ କାଯଡୟ 
ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ କପିରି ରଯାଗ ରଦଇପାରିରବ ତାହାର ତଥୟ ପାଇଁ , www.dhs.gov/Bluecampaign. କୁ ଯାଆନୁ୍ତ: ଆମକୁ “ Like” କରନୁ୍ତ 

Facebook:www.facebook.com/bluecampaign ବର  ୋ , BlueCampaign@hq.dhs.gov ବର ବେ ାଗାବୋଗ କରନୁ୍ତ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଆପଣ କ’ଣ କରପିାରବିେ? 
 

ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣର ସରେହଜନକ ରକସ୍ ରିରପାଟଡ କରିବା 

ପୀଡତି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ 
କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଆଇନ ପ୍ରେର୍ତ୍ଟନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତେିାଦୀ 
ଏେଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ତତ୍ତ୍ୱେଧ ାନ େୃର୍ତ୍ଗିତ 
ନପିଣୁ 

http://www.ice.gov/tips
http://www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program
http://www.dhs.gov/Bluecampaign
http://www.dhs.gov/Bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov


 

ଆପଣ କ’ଣ କରପିାରବିେ? 
 

ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣର ସରେହଜନକ ରକସ୍ 
ରିରପାଟଡ କରିବା  

 

 

ପୀଡତିମାବନ ସାଧାରଣ ଦୃଷି୍ଟବର ଅଛନ୍ତ ି
ଆପଣ ନଜିର କାେ ଟୟ ଶଙୃ୍ଖଳ ମଧ୍ୟବର ମାନେ କି ଅବେ ୈଧ କାେ ଟୟର ସାମ୍ଭାେ କି ପୀଡତିଙ୍କର ସମ୍ମଖୁୀନ  ବ ାଇପାରନ୍ତ ି| ମାନେ କି ଅବେ ୈଧ କାେ ଟୟର ପୀଡତିମାବନ  ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟବର ଅଛନ୍ତ ି| ଆଇନ 

ପ୍ରେର୍ତ୍ଟକ ମାବନ ଘବରାଇ କଳ ର ଡାକରା ବେବଳ ପୀଡତିଙ୍କ ପାଖବର ପ ଞ୍ଚପିାରନ୍ତ ି; ବସମାବନ ବମବସ� ପାଲ ଟର୍, ୋ� ଏେଂ ଷି୍ଟ୍ରପ୍ କଲବ୍ ଗୁଡକିବର ଘ�ଣାମାନଙ୍କର ଉର୍ତ୍ର  ବଦୋବେବଳ  ୋ 

ଏପରକି ି ଅବେ ୈଧ କାେ ଟୟ  େନ୍ଦ  କରେିାର ନୟିମିତ  କାେ ଟୟ ସମୟବର ପ ଞ୍ଚନ୍ତ|ି ପ୍ରଥମ ଉର୍ତ୍ରଦାତା  ଏେଂ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବସୋର ବପଶାଦାର େୟକି୍ତମାବନ ଆପଦ କାଳବର ଉର୍ତ୍ର ବଦୋବେବଳ ୋ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 

କାେ ଟୟାଳୟ କମିୱା  ଡାକ୍ତରଖାନାବର ବରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା କରେିାବେବଳ ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ଲକ୍ଷୟ କରପିାରନ୍ତ ି| ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୋ ସୁରକ୍ଷା ତଦନ୍ତକାରୀମାବନ ବରଷୁ୍ଟରାଣ୍୍ଟ, କାରଖାନା, ନମିଟାଣ ସ୍ଥାନ ୋ  ଜମବିର 

କାେ ଟୟ କରୁ�େ ା  ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ପାଇପାରନ୍ତ ି| 
 

 

U.S.ନାଗରକିମାନଙ୍କ ସ ତି ଚାଲାଣର ଶକିାର େୟକି୍ତ ବେ ବକୌଣସ ିେୟସ, ଜାତ,ି ଲିଙ୍ଗ ୋ  
ଜାତୀୟତାର ବ ା ଇଥାଇପାରନ୍ତ ି 
ବସମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଆପ୍ରୋସ  ସ୍ଥିତ ିଥାଇପାବର ୋ  ନଥାଇପାବର | ପୀଡତି େୟକି୍ତମାବନ ଉଭୟ ବେ ୈଧ ଏେଂ  ଅବେୈଧ ଶ୍ରମ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କବର ମିଳପିାରନ୍ତ;ି ଭଲ 

ଦରମା ମିଳୁ�େ ା ଚାକରିି ଏପରକି ିବପ୍ରମର ପ୍ରତଶିତୃ ିଦ୍ୱାରା ବକବତକ ପ୍ରବଲାଭିତ ବ ାଇଥାନ୍ତ ି| ପ୍ରାୟତଃ ଘବରଟାଇ ଦାସତ୍ୱ, ବକ୍ଷତବର କମିୱା କାରଖାନାର ଶ୍ରମ, ୋ  ଅନୟ 

ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମ, ୋ  େୟେସାୟିକ ବେ ୌନକ୍ରିୟା (ବେ ଶୟାେ ୃର୍ତ୍ ି) ପାଇେଁ ବସମାବନ ୋଧ୍ୟ ୋ  େ େିଶ  ବ ାଇଥାନ୍ତ ି| ସଂଘୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାବର ବଦ  େୟେସାୟବର ଲଗାଇେ ାକୁ 

ବପ୍ରରତି କରାବ ଉଥିୋ  ସମସ୍ତ ନାୋଳ କ ବ ଉଛନ୍ତ ିମାନେ  ଚାଲାଣର ଜବଣ ପୀଡତି େୟକି୍ତ | 
 

ଚାଲାଣକାରୀମାବନ କପିର ିକାେଟୟ କରନ୍ତ ି

ଚାଲାଣକାରୀମାବନ ବଲାକମାନଙୁ୍କ ଖୁ� କମ ୋ େ ନିା ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ରବର ଶକିାର କରନ୍ତ ି| ବସମାବନ ବସ  ିବଲାକମାନଙୁ୍କ ବଖାଜଥିାନ୍ତ ିବେଉେଁମାବନ କ ିଆଥକି କଷ୍ଟ, ଘବରାଇ 

 ଂିସା, ପ୍ରାକୃତକି େ ପିେ ଟୟୟ ୋ ରାଜବନୈତକି ଅସ୍ଥିରତା ଭଳ ିେ ଭିିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁେଟଳ ଥାନ୍ତ ି| ଚାଲାଣକାରୀମାବନ ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ଫାଶବର ପକାଇେ ାକୁ  ଂିସା ୋ  ଂିସାର ଭୟ ଭଳ ି

ମାନସକି େ େିଶତା ସ ତି େ ଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକୌଶଳ େୟେ ାର କରନ୍ତ ି|  ମାନସିକ ଆଘାତ�ି ଖୁ� େଡ ବ ାଇପାବର ବେବ ତୁ େ ୁ  ବଲାକ ନଜିକୁ ପୀଡତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତ ିନା � ୋ 

ସା ାେ ୟ ମାଗନ୍ତନି,ି ଏପରକି ିଅତୟ�କ ସାେଟଜନୀନ ପରସି୍ଥିତବିର ମଧ୍ୟ | 
 

ମାନେ  ଚାଲାଣର ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି 
 

ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକଗୁଡକି ଚହି୍ନର୍ ବଗା�ିଏ ଜୀେନକୁ ରକ୍ଷା କରପିାବର | ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନର୍ କରେିାବର ଏ ା  ବ ଉଛ ିପ୍ରଥମ ପଦବକ୍ଷପ | ନମିନବର ତାଲିକା କରାୋଇ �ୋ  

ସମସ୍ତ ସୂଚକ ସେୁ  ମାନେ  ଚାଲାଣ ପରସି୍ଥିତବିର ନଥାଇପାବର | ବେ ବକୌଣସି ସୂଚକର ଉପସ୍ଥିତ ିୋ  ଅନୁପସ୍ଥ ିତ ିମାନେ  ଚାଲାଣର ଆେଶୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ନୁବ � | 

 

େ ଦ ିଆପଣ ଆଇନ ପ୍ରେର୍ତ୍ଟକ, ଦୟାକର ିଏକ ତଦନ୍ତ ୋ  �ିପ୍ପଣୀ ବଦୋ  କାେ ଟୟବର ସ ବେ ାଗାତ୍ମକ ଭାବେ କାେ ଟୟ କରେି ାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବର �ୋ  ବଦଶୀୟ 

ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ (HSI) ବକ୍ଷତ୍ରୀୟ କାେଟୟାଳୟ ୋ  ମାନେ  ଚାଲାଣ ଟ୍ରାକ୍ ବଫାସଟ ନକିର୍କୁ େ ାଆନୁ୍ତ | ମାନେ  ଚାଲାଣ ତଦନ୍ତ କରେିା  ଏେଂ  ଚାଲାଣକାରୀମାନଙୁ୍କ 

ଗିରଫ କରେିା  ପାଇେଁ HSI ଦାୟୀ ଅବର୍ | ନଜିର ପେ ଟୟବେକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସୂଚତି କରେି ାକୁ ଏେ ଂ ଉପେ ୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳକି ଅ�କାରୀମାନଙୁ୍କ କାେ ଟୟବର ଲଗାଇେ ାକୁ 

ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରେି ାକୁ ପଡୁ�େ ା ଏକ ସ଼ଙ୍ଗଠନ-େ ବିଶଷ ସର୍ତ୍ଟାେଳୀ ଥାଇପାବର | େ ଦ ିଆପଣ ପ୍ରଥମ ଉର୍ତ୍ରଦାତା, ଦୟାକର ିଏକ �ିପ୍ପଣୀ ରବିପାର୍ଟ 

କରନୁ୍ତ | ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏେଂ  ପୀଡତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଅବର୍ | ରଯପଯଡୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଇନ ପ୍ରବତ୍ତଡକ ରହାଇନାହଁନ୍ତ,ି ରଯରକୌଣସ ିସମୟରର ଜରଣ ସେଗି୍ଧ 
ଚାଲାଣକାରୀର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାରବ ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ରହବାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସରେହରର ପୀଡତିକୁ  ସତକଡ କରାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରନୁ୍ତନ ି| 

ଶ୍ରମ ବା ରସବା ସୂଚକ 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ବଗା�ିଏ  ଉବେଶୟ ପାଇ� ନେି ୁକ୍ତ ବ ାଇଛନ୍ତ ିଏେଂ ଅନୟ ଏକ କାେ ଟୟବର ନେି ୁକ୍ତ ବ ୋ ପାଇ� ୋଧ୍ୟ କରାେ ାଉଛ ିକ ି? 

• ଆବରାପିତ ଋଣ ପରବିଶାଧ କରିେ ାକୁ େୟକି୍ତଙ୍କର ଦରମା ସଜାୋଇ ଛ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ବେ ୌନ କାେ ଟୟ କରେି ାକୁ ୋଧ୍ୟ ବ ଉଛନ୍ତ ିକ ି? ବଦ   େୟେସାୟବର ନେି ୁକ୍ତ କରାେ ାଇ�ୋ େୟକି୍ତ ଜଣକ  ନାୋଳକିା କ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ଅତୟଧିକ ସମୟ ଏେଂ /କମିୱା ଅନୟିମିତ ସମୟବର କାେ ଟୟ କରନ୍ତ ିକ?ି 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ପରସି୍ଥିତ ିପାଇେଁ ୋ  ବସ କରୁ�େ ା କାେ ଟୟ ପାଇେଁ ଅପ୍ରେ ଟୟାପ୍ତ ବପାଷାକ ପିନ୍ଧଛିନ୍ତ ିକ ି? 

 

ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚକ 

• ନଜିର ପରଚିୟ ୋ  ପରେି ନ ନଥିପତ୍ର ଉପବର େୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛ ିକ;ି େ ଦ ିନା �, ଏ  ିନଥିପତ୍ରଗୁଡକି ଉପବର 
କା ାର ଅଧିକାର ଅଛ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ େ ା ା  କ ୁଛନ୍ତ ିବସଥିବର ପ୍ରଶକିି୍ଷତ ବ ୋର  ଜଣାପଡୁଛ ିକ ି? ତାଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରୁ�େ ା ବକୌଣସି େୟକି୍ତଙ୍କ ସ ତି ବସ 
ବଦଖାେ ାଉଛନ୍ତ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ୋ  ତାଙ୍କର ପରେିାର  ବକୌଣସ ିକ୍ଷୟ କ୍ଷତ ିପାଇେଁ ଭୟଭୀତ ବ ାଇଛନ୍ତ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ଭୟଭୀତ, ଡରୁଆ ୋ  ଅପ୍ରତବିରାଧ ଅର୍ନ୍ତ ିକ ି? 

• ଆଇନ ପ୍ରେର୍ତ୍ଟନ କାେ ଟୟ ୋ  ନେିଟାସନ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ବ ାଇଛନ୍ତ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ଭ୍ରମିତ, ଭୟଭୀତ ବ ାଇଛନ୍ତ ିକମିୱା ବସମାବନ ମାନସକି ୋ  ଶାରୀରକି ବଶାଷଣର ଲକ୍ଷଣ ବଦଖାଉଛନ୍ତ ିକ?ି 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ମୁକ୍ତ ଭାେବର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ୋ  ପରେିାର  ସ ତି ବେ ାଗାବୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ମୁକ୍ତ ଭାେବର ମିଳାମିଶା ୋ  ଧାମିକ କାେ ଟୟବର ବେ ାଗବଦେ ାକୁ ଅନୁମତ ିପାଇଛନ୍ତ ିକ ି?  

 

ଜୀବନ ଧାରଣ ରଶୈଳୀର ସୂଚକ 

• େୟକି୍ତଜଣଙ୍କର େୟକି୍ତଗତ ଅଧିକାରର ଅଭାେ  ଏେଂ  ଦୃଢ ଭାେବର ସଂସ୍ଥାପିତ ପରସି୍ଥିତ ିନ �ୋ  ଭଳ ିବଦଖାେ ାଉଛ ିକ?ି 

• କ୍ରିୟାକଳାପବର େୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ ିକ?ି େୟକି୍ତମାବନ ର ୁ�େ ା ସ୍ଥାନକୁ ମୁକ୍ତ ଭାେବର ଛାଡ ିପାରବିେ କ?ି ବସଠାବର େ ଥାଥଟ 
ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଅଛ ିକ?ି 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ଖାଦୟ, ଜଳ, ନଦି୍ରା, ଚକିତି୍ସା ବସୋ  ୋ  ଜୀେନର  ଅନୟବକୌଣସ ିଆେଶୟକତାରୁ େଞ୍ଚତି ଅଛନ୍ତ ିକ ି? 

 

ପରିବହନ ସୂଚକ 

• େୟକି୍ତ ନଜିର ଅନ୍ତମି ଗନ୍ତେୟ ସ୍ଥାନ ଜାଣନ୍ତ ିକ ି? ୋ  ବସଠାକୁ  ବସମାବନ କପିରି ପ େଁଞ୍ଚବିେ  ? 

•  ବଶଷ ଗନ୍ତେୟ ସ୍ଥାନବର  ବସମାନଙୁ୍କ କଏି କା ାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରବିେ  େୟକି୍ତ ଜଣକ ଜାଣନ୍ତ ିକ ି? 

• ନଜିର ପ୍ରକୃତ ମାତାପିତା ୋ  ଅଭିଭାେକ  ଭଳ ିବଦଖାେ ାଉ ନଥିୋ  ଜବଣ ବଲାକ ସ ତି ପିଲାର୍ଏି େ ାତାୟତ କରୁଛ ିକ?ି 

 

ଚକିତି୍ସା ସୂଚକ 

• େୟକି୍ତ ଜଣକର ରାମୁ୍ପଡା, ବପାଡା, େ କୃିତ ୋ  ସଂକ୍ରମଣ ଚହି୍ନ ଅଛ ିକ ି? 

• ତାର ଚକିତି୍ସା ଇତ ି ାସ ପ୍ରଦାନ କରେିାବର େୟକି୍ତ ଜଣକୁ ସୀମିତ ୋ ୋରଣ କରାୋଇ ଛ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ ମୂତ୍ର କଠନିତା, ବପଲଭି� ଦରଜ, ଗଭ ଟାେସ୍ଥା ୋ  ବକାଷ୍ଠ କାଠନିୟରୁ ପୀଡତି ଅଛନ୍ତ ିକ ି?  

• ଵ୍ୟକି୍ତ ଜଣକ ପିଠ,ି ଶ୍ରେଣ ,  ୃତପିଣ୍ଡ ୋ  ଶ୍ୱାସବର ସମସୟା ଅନୁଭେ  କରୁଛନ୍ତ ିକ ି? 

• େୟକି୍ତ ଜଣକର ଖରାପ ଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ତ ୋ  ଚକୁ୍ଷ ସମସୟା ଅଛ ିକ?ି 

• େୟକି୍ତ ଜଣକ କୁବପାଷଣର ଶକିାର ଭଳ ିବଦଖାେ ାଆନ୍ତ ିୋ  ତାଙ୍କର ସାଂଘାତକି ଦନ୍ତ ସମସୟା ଅଛ ିକ ି? 

 
 


