
 

 
 
 

 تاسو څه کوالی شئ
 

 عالمي او نښي اساسي چې دي، ژبو ۷۱ په او کچه په بټوي د چې کوم ورکړئ، فرمایش کارتونه ودالرښو د زموږ. کړئ پوه ځان باندې عالیمو او نښو په .１
 ځل لومړي د چې دي کړي جوړ کارتونه الرښود موږ رنګه همدا. وویشئ باندې خلکو په کې سیمه محلي خپله په کارتونه دا شئ کوالی تاسو. بیانوي
 www.dhs.gov/bluecampaign :کړئ ترالسه کې پاڼه الندې په معلومات نور. دي شوي چمتو لپاره کارکوونکو روغتیایي او ورکوونکو ځواب

که تاسو له داسي کوم شخص سره مخامخ شئ چې ستاسو په فکر کېدای شي د انساني قاچاق قرباني وي، او یا هم تاسو د قانون نافذ  راپور ورکړئ. .２
 د  راپور ورکولو له لین سره تماس ونیسئ: HSIد سره تماس ونیسئ،  HSIکوونکو ادارو سره کار کوئ او غواړئ چې په خپله سیمه کې له 

 

 )له امریکا او کاناډا څخه وړیا دی(شمیري ته زنګ ووهئ  347-2423 (866) •

 )د نړۍ له هر ځای څخه ټلیفون کوالی شئ، وړیا نه دی( شمیري ته زنګ ووهئ 872-6199 (802) •

 نیټ ولري()له هر ځای څخه چې انټر www.ice.gov/tipsآنالین د انترنیټ له الرې راپور ورکړئ یا،  •

 
ورځي په هفته کې، موجود دي چې د انساني قاچاق په اړه  ۱ساعته په ورځ کې،  ۴۲په لوړه کچه روزل شوي د قانون نافذ کوونکي متخصصین، 

ي. د آنالین راپورونه ترالسه کړي او په چټکي سره نښي او نښاني په هیواد او ټوله نړۍ کې په دنده باندې موجود د انساني قاچاق څیړونکو ته ولیږ
 ورکړئ. بي نومه راپورونکوالی شئ فورمي له الرې او همدا رنګه د وړیا ټلیفوني کرښي له الرې 

 
 شمیره د الندې چارو لپاره زنګ ووهئ: 7888-373-888-1( ته په NHTRCد انساني قاچاق د منابعو ملي مرکز )

 
 تماس ونیسئمرسته ترالسه کړئ او په خپله سیمه د خدمت چمتو کوونکي سره  •
 د احتمالي انساني قاچاق د فعالیت په اړه معلومات ورکړئ؛ او •
 د روزنې، تخنیکي مرستي، یا منابعو په غوښتلو سره نور معلومات ترالسه کړئ. •

 
NHTRC  ،ځ، ستاسو په ورځي په هفته کې، د کال هره ور ۱ساعته په ورځ کې،  ۴۲یوه ملي او وړیا ټیلیفوني کرښه ده چې د هیواد له هر ځای څخه

، او د یوې غیردولتي ادارې لخوا چلول هد قانون نافذونکي او یا د  مهاجرت اداره نه د NHTRCخدمت ده چې ستاسو ټیلفونونو ته ځواب ورکړي. 
 کیږي.

 
له ځانګړي نمایندګانو او د  HSIټیلیفوني کرښي ته زنګ ووهئ چې د  HSIد  ( وپیژنئ. HSIپه خپله سیمه کې، د هیواد د امنیتي تحقیق کوونکي ) .３

قرباي شوي شخص د مرستي له متخصصینو سره وصل شئ، کوم چې ستاسو په سیمه کې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه کار کوي، تر څو له هغوی 
یمو په پرمختګ کې سره اړیکي ټینګي کړئ، حتی مخکي له دي چې تاسو په مشترکه توګه د تحقیق کولو لپاره کومه قضیه ولرئ. د نښو او عال

 همکاري وکړي او د قضیي معلومات او استخبارات له هغوی سره شریک کړئ.

 
د انساني قاچاق د مخنیوي کاري ځواکونه له فدرالي، ایالتي، محلي، سیمه ییز او قومي قانون نافذ کوونکي او د خپلي سیمي کاري ځواک وپیژنئ.  .４

ر دولتي ادارې چې د قرباني شخص لپاره خدمات وړاندې کوي. د دي خبرې معلومولو لپاره چې ستاسو څارنواالنو څخه جوړ شوي دي، او همدا رنګه غی
که چیرې موجود وي، له   .www.bja.govپه سیمه کې د انساني قاچاق د مخنیوي کاري ځواک شته او که نه، له دي ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ: 

 هغوی سره اړیکي ټینګي کړئ او د هغوی په کوششونو کې شریک شئ.

 
که تاسو د قانون نافذ کوونکي یاست، زموږ وړیا کمپيوټري روزنې د مرکې کولو او تحقیق کولو بیالبیلي خپل ځان او خپل همکاران وپوهوئ.  .５

-www.fletc.gov/training/programs/humanستراتیژي ګاني سپړي چې کوالی شي له تاسو سره د ال اغیزمنتیا په چارو کې مرسته وکړي. 

trafficking-training-program  پاڼې ته والړ شئ. که تاسو لومړی ځواب ورکوونکي یا روغتیاپال مسلکي شخص یاست، زموږ عمومي آنالین
 www.dhs.gov/Bluecampaignروزنه ترالسه کړئ او زموږ د لومړي ځل ځواب ورکولو ویډیو وګورئ: 

 

د نورو روزنو، خلکو ته د پیغام رسولو مواد، له قربانیانو سره د مرستي مواد، او په  ویب سایټ وګورئ. Blue Campaign د  .６
 دي اړه معلومات چې د انساني قاچاق د پای ته رسولو په جګړه کې څه دول برخه واخلئ، الندې پاڼه وګورئ:

www.dhs.gov/bluecampaign   په فیس بوک کې زموږ پاڼه خوښه کړئwww.facebook.com/bluecampaign.  یا، له
 BlueCampaign@hq.dhs.gov الندې الرې له موږ سره اړیکي ونیسئ:

  د قربانیانو پیژندنه

قانون نافذ کوونکي، لومړني 
ځواب ورکوننکي، او مسلکي 

 روغتیا پاالن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تاسو څه کوالی شئ؟

 د قربانیانو پیژندنه او د انساني قاچاق د شکمنو قضیو راپور ورکول
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 تاسو څه کوالی شئ؟
 

 د قربانیانو پیژندل او د انساني قاچاق د شکمنو قضیو راپور ورکول
 

 ستاسو تر مخ دي قربانیان
 

ژوند کوي. د قانون نافذ تاسو کیدای شي د خپل دندې په جریان کې د انساني قاچاق احتمالي قربانیانو سره مخامخ شئ. د انساني قاچاق قربانیان زموږ په ټولنه کې 
مساج په مرکزونو، شراب خانو او کلبونو کې پيښو ته ځواب کوونکي کیدای شي د کورنئ تاوتریخوالي د پیښو په جریان کې له قربانیانو سره مخامخ شي؛ کله چې د 

ب ورکولو په جریان ورکوي؛ او حتی کله چې معمولي د ټرافیک موټر دروي. لومړي ځواب ورکوونکي او د روغتیا پالني مسلکی کسان کیدای شي عاجلو پیښو ته د ځوا
اروغانو د درملي کې د انساني قاچاق نښي او عالمي وګوري. د روغتیا او مصونیت مفتشین کیدای شي قربانیان کې او یا هم په روغتونونو یا د ډاکټرانو په معاینه خانو کې د ن

 .ایونو، او په فارمونو کې کار کويپیدا کړي چې په رستوانتونو، په فابریکو، په ساختماني ځ

 

 

 هغوی کیدای شي د هر عمر، نسل، جنس، یا ملیت وي، د امریکایي  اتباعو پشمول
 

ارونو، او حتی د میني په هغوی کیدای شي قانوني مهاجرین وي او یا هم نه وي. قربانیان د قانوني او غیرقانوني کار په سکټورنو کې موندل کیږي؛ ځیني د ښه معاش ک
و ډولونو، یا تجارتي فحشا  ته مجبوره کیږي او . ډیر کله، هغوی کورنۍ غالمي، د فارم یا فابریکي کارګري، او یا د جبري کار نوردروغجنو وعدو باندې غولول شوي وي

 یا په زور سره اړ کیږي. د فدرال قانون الندې، هر کم عمره شخص چې تجارتي فحشا ته اړ کیږي، هغه د انساني قاچاق قربانی دی.

 

 قاچاقبران څه ډول فعالیت کوي

ندیتوب نه لري. هغوی د داسي کسانو په لټه کې وي چې د بیالبیلو قاچاقبران د داسي خلکو په ښکار پسي ګرځي چې لږ او یا هم هیڅ ټولنیژ خو
ان له بیالبیلو دالیلو په وجه آسیب منوونکي وي، د اقتصادي مشکالتو، په کور کې تاو تاریخوالی، طبیعي مصیبتونه، یا سیاسي بي ثباتي په شمول. قاچاقبر

دا ذهني ټکان  او غالم یي کړي، نه یوازي خشونت یا تهدید بلکه له رواني حربو څخه هم کار اخلي. ته واچويستراتیژیو څخه کار اخلي چې خلک دام 
، حتی که کیدای شي دومره غښتلی وی چې ډیر شمیر قربانیان ممکن خپل ځانونه د قربانیانانو په توګه معرفي نه کړي، او نه هم د مرستي غوښتنه وکړي

 په عمومي خایونو کې هم وي.

 

 اني قاچاق نښي او عالميد انس

ي نښي او عالمي د انساني قاچاق د اساسي او اصلي نښو او عالیمو پیژندل کیدای شي د کوم چا ژوند وژغوري. دا د قربانیانو د پیژندلو لپاره لومړی ګام دی. الندې ذکر شو
 نه دي چې د انساني قاچاق ثبوت وي.په هره پیښه کې موجودي نه وي. د کومي نښي یا عالمي موجودیت یا نه موجودیت ضرروي 

انو کاري ځواک سره اړیکي که تاسو د قانون نافذ کوونکي یاست، مهرباني وکړئ او د کورنۍ امنیت تحقیقي ټیم د ساحي افسرانو یا په خپله سیمه کې د انساني قاچاقبر
      قاچاقبرانو په اړه د تحقیقاتو او د هغوی د بندي کولو مسئولیت په غاړه لري. د انساني HSIتر څو د تحقیق په اړه همکاري وکړئ، او یا هم راپور ورکړئ.  ونیسئ

     و سره ګډ کارکیدای شي ځیني مشخص ادارې پروټوکول وي چې تاسو باید هغه تعقیب کړئ تر څو خپل سوپروایزر ته خبر ورکړئ او له اړوند سیمه ییزو مقامات
                   مګر داست، مهرباني وکړئ او راپور ورکړئ. ستاسو او د قرباني شوي شخص خوندیتوب تر ټولو مهم دی. وکړئ. که تاسو لومړي ځواب ورکوونکي یا

                     چې تاسو د قانون نافذ کوونکی یاست، هیڅ وخت هم دا کوشش مه کوئ چې له شکمن قاچاقبر سره په مستقیم ډول مخامخ شئ او یا هم قرباني شخص
 ته د خپل شک په اړه ووایاست.

 
 

 

 

 د کار یا خدمت نښي او عالمي

• ایا دا شخص د یوه مقصد لپاره استخدام شوی وه او مجبور شوی وه چې ځیني نور کارونه وکړي؟ 

• ایا د دي شخص معاش ورڅخه اخیستل کیږي چې ادعا شوي قرض بیرته ورکړي 

• ره کړي؟ ایا دا شخص تنکي ځوان دي چې په تجارتي جنسي اړیکو کې اخته دی؟ایا دا شخص دي ته مجبور شوی وه چې جنسي کارونه ترس 

• ایا دا شخص همیشه د اوږدي مودي لپاره/غیر معمولي ساعتونه کار کوي؟ 

• ایا دا شخص په غیرمناسب ډول د وضعیت یا هغه کار چې هغوی کوي، جامي اغوستي دي؟ 

 

 د کنټرول کولو نښي او عالمي

• اسناد او سفري اسناد له ځان سره لري؛ که نه لري، اسناد د چا په اختیار کې دي؟ ایا دا شخص خپل د هویت 

• ایا داسي ښکاري چې شخص ته دي ویل شوي وي چې څه ووایي؟ ایا داسي کوم بل شخص شته چې داسي ښکاري وضعیت هغه کس کنټرول کوي؟ 

• ایا دا شخص یا د هغه کورنۍ په تاوان باندې تهدید شوي دی؟ 

• ډاریږیږي، شرمیږي او مطیع دی؟ ایا دا شخص 

• ایا دا شخص له هیواد څخه بهر شړلو یا قانوني اقداماتو باندې تهدید شوی دی؟ 

• ایا دا شخص زړه نا زړه، ډارن دی او یا هغوی د رواني یا فزیکي ځوروني نښي او عالمي لري؟ 

• ي؟ایا دا شخص کوالی شي په آزادي سره له خپلو ملګرو او کورنۍ سره اړیکي ونیس 

• ایا دا شخص اجازه لري چې په ازادي سره په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي؟ 

 

 د ژوند د شرایطو نښي او عالمي

• ایا دا شخص شخصي شیان نه لري او داسي ښکاري چې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي؟ 

• پریږدي؟ ایا غیرمعمولي امنیتي اقدامات شته دی؟ ایا دا شخص د تګ راتګ ازادي لري؟ ایا دا شخص کوالی شي په ازادي سره خپل د اوسیدلو ځای 

• ایا دا شخص له خوړو، اوبو، خوب، روغتیایي خدمتونو او د ژوند له نورو اړتیاوو څخه محروم ساتل شوی دی؟ 

 

 د سفر نښي او عالمي

• ایا دي شخص ته خپل وروستي مقصد یا ځای معلوم دی؟ یا دا چې هلته به څنګه رسیږي؟ 

• چې په وروستي مقصد کې به څوک له هغه یا هغې سره مالقات کوي؟ ایا دا شخص پوهیږي 

• ایا ماشوم له یو داسي کس سره سفر کوي کوم چې د هغوی اصلي مور/پالر یا قانوني وصي نه ښکاري؟  

 

 طبي نښي او عالمي

• ایا دا شخص د زخم داغونه، سوځیدل، سوتغذیه، یا عفونت نښي لري؟ 

• وابقو د بیانولو څخه منع کیږي او یا محدودیږي؟ایا دا شخص د خپل یا خپلې طبي س 

• ایا دا شخص د متیازو اړوند ستونزو، د مثاني درد، امیندوارۍ، یا د مقعد له دردونو څخه کړیږي؟ 

• ایا دا شخص کوم ډول د مال درد، اوریدل، د زړه حمله، یا د سږیو له ستونزو څخه کړیږي؟ 

• هم د سترګو ستونزي لري؟ایا د دي شخص د سترګو دید کمزوری دی او یا  

ایا داسي ښکاري چې د شخص تغذیه نیمګړي وي او یا هم د غاښونو اړوند جدي مشکالت لري؟  •

 


