ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਫਰਸਟ
ਵਰਸਪੌਂਡਰ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
1.

ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੰ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਸੂਚਕ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਜੋ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਟੂਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਹਮ
ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵੰ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸਪੌਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੂਚਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ: www.dhs.gov/Bluecampaign.

2.

ਸਹਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਵਵਵਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ HSI ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ HSI ਦੀ ਰਟਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:


(866) 347-2423 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ)



(802) 872-6199 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਦੁਨੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨਹੀਂ)



ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ www.ice.gov/tips 'ਤੇ ਸੂਹ ਵਦਓ (ਇੰ ਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ)

ਉੱਚ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ
ਤੈਨਾਤ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਸੂਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਵਟਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਹਊਮਨ ਟਰੈਰਿਰਕੰ ਗ ਰਰਸੌਰਸ ਸੈਂਟਰ (NHTRC) ਨੰ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 1-888-373-7888 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:


ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ;



ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ; ਜਾਂ



ਵਸਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ।

NHTRC ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੋਟਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਵਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। NHTRC ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਵਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3.

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂ ਡ ਰਸਰਕਊਰਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (HSI) ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ HSI ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰ ਟਾਂ
ਅਤੇ ਵਵਕਟਮ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ (ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰਾਂ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ HSI ਦੀ ਵਟਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ
ਬਣਾਓ, ਅਵਜਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਵਜਸ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।

4.

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਰਵਿੱ ਚ ਟਾਸਕ-ਿੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਵਹਊਮਨ ਟਰੈਵਫਵਕੰ ਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ, ਸਥਾਨਕ, ਕੰ ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ
ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ NGOs ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। www.bja.gov 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਹਊਮਨ ਟਰੈਵਫਵਕੰ ਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ।ੋ

5.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰ ਵਪਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ, ਆਪਸੀਵਕਵਰਆ ਵਾਲੀ ਵਸਖਲਾਈ, ਇੰ ਟਰਵਵਊ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸਪੌਂਡਰ
ਜਾਂ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਪਸੀ-ਵਕਵਰਆ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਵਰਸਪੌਂਡਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇਸ
ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dhs.gov/Bluecampaign.

6.

Blue Campaign ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਵਸਖਲਾਈ, ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ
ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:

www.dhs.gov/Bluecampaign. ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ “Like” ਕਰੋ: www.facebook.com/bluecampaign. ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,
BlueCampaign@hq.dhs.gov ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪੀੜਤਾਂ ਨੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਸਚਨਾ
ਦੇਣੀ

ਪੀੜਤ ਰਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ

ਰਕਰਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰ ਧਤ ਸਚਕ


ਕੀ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਵਥਤ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਜਨਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਿੱ ਕ ਵਕਸ਼ੋਰ
ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਵਮਆਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ ਵਜਹੜਾ ਕੰ ਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ?

ਰਨਯੰ ਤਰਣ ਸਬੰ ਧਤ ਸਚਕ

ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ; ਮਾਲਸ਼ ਪਾਰਲਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਵਟਰਪ ਕਲਿੱਬਾਂ ਵਵਖੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ



ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਰੁਟੀਨ ਟੈਵਫਰਕ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਸਟ ਵਰਸਪੌਂਡਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ

ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ?; ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਮਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਵਹਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ

ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਵਫਸ ਵਵਿੱ ਚ ਇਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਦਆਂ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਦਆਂ ਸੰ ਕੇਤ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਨਸਲ,
ਰਲੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਕਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਮਲਦੇ ਹਨ;
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਪਆਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਵਦਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮੀ, ਖੇਤ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ
ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ (ਵੇਸਵਾਵਵਰਤੀ) ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਬੇਬਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਵਹਤ, ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ
ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਵਗਆ ਹਰੇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਵਅਕਤੀ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤਸਕਰ ਰਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਸਕਰ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਜਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਆਰਵਥਕ ਤੰ ਗੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਹੰ ਸਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਅਸਵਥਰਤਾ ਸਮੇਤ, ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਸਕਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਜਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹੰ ਸਾ ਜਾਂ ਵਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਜਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਐਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਲੋ ਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗਦੇ
ਹਨ।

ਮਨੁਿੱਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ
ਅਵਹਮ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਹਰੇਕ
ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੂਚਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੂਹ ਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਮਲੈਂ ਡ
ਵਸਵਕਊਵਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (HSI) ਦੇ ਫੀਲਡ ਆਵਫਸ ਜਾਂ ਵਹਊਮਨ ਟਰੈਵਫਵਕੰ ਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਿੱ ਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। HSI ਮਨੁਿੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਗਠਨ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸਪੌਂਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਹ ਦੀ
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰ ਨ ਪਾਲਣਾ ਰਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ
ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਰਸਿੱ ਧਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?


ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਭੈ-ਭੀਤ, ਡਵਰਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਚੁਪਚਾਪ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਉਲਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਡਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਵਦਖਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਰਸਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?

ਰਰਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰ ਧਤ ਸਚਕ


ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਨਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਸਵਥਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ
ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਹਨ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਨੀਂਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ?

ਸਿਰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਚਕ


ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਟਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਆਖਰੀ ਵਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ?



ਕੀ ਬਿੱ ਚਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ?

ਡਾਕਟਰੀ ਸਚਕ


ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦਾਗ਼, ਸਾੜ, ਕੋਈ ਕਿੱ ਟ-ਵਿੱ ਢ, ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ ਹਨ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵਦਿੱ ਕਤਾਂ, ਪੇਡੂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਸਬੰ ਧਤ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਵਪਿੱ ਠ, ਸੁਣਨ, ਵਦਲ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਹਨ?



ਕੀ ਵਵਅਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਵਮਲਣ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰ ਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਹਨ?

