
 

 
 
 
 
 
 
நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்   

 

1. அறிகுறிகளை அறிந்துசகொள்க. முக்கிய அறிகுறிகளைப் பட்டியலிடும் 17 ச ொழிகைில் அள ந்துள்ை வெதியொன வொலட் அைவுள்ை 

எ து சுட்டு அட்ளைகளுக்கு ஆளையிடுக. உங்கள் உள்ளூர் பகுதிகைில் இந்த அட்ளைகளை நீங்கள் அைிக்க முடியும். முதல் 

பதிலைிப்பபொர்க்கும் உைல்நலக் கவனிப்பொைர்களுக்கு ொன சுட்டு அட்ளைகளையும் நொங்கள் உருவொக்கியுள்பைொம். ப லும்   கற்றிந்து 

சகொள்க: www.dhs.gov/Bluecampaign.  
 

2. உைவுகளை அறிவித்தல்.   னிதக் கைத்தலினொல் துயருறுபவொர் என நீங்கள் நிளனக்கும் ஒருவளை எதிர்சகொண்ைொல், அல்லது நீங்கள் 

ெட்ை நளைமுளறயிலிருந்து உங்கள் பகுதி HSI உைன் சதொைர்பு சகொள்ை விரும்பினொல், HS உைவுத் சதொளலபபெியில் சதொைர்பு 

சகொள்க:  

• அளழத்திடுக (866) 347-2423 (யு.எஸ். & கனைொவில் கட்ைை ில்லொச் பெளவ) 

• அளழத்திடுக (802) 872-6199 (உலகில் எங்கிருந்தும் கட்ைைச் பெளவ)  

• அல்லது, உைவுகளை ஆன்ளலனில் அறிவித்திடுக www.ice.gov/tips (இளையத்தில் எங்கிருந்தும்) 

 

உயர் பயிற்ெி சபற்ற ெட்ை நளைமுளற வல்லுநர்கள் ஒரு நொைில் 24  ைி பநைமும் வொைத்தில் 7 நொட்களும்  னிதக் கைத்தல் பற்றிய 

உைவுகளைப் சபறவும், விளைந்து பைப்பி நொசைங்கிலும்  ற்றும் உலகம் முழுதும் உள்ை  னிதக் கைத்தல் பற்றிய புலனொய்வொைர்களுக்கு 

அறிவிக்கவும் உள்ைனர்.  ஆன் ளலன் படிவம்  ற்றும் இலவெ உைவுத் சதொளலபபெி வொயிலொக சபயர் தைொ ல் உைவு சதொிவிக்கலொம்.   

கீழ்க்கண்ைவற்ளறப் சபற,  பதெிய  னிதக் கைத்தல் திைட்ைல் வை ள யத்ளத (NHTRC) அளழக்கும் எண் 1-888-373-7888 :   

 

• உங்கள் பகுதியிலுள்ை பெளவ வழங்குநளைத் சதொைர்புசகொண்டு உதவி சபற;  

•         நளைசபறக்கூடிய  னிதக் கைத்தல் செயல் பற்றிய தகவளல வழங்க, அல்லது 

• பயிற்ெி, சதொழில்நுட்ப உதவி, அல்லது தகவல் வைங்களைக் பகொொிப்சபற்று ப லும் அறிந்து சகொள்ை. 

 

NHTRC என்பது ஆண்டின் ஒவ்சவொரு நொளும், வொைத்தின் 7 நொட்களும், ஒரு நொைின் 24  ைி பநைமும், நொட்டில் எங்கிருந்து அளழத்தொலும் 

பதிலைிக்கும் ஒரு பதெிய இலவெ ஹொட்ளலன்  பெளவ. NHTRC ெட்ை நளைமுளறப்படுத்தும் அல்லது குடிபயற்ற அதிகொைங்கைற்ற அைசு ெொைொ 

நிறுவனத்தொல் இயக்கப்படும் அள ப்பொகும்.  

 

   3.     உங்கள் பகுதியில் உள்ை தொய்நொட்டுப் பொதுகொப்புப் புலனொய்வொைர்களை (HSI) அறிந்து சகொள்க. ஒன்றிளைந்து புலனொய்வு  

          செய்யபவண்டிய வழக்ளக நீங்கள் சகொண்டிருப்பதற்கு முன்பப, HSI ெிறப்பு முகவர்கள்  ற்றும் துயருறுபவொர் உதவி வல்லுநர்கள் உங்கள்  

          பகுதியில்  னிதக் கைத்தலில் பைிபுொிந்து அவர்களுைன் உறளவ உருவொக்குகின்றனர்; அவர்களுைன் சதொைர்பு சகொள்ை HIS உைவு 

         சதொளலபபெிளய அளழத்திடுக.  ஒன்றிளைந்து பைியொற்றுவது வழக்குத் தகவல்  ற்றும் நுண்ைறிளவப் பகிர்ந்து சகொள்வளத பநொக்கிச்  

         செல்கிறது.   

 

4.   உங்கள் பகுதியிலுள்ை அலுவல் பளைப்பிொிளவ அறிந்து சகொள்க.  னிதக் கைத்தல் அலுவல் பளைப்பிொிவில் கூட்ைைசு,  ொநில அைசு, உள்ளூர், 

கவுண்டி  ற்றும் பழங்குடி ெட்ை நளைமுளறப்படுத்துபவொர்  ற்றும் வொதிகள், துயருறுபவொர்க்குச் பெளவ புொியும் என் ஜி ஓக்கள்  ஆகிபயொர் 

இருப்பர். இந்த இளையதைத்ளதப் பொர்ளவயிட்டு உங்கள் பகுதியில்  னிதக் கைத்தல் அலுவல் பளைப்பிொிவு உள்ைதொ, இல்ளலயொ என்பளத 

அறிந்து சகொள்க www.bja.gov.  ஒன்று இருப்பின், அவர்களுைன் உறளவ ஏற்படுத்திக்சகொண்டு அவர்தம் முயற்ெியில் இளைக.   

 

5. நீங்களும் உங்கள் பதொழர்களும் கற்றுக்சகொள்க. நீங்கள் எ து இலவெ கைினி அடிப்பளையிலொன ெட்ை நளைமுளறப்படுத்துபவைொனொல், 

உங்களுக்குப் பயனுள்ை வளகயில் உதவி செய்ய, கலந்துளையொைல் பயிற்ெிகள் மூலம் பல்பவறு பநர்கொைல்  ற்றும் புலனொய்வு உத்திகளை 

நீங்கள் சபறலொம்.  செல்க: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. நீங்கள் முதல் விளையைிப்பபொர் அல்லது 

உைல்நலக் கவனிப்பு வல்லுநைொனொல், எ து சபொது ஆன்ளலன்  ற்றும் கலந்துளையொைல் பயிற்ெிளய எடுத்துக்சகொண்டு , முதல் 

விளையைிப்பபொொின் வீடிபயொளவக் கொண்க.  செல்க: www.dhs.gov/Bluecampaign. 

 

6. Blue Campaign வளலத்தைத்ளதக் கொண்க. ப லும் பயிற்ெி, ஏ ொற்றல் பற்றிய விவைம், துயருறுபவொர் உதவிக்கொன விவைங்கள், 

 ற்றும்  னிதக் கைத்தளல நிறுத்தும் பபொைொட்ைத்தில் நீங்கள் பெர்வதற்கொன தகவல்கள் ஆகியவற்றிற்குக் கொண்க 

செல்க:www.dhs.gov/Bluecampaign. Facebook”Like”:www.facebook.com/bluecampaign.O அல்லது எம்ள த் சதொைர்பு சகொள்க: 

BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

துயருறுபவொளைக் 

கண்ைறிதல் 

ெட்ை நளைமுளற, முதல் 
விளை அைிப்பபொர்,  ற்றும் 

உைல்நலக் 
கவனிப்பொைர்கள்  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்?  

துயருறுபவொளைக் கண்ைறிதல்  ற்றும் ஐயத்திற்கிை ொன  னிதக் கைத்தளல அறிவித்தல்  
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நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? 

 
துயருறுபவொளைக் கண்ைறிதல்  ற்றும் ஐயத்திற்கிை ொன  னிதக் கைத்தளல அறிவித்தல்  

 
 

துயருறுபவொர் பநைடியொகக் கொைப்படுகின்றனர்  
 

உங்கள்  கைள கைின்  பபொது    னிதக்   கைத்தலினொல்   துயருறுபவொளை  நஙீ்கள்   எதிர் சகொள்ைலொம்.  னிதக் கைத்தலினொல்    துயருறுபவொர்    ந து   ெமுதொயங்கைில்  

உள்ைனர்.   வீட்டுத்  சதொந்தைவுக்கொன  அளழப்புகைின்பபொது ெட்ை நைவடிக்ளகயொனது துயருறுபவொளை எதிர்சகொள்ைலொம்;  ெொஜ் நிளலயங்கள், 

 துக்கூைங்கள்,  ற்றும் நிர்வொை நிளலயங்கள்; அல்லது வழக்க ொன பபொக்குவைத்து நிறுத்து ிைங்கைிலும் கூை துயருறுபவொளை 

எதிர்சகொள்ைலொம்.முதல் பதிலைிப்பபொர்  ற்றும் உைல்நலக் கவனிப்பு வல்லுநர்கள் அவெை நிளலகைில் பதில் தரும்பபொது அல்லது 

 ருத்துவ ளனகைில் பநொயொைிகளுக்கு ெிகிச்ளெ அைிக்கும்பபொது அல்லது  ருத்துவர் அலுவலகங்கைில் இந்த அறிகுறிகளைக் கொைலொம்.  

உைல்நலம்  ற்றும் பொதுகொப்புக் கண்கொைிப்பொைர்கள் ஆகிபயொர் உைவு விடுதிகைில், சதொழிற்கூைங்கைில், கட்டிைம் கட்டு ிைங்கைில் அல்லது 

பண்ளைகைில் துயருறுபவொர் பவளல செய்துசகொண்டிருப்பளதக் கொைலொம்.  

 

 

கைத்தலினொல் துன்புறுபவொர்,  யு.எஸ்.குடி க்கள் உட்பை அவர்கைின் வயது, இனம், பொலினம், பதெிய இனம் 

ஆகியளவ எதுவொக பவண்டு ொனொலும் இருக்கலொம் 
 

இைம் சபயர்வதற்கொன ெட்ை நிளலள ளய அவர்கள் சபற்பறொ அல்லது சபறொ பலொ இருக்கலொம்.  துயருறுபவொர் முளறயொன அல்லது முளறயற்ற 

சதொழிற்பகுதிகைில் கொைப்படுகின்றனர்; ெிலர் நல்ல ஊதியம் அல்லது கொதல் பபொன்ற சபொய் வொக்குறுதிகைொல் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பர். அடிக்கடி, 

அவர்கள் வீட்டுப் பைி, பண்ளை அல்லது சதொழிற்கூைப் பைிகள் அல்லது பொலியல் வொைிகம் (விபச்ெொைம்) செய்யு ொறு 

நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றனர்.  கூட்ைொட்ெி ெட்ைப்படி, பொலியல் வொைிகத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் ஒவ்சவொரு இளையவரும்  னிதக்கைத்தலின்  

துயருறுபவொைொவொர். 

 

 
கைத்தல்கொைர்கள் எவ்வொறு செயல்படுகின்றனர் 

 

கைத்தல்கொைர்கள்  ெமூகப் பொதுகொப்பு குளறந்த அல்லது இல்லொதவர்களை  இளையொக்குகின்றனர். சபொருைொதொைத் துன்பம், வீட்டில் வன்முளற, இயற்ளகப் 

பபொிைர்கள், அல்லது அைெியல் நிளலத்தன்ள  இன்ள   உட்பை  பல கொைைங்கைொல்   துன்புறுபவொளை  அவர்கள்  எதிர்பொர்க்கின்றனர்.   வன்முளற  அல்லது  

வன்முளற  ிைட்ைல்கள்   ட்டு ின்றி  உைவியல் முளறயிலும்  பலவந்தப்படுத்தி   பல  உத்திகளைப்  பயன்படுத்தி க்  கைத்தல்கொைர்கள்  துயருறுபவொளை ச்  ெிக்க 

ளவக்கின்றனர்.  தொங்கள்  அடிள ப்படுத்தப்படுகிபறொம்,  அல்லது உயர்ந்த சபொது அள ப்புகைிைம்  உதவி  பகட்க பவண்டும்  என்பளதக்கூை  உைை முடியொத  

அைவுக்கு  இந்த உைர்வதிர்ச்ெி   ிகப்  சபொிதொக  அள ந்துவிடுகிறது.     

 

 
 னிதக் கைத்தலின் அறிகுறிகள்  

 

முக்கியச் சுட்டுதல்களை உண்ர்ந்துசகொள்ளுதல் மூல ொக ஓர் உயிளைக் கொப்பொற்ற முடியும்.  துயருறுபவொளைக் கண்ைறிவதில் இதுபவ முதற்படி. 

ஒவ்சவொரு  னிதக் கைத்தல் நிளலள யிலும் கீபழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ை எல்லொ சுட்டுதல்களும் இருக்கும் என்பதில்ளல.  ஏபதனும் சுட்டுதல் 

இருப்பது அல்லது இல்லொ லிருப்பது  னிதக் கைத்தலின்  அவெிய ொன நிரூபை ொக இருக்கத் பதளவயில்ளல.   

 

நீங்கள் ஒரு ெட்ை நைவடிக்ளகயொைைொக இருந்தொல், ஒரு புலனொய்வில் கூட்ைொகப் பைியொற்ற அல்லது ஒரு உைளவ அறிவிக்க உங்கள் 

பகுதியிலுள்ை தொய்நொட்டுப் பொதுகொப்பு புலனொய்வுகள் (HSI) கை அலுவலகத்துக்கு அல்லது  னிதக் கைத்தல் அலுவல் பளைப்பிொிவிைம் தயவு 

செய்து செல்லவும்.  னிதக் கைத்தளலப் புலனொய்வு செய்வதும் கைத்தல்கொைகளைக் ளகது செய்வதும் HSIஇன் சபொறுப்பொகும்.  உங்கள் 

ப லொைருக்கு அறிவிக்கவும் ெொியொன உள்ளூர் அதிகொொிகைிைம் சதொிவிக்கவும்,  நீங்கள் பின்பற்ற பவண்டிய, நிறுவனத்திற்பக உொிய ெிறப்பு  

நளைமுளற இருக்கலொம்.  நீங்கள் முதல் பதிலைிப்பவைொக இருப்பின், தயவு செய்து ஓர் உைளவ அறிவிக்கவும்.  உங்கள் பொதுகொப்பும்  

      துயருறுபவொொின் பொதுகொப்பும்  ிகவும் முக்கியம்.நீங்கள் ெட்ை நைவடிக்ளகயொைைொக இருந்தொசலொழிய, ஐயத்திற்கிை ொன 

         கைத்தல்கொைருைன் எந்த பநைத்திலும் பநைடியொக ப ொதுவதற்கு முயலொதீர் அல்லது துயருறுபவொளை உங்கள் ஐயத்ளதப் பற்றிக்கூறி  

            எச்ெொிக்கொதீர்.  

உளழப்பு அல்லது பெளவச் சுட்டுதல்கள் 

 

•  னிதர் ஒரு பநொக்கத்திற்கொகத் சதொிவு செய்யப்பட்டு பவறு ெில பைிகைில் கட்ைொய ொக ஈடுபடுத்தப்பட்ைொைொ?  

• அவொின் ஊதியம் கைளனத் தீர்ப்பசதற்சகன்று முைக்கப்படுகிறதொ?  

• அவர் பொலியல் செயல்களுக்கொக கட்ைொயப்படுத்தப்பட்ைொைொ? அவர் பொலியல் வொைிகத்தில் ஈடுபடும் இளைஞைொ?  

• அவர்  ிக அதிக ொக நீண்ை பநைம்  ற்றும்/அல்லது அெொதொைை பநைங்கைில் பைியொற்றுகிறொைொ?  

• அவர் நிளலள க்பகற்ற அல்லது பைிக்பகற்றவொறு இல்லொ ல் அளைகுளற ஆளை அைிந்துள்ைொைொ?  

 

 கட்டுப்பொட்டுச் சுட்டுதல்கள் 

 

•  னிதர் அளையொை  ற்றும் பயை ஆவைங்களை தன் உளைள யில் ளவத்துள்ைொைொ, இல்ளல எனில், 

ஆவைங்கள் யொர் கட்டுப்பொட்டில் உள்ைன?  

•  னிதர் என்ன கூற பவண்டும் என யொபைனும் கற்பிப்பது பபொல் பதொன்றுகிறதொ? நிளலள ளய யொபைனும் 

கட்டுப்படுத்துவது பபொல் பதொன்றுகிறதொ?   

•  னிதர் அல்லது அவர்கைது குடும்பத்தவருக்கு ஊறு விளைவிப்பதொக  ிைட்ைப்பட்ைதொ?  

•  னிதர் அச்ெம், பகொளழத்தனம்,  ிகவும் பைிவு ஆகியவற்றுைன்  இருக்கிறொைொ?  

• சவைிபயற்றம் அல்லது ெட்ைச் செயல்பொட்டு நைவடிக்ளகயொல்  னிதர்  ிைட்ைப்பட்ைொைொ?  

•  னிதர் குழப்பம், அச்ெம் அல்லது  னபநொய் அல்லது உைல்வன்முளற அறிகுறிகளுைன் இருக்கிறொைொ?  

•  னிதைொல் நண்பர்களையும் குடும்பத்தவளையும் சுதந்திை ொக சதொைர்பு சகொள்ை முடிகிறதொ?  

•  னிதர் சுதந்திை ொகப் பழகவும் அல்லது ெ ய வழிபொடுகைில் கலந்து சகொள்ைவும் அனு திக்கப்படுகிறொைொ?  

 

வொழும் நிளலள களுக்கொன சுட்டுதல்கள்  

 

•  னிதர் தனக்சகன உைள கள் இல்லொ ல், நிளலயற்ற வொழ்க்ளக நிளலள கைில் இருப்பது பபொல் பதொன்றுகிறதொ?  

•  னிதருக்கு ஓடியொடும் உொிள  உள்ைதொ? அவர் வொழு ிைத்திலிருந்து உொிள யுைன் சவைிபயற முடிகிறதொ? கொைை ற்ற 

பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொடுகள் உள்ைனவொ?   

• உைவு, நீர், உறக்கம்,  ருத்துவக் கவனிப்பு அல்லது பிற வொழ்க்ளகத் பதளவகள்  னிதருக்கு  றுக்கப்பட்ைனவொ?  

 
பயைச் சுட்டுதல்கள் 

 

• அவருக்கு  தம் இறுதி இருப்பிைம் பற்றி சதொிகிறதொ? அல்லது, அவர்கள் அங்கு எப்படிச் செல்வொர்கள்?  

• அந்த இறுதி இருப்பிைத்தில் யொர் ெந்திப்பொர்  என்பது  னிதருக்குத் சதொியு ொ?  

• உண்ள யொன சபற்பறொர் அல்லது பொதுகொவலர் எனத் பதொன்றொத ஒருவருைன் ெிறுவர் பயைம் செய்கிறொைொ?   

 
 ருத்துவச் சுட்டுதல்கள் 

 

•  னிதருக்குத் தழும்புகள், தீக்கொயங்கள், உறுப்புக் குளறபொடுகள் அல்லது சதொற்றுகள் உள்ைனவொ?  

•  ருத்துவ வைலொற்ளற அைிப்பதில்  னிதர் தடுக்கப்படுகிறொைொ அல்லது வைம்புக்கு உைபடுத்தப்படுகிறொைொ?  

• ெிறுநீர் கழிப்பதில் சதொந்தைவுகள், இடுப்பு வலி, கருவுற்றிருத்தல் அல்லது குைல் பநொய் ஆகியவற்றொல் அவர் துன்புறுகிறொைொ?  

•  னிதர் நொட்பட்ை முதுகு வலி, பகட்ைல் குளறபொடு, இதயக் குருதி நொை பநொய், அல்லது மூச்சு விடுதல் பபொன்ற 

          சதொந்தைவுகளை  அனுபவிக்கிறொைொ?  

•  னிதருக்குக் குளறவொன கண்பொர்ளவ அல்லது கண் பிைச்ெிளனகள் உள்ைனவொ?  

•  னிதருக்கு ஊட்ைச் ெத்துக் குளறவு அல்லது தீவிை பல் பிைச்ெிளனகள் இருப்பது பபொல் பதொன்றுகிறதொ?  


