బాధతులను
గురితంచ్ట్ం

మీరు ఏమి చేయగలరు
1.

సంకేతాలు తెలుసుక ండి. మా సూచిక కారుులను ఆరుర్ చేయండి, ఇవి 17 భాషలలో కీలక సంకేతాలు జాబితా చేయబడిన ఈ కారుులు అనుకూలమైన మనీ
పరుు- సైజులో ఉన్ాాయి. మీరు ఈ కారుులను మీ స్ాానిక పరదేశంలో పంపిణీ చేయవచ్ుు. మేము తొలి రెస్ాపండరల కు మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ సరఫరాదారుల

చ్ట్ట ం అమలు చేసేవ్ారు, తొలి
రెస్ాపండర్ మరియు ఆరోగయ
సంరక్షణ నిపుణులు

కోసం సిద్ధంచేయబడిన సూచిక కారుులు కూడా రూప ందంచాము. ఇకకడ మరింత తెలుసుకోండి: www.dhs.gov/bluecampaign.
2.

సలహాలను రిపో ర్టు చేయండి. మానవ వ్ాయపార బాధతులు అని మీకు అనిపించే ఎవరెైన్ా మీకు తారసపడితే, లేదా మీరు చ్ట్ట ం అమలు చేసే పనిలో ఉండి, మీ

మీరు ఏమి చేయగలరు?

పారంతములోని HSI తో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోవ్ాలనుకుంట్ే, HSI టిప్ల ైన్ ను సంప్రదంచండి:


కాల్ చేయండి (866) 347-2423 (యు.ఎస్. & కెనడా నుండి ఉచిత ఫో ను)



కాల్ చేయండి (802) 872-6199 (పరపంచ్ంలో ఎకకడి నుండి అయిన్ా ఛారజీ చెలిలంపు ఫో ను)



లేదా,సలహాలను ఆన్ల ైన్లో ఇకకడ రిపో రుట చేయండి www.ice.gov/tips (ఇంట్రెాట్లో ఎకకడి నుండి అయిన్ా)

బాధతులను గురితంచ్ట్ం మరియు మానవ వ్ాయపారపు అనుమాన్ాసపద్ కేసులను

మానవ వ్ాయపారం గురించి సలహాలను అంద్ుకోవడానికి మరియు వ్ంట్న్ే లీడ్సు దేశవ్ాయపత ంగా మరియు పరపంచ్వ్ాయపత ంగా డూయట్ీలో ఉనా మానవ వ్ాయపారం
పరిశోధకులకు చేరవ్ేయడానికి ఉతత మ శిక్షణ ప ందన చ్ట్ట ం అమలు చేసే నిపుణులు రోజుకు 24 గంట్లు, వ్ారానికి 7 రోజులు అంద్ుబాట్ులో ఉంట్ారు. అజాాత
సలహాలను ఆన్ల ైన్ ఫారంలో మరియు ఉచిత ఫో ను దాారా రిపో రుట చేయవచ్ుు.
నేషనల్ హ్యూమన్ టరరఫికంగ్ రిసో ర్స్ సంటర్స (NHTRC) క 1-888-373-7888 కు కాల్ చేయండి:


సహాయం ప ంద్ండి మరియు మీ పారంతంలోని సరజాసు సరఫరాదారునితో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోండి



సంభావయ మానవ వ్ాాపార కారయకలాపం ఫై సమాచారం అందంచ్డానికి, లేదా



శిక్షణ, స్ాంకేతిక సహాయం లేదా వనరులను అభ్యరిాంచ్ట్ం దాారా మరింత న్ేరుుకోండి.

దేశంలో ఎకకడి నుండెైన్ా, రోజులో 24 గంట్లు, వ్ారానికి 7 రోజులు, ఏడాదలో పరతిరోజు కాల్సుకు జవ్ాబివాడానికి అంద్ుబాట్ులో ఉనా ఒక జాతీయ ఉచిత ఛారజీ
హాట్ల ైన్ NHTRC. NHTRC చ్ట్ట ం అమలు చేసే లేదా దేశంలోకి అనుమతించే అధకార సంసా కాద్ు, ఇద ఒక పరభ్ుతేాతర సంసా చే నడపబడుతునాద.
3.

మీ పారంతంలో ఉనన హ్ో మ్ల్ూండ్ సకయూరిటీ ఇనవెసిుగేషన్్ (HSI) గురించి తెలుసుక ండి. HSI పరతేయక ఏజెంట్ు
ల మరియు బాధతుల సహాయ నిపుణులు మీ
పారంతంలో మానవ వ్ాయపారానికి సంబంధంచి పని చేసత ునావ్ారితో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోవడానికి HSI ట్ిప్ల ైన్కు కాల్స చేయండి,
మీకు సంయుకత ంగా పరిశోధంచ్వలసిన కేసు ఏద లేకపో యినపపట్ికీ ముందే వ్ారితో సంబంధాలు ఏరపరచ్ుకోండి. లీడ్సు అభివృదధ చేయడానికి మరియు కేసు
సమాచారం మరియు నిఘా పంచ్ుకోవడానికి వ్ారితో కలిసి పనిచేయండి.

4.

మీ పారంతం లోని టరస్క్ ఫో ర్స్ గురించి తెలుసుక ండి. మానవ వ్ాయపార ట్ాస్క ఫో ర్ులలో ఫడరల్స, రాషట ,ర స్ాానిక, గాామ మరియు గిరిజన చ్ట్ట ం అమలు చేసే
అధకారులు మరియు న్ాయయవ్ాద్ులతోపాట్ు బాధతులకు సేవలు అందంచే ఎన్జిఓలు ఉంట్ారు. మీ పారంతంలో మానవ వ్ాయపార

ట్ాస్క ఫో ర్ు ఉందో లేదో

తెలుసుకోవడానికి సంద్రిశంచ్ండి www.bja.gov. ఒకవ్ేళ ఉంట్ే, సంబంధాలు ఏరపరచ్ుకోండి మరియు వ్ారి పరయతాాలకు సహాయం చేయండి.
5.

మీర్ట స ంతంగా అవగాహ్న ప ందండి మరియు మీ సహ్ో దయ ూగులకు అవగాహ్న కల్పంచండి. ఒకవ్ేళ మీరు చ్ట్ట ం అమలు చేసవ్
ే ారెైత,ే మీరు మరింత
పరభావవంతంగా పనిచేయట్ంలో సహాయపడగల వివిధ ఇంట్రూాూ మరియు పరిశోధన్ాతమక వయయహాలను మా ఉచిత కంపయయట్ర్ ఆధారిత, ఇంట్రాకిటవ్ శిక్షణ
శోధసుతంద. సంద్రిశంచ్ండి: www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. మీరు తొలి రెస్ాపండర్ లేదా ఆరోగయ సంరక్షణ
నిపుణులు అయితే, మా స్ాధారణ ఆన్ల ైన్, ఇంట్రాకిటవ్ శిక్షణ తీసుకోండి మరియు మా తొలి రెస్ాపండర్ వీడియో చ్ూడండి.
సంద్రిశంచ్ండి: www.dhs.gov/bluecampaign.

6.

Blue Campaign వవబ్సైట్ను సందరిశంచండి. మరింత శిక్షణ, స్ామగుాలను వ్ాయపించేంద్ుకు, బాధతుల సహాయ స్ామాగుాలు మరియు మానవ వ్ాయపారానిా
అంతం చేయడానికి జరిగే పో రాట్ంలో చేరట్ం ఎలా అన్ేదానిా గురించి సమాచారం కోసం, సంద్రిశంచ్ండి: www.dhs.gov/bluecampaign. ఫేస్బుక్ లో
మమమలిా “కోరుకోండి” : www.facebook.com/bluecampaign. లేదా మమమలిా ఈ అడరసులో సంపరదంచ్ండి BlueCampaign@hq.dhs.gov.

రిపో రుట చేయట్ం

మీరు ఏమి చేయగలరు?
బరధతులను గురితంచటం మరియు మ్నవ వాూపార్ప్ు
అనుమ్నాసపద కేసులను రిపో ర్టు చేయటం

బాధతులు మామూలుగా కనిపిస్త ారు
మీరుమామూలుగామీవిధులలోఉనాసమయంలోమీకుఒకసంభావయమానవవ్ాయపారబాధతులుతారసపడవచ్ుు.మానవవ్ాయపారబాధతులుమనసముదాయములలోఉన్ాారు.గృహ
అలజడి కాల్సుసమయంలో;మస్ాజ్పారల రల ు,బారుల మరియుసిటప్
ర కల బ్లసంఘట్నలకుపరతిసపందంచేట్పుపడులేదాస్ాధారణట్ారఫిక్స్ాటప్లసమయంలోకూడాబాధతులుచ్ట్ట ంఅమలుఅధకారుల
ద్ృష్ిటకి వస్ాతరు.తొలిరెస్ాపండరుల మరియుఆరోగయసంరక్షణనిపుణులుఅతయవసరపరిసా త
ి ులలోలేదాఆసుపతురలలోలేదాడాకటరుకారాయలయాలలోరోగులకుచికితుచేసత ునాపుపడుసంకేతాలను
గమనించ్వచ్ుు.ఆరోగయమరియుభ్ద్రతతనిఖీఅధకారులకుబాధతులురెస్ట ారెంట్ు
ల ,కరామగారాలు,నిరామణసైట్ల ు లేదాప లాలలోపనిచేసత ూ కనిపించ్వచ్ుు.

మానవ వ్ాయపార బాధతులు ఏ వయసుు, జాతి, లింగం లేదా యు.ఎస్.
పౌరులతో సహా ఏ దేశానికి చెందనవ్ారెైన్ా కావచ్ుు

శ్ాామిక లేదా సరవెసు సూచికలు
•

వయకిత ఒకపనికోసంనియమించ్బడి మరోపనిచేయడానికి బలవంతపట్ట బడాురా?

•

ఆరోపించ్బడు అపుపలు తీరుడానికి వయకిత యొకక జీతానిా జపుత చేసుకోబడుతునాదా?

•

ఆవయకిత ల ైంగికకారయకలాపాలుచేయడానికి బలవంతపట్ట బడాురా?ఆవయకిత వ్ాణిజయల ైంగికకారయకలాపాలోల ఉపయోగించ్బడుతునాబాలలా?

•

ఆ వయకిత చాలా ఎకుకవ మరియు/లేదా అస్ాధారణ గంట్లు పనిచేస్త ారా?

•

ఆ వయకిత పరిసా తి
ి కి లేదా వ్ారు చేసత ునా పనికి తగినంతగా కాకుండా ద్ుసుతలు ధరించారా?

నియంతర ణ సూచికలు
•

ఆ వయకితవద్ా అతని లేదా ఆమ గురితంపు మరియు పరయాణ ద్స్ాతవ్ేజులు ఉన్ాాయా; లేకపో తే, ద్స్ాతవ్ేజులు ఎవరి నియంతరణలో
ఉన్ాాయి?

•

ఆ వయకిత ఏమి మాట్ాలడాలో తరజీద్ు ఇవాబడినట్ు
ల కనిపిసత ున్ాారా? వ్ారు పరిసా తి
ి ని నియంతిరసత ునాట్ు
ల అనిపించే మరొక వయకిత వ్ంట్
ఉన్ాారా?

•

ఆ వయకిత లేదా వ్ారి కుట్ుంబం హానికలిగించ్బడతారని బెదంచ్బడాురా?

•

ఆ వయకిత భ్యం, జంకు లేదా అణకువతో ఉన్ాారా?

వ్ారికి చ్ట్ట బద్ధ మైన వలస సిాతి ఉండవచ్ుు లేదా ఉండకపో వచ్ుు. బాధతులు న్ాయయసమమతమైన మరియు న్ాయయసమమతం కాని శాామిక రంగాలలో కనిపిస్త ారు; క ంద్రు

•

మంచి జీతం గల ఉదో యగం యొకక తపుపడు వ్ాగాాన్ాలు లేదా పేరమ పేరుతో కూడా పరలోభ్పట్ట బడి ఉంట్ారు. అపుపడపుపడు, వ్ారు ఇంట్లల పనిచేసే న్ౌకరుల, ప లం లేదా

ఆ వయకిత దేశం నుండి బహషకరించ్డం లేదా చ్ట్ట పరమైన చ్రయ తీసుకోవట్ం జరుగుతుంద్ని బెదరించ్బడాురా?

•

కరామగారం లేదా ఇతర రకాల బలవంతపు చాకిరజకి లేదా వ్ాణిజయపరమైన ల ైంగిక పనుల (వయభిచారం) లోకి బలవంతంగా లేదా నిరబంధంచి తీసుకురాబడతారు. ఫడరల్స చ్ట్ట ం

వయకిత తికమక, భ్యంతో ఉన్ాారా లేదా మానసిక లేదా శారజరక హంసకు గురెైన సంకేతాలు చ్ూపుతున్ాారా?

•

ఆ వయకిత సేాచ్ఛగా మితురలు లేదా కుట్ుంబానిా సంపరదంచ్గలరా?

•

ఆ వయకిత సేాచ్ఛగా ఇతరులతో కలిసిమలిసి ఉండట్ానికి లేదా మతపరమైన సేవలకు వ్ళల డానికి అనుమతించ్బడతారా?

పరకారం, వ్ాణిజయపరమైన ల ైంగిక పనుల లోకి తేబడిన పరతి మైనరు మానవ వ్ాయపారం యొకక బాధతులే.

మానవ వ్ాయపారులు ఎలా పనిచేస్త ారు

జీవన ప్రిసి తుల సూచికలు
•

ఆ వయకిత వద్ా వయకితగత స్ామానుల లేవ్ా లేదా ఒక అసిారమన
ై జీవన్ాధార పరిసా తి
ి ఉనాట్ు
ల కనిపిసత ున్ాారా?

అసిారతాంతో సహా వివిధ కారణాలతో హానికి గురయియయ సిాతిలో ఉనా వయకుతల కోసం చ్ూస్ాతరు. మానవ వ్ాయపారం చేసేవ్ారు

•

ఆ వయకితకి కద్లిక సేాచ్ఛ ఉందా? ఆ వయకిత తాను నివసించే పరదేశం నుండి సేాచ్ఛగా వ్ళ్లల పో గలరా? అహేతుకమైన భ్ద్రతా చ్రయలు ఉన్ాాయా?

బాధతులను వలలో వ్ేసుకోవడానికి వివిధ వయయహాలను ఉపయోగిస్త ారు, ఇంద్ులో హంస లేదా హంస్ాతమక బెదరింపులతోపాట్ు మానసికంగా ల ంగతీసుకోవట్ం ఉంట్ాయి.

•

ఆ వయకితకి ఆహారం, నీరు, నిద్ర, వ్ైద్య సంరక్షణ లేదా ఇతర జీవన అవసరాలు అంద్కుండా చేయబడాుయా?

మానవ వ్ాయపారం చేసేవ్ారు, స్ామాజిక రక్షణ తకుకవ లేదా అసలు లేని వయకుతలను లక్షయం చేసుకుంట్ారు. వ్ారు ఆరిాక ఇబబంద, గృహ హంస, పరకృతి వ్ప
ై రజతాయలు లేదా రాజకీయ

ఈ మానసిక అఘాతం ఎంత అధకంగా ఉంట్ుంద్ంట్ే అన్ేకమంద తమను తాము బాధతులుగా గురితంచ్క పో వచ్ుు లేదా సహాయం కోరలేక పో వచ్ుు, అదీ అధక స్ారాజనిక
పరదేశాలలో కూడా.

మానవ వ్ాయపారం సంకేతాలు
కీలక సూచికలను గురితంచ్ట్ం ఒక పారణానిా కాపాడగలద్ు. బాధతులను గురితంచ్ట్ంలో ఇద మొద్ట్ి అడుగు. కింా ద్ ఇవాబడిన అనిా సూచికలు పరతి మానవ వ్ాయపార
పరిసతి
ిా లో ఉండవు. ఏదెైన్ా సూచిక ఉండట్ం లేదా లేకపో వడం అన్ేద మానవ వ్ాయపారానికి తపపనిసరిగా రుజువు కాద్ు.

ప్ర య్ణ సూచికలు
•

ఆ వయకితకి అతని లేదా ఆమ అంతిమ గమయస్ాానం తెలుస్ా? లేదా వ్ారు అకకడకు ఎలా చేరతారు?

•

వయకితకి ఆ అంతిమ గమయస్ాానంలో వ్ారిని ఎవరు కలుస్ాతరో అతనికి లేదా ఆమకు తెలుస్ా?

•

ఒక బిడు తన స్ ంత తలిల ద్ండురలు లేక సంరక్షకులు కానట్ు
ల అనిపించేవ్ారితో కలసి పరయాణం చేసత ునాదా?

వవైదూ సూచికలు
•

ఆ వయకితకి గాయపు మచ్ులు, కాలిన గాయాలు, విరిగిన శరజర భాగాలు లేదా ఇన్ీక్షనుల ఉన్ాాయా?

ఒకవ్ేళ మీరు చ్ట్ట ం అమలు చేసే వ్ారెైత,ే ఒక పరిశోధనలో కలసి పనిచేయడానికి, లేదా ఒక సలహాను రిపో రుట చేయడానికి మీ పారంతంలో ఉనా హో మ్లాయండ్స

•

సకూయరిట్ి ఇన్ాసిటగేషన్ు (HSI) ఫీల్సు అధకారి లేదా మానవ వ్ాయపార ట్ాస్క ఫో ర్ును ద్యచేసి కలవండి. మానవ వ్ాయపారానిా పరిశోధంచ్ట్ం మరియు ఆ

ఆ వయకిత అతని లేదా ఆమ వ్ైద్య చ్రితర తెలియజేయడానికి నివ్ారించ్బడాురా లేదా పరిమితపరచ్బడాురా?

•

వ్ాయపారం చేసేవ్ారిని అరెసట ు చేయట్ం HSI బాధయత. మీ సూపర్వ్ైజరల కు తెలియజేయడానికి మరియు తగిన

ఆ వయకిత మూతరవయవసా కు సంబంధంచిన ఇబబంద్ులు, కట్ిసంబంధమైన న్ొపిప, గరభం లేదా గుద్ పారంత గాయంతో బాధపడుతున్ాారా?

•

ఆ వయకిత ఏదెైన దీరక
ఘ ాలిక వ్నుా, వినికిడి, గుండె కండరాలు మరియు న్ాళాలు లేదా శాాస సమసయలు అనుభ్విసుతన్ాారా?

•

ఆ వయకితకి తకుకవ న్ేతర ద్ృష్ిట లేదా కంట్ి సమసయలు ఉన్ాాయా?

•

ఆ వయకిత పో షకాహార లోపముతో ఉనాట్ు
ల లేదా తీవర ద్ంత సమసయలతో ఉనాట్ు
ల కనిపిసత ున్ాారా?

స్ాానిక అధకారులను నియమించ్డానికి మీరు పాట్ించ్వలసిన సంసా -నిరిాషట పో ర ట్లకాల్స ఉండవచ్ుు. మీరు తొలి రెస్ాపండర్ అయితే, ద్యచేసి ఒక
సలహాను రిపో రుట చేయండి. మీ మరియు బాధతుల రక్షణ అతి పరధానం. మీర్ట చటు ం అమలు చేసే అధకారి అయితే తప్ప, ఎప్ుపడూ ఒక సందేహాసపద
మ్నవ వాూపారితో నేర్టగా తలప్డే ప్రయతనం చేయకండి లేదా బరధతులను మీ సందేహాలతో అప్రమతత ం చేయకండి.

