
 

మీరు ఏమి చేయగలరు 

1.  సంకేతాలు తెలుసుక ండి. మా సూచిక కారుు లను  ఆరుర్ చేయండ,ి ఇవి 17 భాషలలో కీలక సంకేతాలు జాబితా చేయబడని ఈ కారుు లు అనుకూలమ ైన  మనీ 

పరుు- స ైజులో ఉన్ాాయి. మీరు ఈ కారుు లను మీ స్ాా నిక పరదేశంలో పంపిణ ీచయేవచ్ుు. మేము తొలి రెస్ాపండరలకు మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ సరఫరాదారుల 

కోసం సిద్ధంచేయబడిన సూచిక కారుు లు కూడా రూప ంద ంచాము. ఇకకడ మరింత తెలుసుకోండ:ి www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

2. సలహాలను రిపో ర్టు  చేయండ.ి మానవ వ్ాయపార బాధ తులు అని మీకు అనిపించ ేఎవరెైన్ా మీకు తారసపడితే, లేదా మీరు చ్ట్టం అమలు చేస ేపనిలో ఉండ,ి మీ 

పరా ంతములోని HSI తో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోవ్ాలనుకుంట్ే, HSI టిప్ ల ైన్ ను సంప్రద ంచండి: 

 కాల్ చేయండి (866) 347-2423 (యు.ఎస్. & కెనడా నుండ ిఉచిత ఫో ను) 
 కాల్ చేయండి (802) 872-6199 (పరపంచ్ంలో ఎకకడి నుండ ిఅయిన్ా ఛారజీ చెలిలంపు ఫో ను) 
 లేదా,సలహాలను ఆన్ ల ైన్ లో ఇకకడ రిపో రుట  చేయండ ిwww.ice.gov/tips (ఇంట్రెాట్ లో ఎకకడి నుండి అయిన్ా) 

 

మానవ వ్ాయపారం గురించి సలహాలను అంద్ుకోవడానికి మరియు వ్ ంట్న్ ేలీడ్సు దేశవ్ాయపతంగా మరియు పరపంచ్వ్ాయపతంగా డూయట్ీలో ఉనా మానవ వ్ాయపారం 

పరిశోధకులకు చేరవ్ేయడానికి ఉతతమ శిక్షణ ప ంద న చ్ట్టం అమలు చేస ేనిపుణులు రోజుకు 24 గంట్లు, వ్ారానిక ి7 రోజులు అంద్ుబాట్ులో ఉంట్ారు. అజాా త 

సలహాలను ఆన్ ల ైన్ ఫారంలో మరియు ఉచిత ఫో ను దాారా రిపో రుట  చేయవచ్ుు. 

 

నేషనల్ హ్యూమన్ టరర ఫిక ంగ్ రిసో ర్స్ స ంటర్స  (NHTRC) క  1-888-373-7888 కు కాల్ చేయండి: 

 సహాయం ప ంద్ండి మరియు మీ పరా ంతంలోని సరజాసు సరఫరాదారునితో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోండి 
 సంభావయ మానవ వ్ాాపార కారయకలాపం ఫ  ైసమాచారం అంద ంచ్డానిక,ి లేదా 
 శిక్షణ, స్ాంకేతిక సహాయం లేదా వనరులను అభ్యరిాంచ్ట్ం దాారా మరింత న్ేరుుకోండి. 

 

దేశంలో ఎకకడి నుండెైన్ా, రోజులో 24 గంట్లు, వ్ారానిక ి 7 రోజులు, ఏడాద లో పరతిరోజు కాల్సు కు జవ్ాబివాడానికి  అంద్ుబాట్ులో ఉనా ఒక జాతీయ ఉచిత ఛారజీ 

హాట్ ల ైన్ NHTRC. NHTRC చ్ట్టం అమలు చేస ేలేదా దేశంలోక ిఅనుమతించే అధ కార సంసా కాద్ు, ఇద  ఒక పరభ్ుతేాతర సంసాచే నడపబడుతునాద . 
 

3. మీ పరా ంతంలో ఉనన హో్ మ్ ల్ూండ్ స కయూరిటీ ఇనవెసిు గేషన్్ (HSI) గురించి తెలుసుక ండ.ి HSI పరతేయక ఏజెంట్ుల  మరియు బాధ తుల సహాయ నిపుణులు మీ 

పరా ంతంలో మానవ వ్ాయపారానిక ిసంబంధ ంచి పని చేసుత నావ్ారితో సంబంధం ఏరపరచ్ుకోవడానికి HSI ట్ిప్ ల ైన్ కు కాల్స చేయండి,  
మీకు సంయుకతంగా పరిశోధ ంచ్వలసిన కేసు ఏద  లేకపో యినపపట్ికీ ముంద ేవ్ారితో సంబంధాలు ఏరపరచ్ుకోండి. లీడ్సు అభివృద ధచేయడానిక ిమరియు కేసు 

సమాచారం మరియు నిఘా పంచ్ుకోవడానిక ివ్ారితో కలిసి పనిచేయండ.ి 

 

4. మీ పరా ంతం లోని  టరస్క్ ఫో ర్స్  గురించి తెలుసుక ండి. మానవ వ్ాయపార   ట్ాస్క ఫో ర్ు లలో ఫ డరల్స, రాషట ర, స్ాా నిక, గాామ మరియు గిరిజన చ్ట్టం అమలు చసే ే

అధ కారులు మరియు న్ాయయవ్ాద్ులతోపాట్ు బాధ తులకు సేవలు అంద ంచ ేఎన్ జిఓలు ఉంట్ారు. మీ పరా ంతంలో మానవ వ్ాయపార   ట్ాస్క ఫో ర్ు ఉందో  లేదో  

తెలుసుకోవడానిక ిసంద్రిశంచ్ండి www.bja.gov. ఒకవ్ళే ఉంట్,ే సంబంధాలు ఏరపరచ్ుకోండ ిమరియు వ్ారి పరయతాాలకు సహాయం చేయండి. 
 

5. మీర్ట స ంతంగా అవగాహ్న ప ందండి మరియు మీ సహ్ో దయ ూగులకు అవగాహ్న కల్పంచండి. ఒకవ్ేళ మీరు చ్ట్టం అమలు చేసవే్ారెైత,ే మీరు మరింత 

పరభావవంతంగా పనిచేయట్ంలో సహాయపడగల వివిధ ఇంట్రూాూ మరియు పరిశోధన్ాతమక వయయహాలను మా ఉచిత కంపయయట్ర్ ఆధారిత, ఇంట్రాకిటవ్ శిక్షణ  

శోధ సుత ంద .  సంద్రిశంచ్ండి:  www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. మీరు తొలి రెస్ాపండర్ లేదా ఆరోగయ సంరక్షణ 

నిపుణులు అయితే, మా స్ాధారణ ఆన్ ల ైన్, ఇంట్రాకిటవ్ శిక్షణ తీసుకోండ ిమరియు మా తొలి రెస్ాపండర్ వీడియో చ్ూడండ.ి 

సంద్రిశంచ్ండి:  www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

6. Blue Campaign వవబ్ స ైట్ ను సందరిశంచండ.ి మరింత శిక్షణ,  స్ామగుాలను వ్ాయపించేంద్ుకు, బాధ తుల సహాయ స్ామాగుాలు మరియు మానవ వ్ాయపారానిా 

అంతం చేయడానిక ిజరిగే పో రాట్ంలో చేరట్ం ఎలా అన్ేదానిా గురించి సమాచారం కోసం, సంద్రిశంచ్ండి: www.dhs.gov/bluecampaign. ఫేస్ బుక్ లో 

మమమలిా  “కోరుకోండి” : www.facebook.com/bluecampaign. లేదా మమమలిా ఈ అడరసులో సంపరద ంచ్ండ ిBlueCampaign@hq.dhs.gov. 

బాధ తులను 
గురితంచ్ట్ం 

చ్ట్టం అమలు చసేేవ్ారు, తొలి 
రెస్ాపండర్ మరియు ఆరోగయ 

సంరక్షణ నిపుణులు 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

మీరు ఏమి చయేగలరు? 

బాధ తులను గురితంచ్ట్ం మరియు మానవ వ్ాయపారపు అనుమాన్ాసపద్ కేసులను  
రిపో రుట  చేయట్ం 

http://www.dhs.gov/Bluecampaign
http://www.ice.gov/tips
http://www.bja.gov/
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


మీరు ఏమి చయేగలరు? 

 

బరధ తులను గురితంచటం మరియు మ్నవ వాూపార్ప్ు 
అనుమ్నాసపద కేసులను  రిపో ర్టు  చేయటం 

బాధ తులు మామూలుగా కనిపిస్ాత రు 
 

మీరు మామూలుగ  ామీ విధులల  ోఉన  ాసమయంల  ోమీకు ఒక సంభ వాయ మ నావ వ్ాయప రా బ ధా తులు తరాసపడవచ్ుు. మ నావ వ్ాయప రా బ ధా తులు మన సముదాయములల  ోఉన్ా రాు. గృహ 

అలజడి క లా్సు సమయంల ;ో మస్ జా్ ప రాలరుల , బరాుల  మరియు సిట రప్ కలబ్ ల సంఘట్నలకు పరతిసపంద ంచేట్పుపడు లదే  ాస్ ధా రాణ ట్రా ఫిక్ స్ాట ప్ ల సమయంల  ోకూడ  ాబధా తులు చ్ట్టం అమలు అధ క రాుల 

ద్ృష్ిటక ివస్ాత రు. తలొి రెస్ాపండరుల  మరియు ఆరగోయ సంరక్షణ నిపుణులు అతయవసర పరిసిాతులల  ోలదే  ాఆసుపతుర లల  ోలదే  ాడకాటరు క రాాయలయ లాల  ోరగోులకు చికితు చేసుత న పాుపడు సంకేత లాను 

గమనించ్వచ్ుు. ఆరగోయ మరియు భ్ద్రత తనిఖీ అధ క రాులకు బ ధా తులు రెస్ాట రెంట్ుల , కరామగ రా లాు, నిరామణ స ైట్ుల  లదే  ాప ల లాల  ోపనిచేసూత  కనిపించ్వచ్ుు. 
 

మానవ వ్ాయపార బాధ తులు ఏ వయసుు, జాతి, లింగం లేదా యు.ఎస్.  
పౌరులతో సహా ఏ దేశానిక ిచెంద నవ్ారెైన్ా కావచ్ుు 

 

వ్ారికి చ్ట్టబద్ధమ ైన  వలస సిాతి ఉండవచ్ుు లేదా ఉండకపో వచ్ుు. బాధ తులు న్ాయయసమమతమ ైన మరియు న్ాయయసమమతం కాని శాామిక రంగాలలో కనిపిస్ాత రు; క ంద్రు 

మంచి జీతం గల ఉదోయగం యొకక తపుపడు వ్ాగాా న్ాలు లేదా పేరమ పేరుతో కూడా పరలోభ్ప ట్టబడి ఉంట్ారు. అపుపడపుపడు, వ్ారు ఇంట్లల  పనిచేసే న్ౌకరుల , ప లం లేదా 

కరామగారం లేదా ఇతర రకాల బలవంతపు చాకిరజక ిలేదా వ్ాణిజయపరమ ైన ల ైంగిక పనుల (వయభిచారం) లోక ిబలవంతంగా లేదా నిరబంధ ంచి తీసుకురాబడతారు. ఫ డరల్స చ్ట్టం 

పరకారం, వ్ాణిజయపరమ ైన ల ైంగిక పనుల లోక ితేబడిన పరతి మ ైనరు మానవ వ్ాయపారం యొకక బాధ తులే. 
 

మానవ వ్ాయపారులు ఎలా పనిచేస్ాత రు 
 

మానవ వ్ాయప రాం చేసేవ్ రాు, స్ామాజిక రక్షణ తకుకవ లదే  ాఅసలు లనేి వయకుత లను లక్షయం చేసుకుంట్ారు. వ్ రాు ఆరిాక ఇబబంద , గృహ హ ంస, పరకృతి వ్ పైరజతాయలు లదే  ార జాకీయ 

అసిారతాంత  ోసహా వివిధ క రాణాలత  ోహానిక ిగురయియయ సిాతిల  ోఉన  ావయకుత ల కోసం చ్ూస్ాత రు. మానవ వ్ాయప రాం చేసేవ్ రాు 

బాధ తులను వలలో వ్ేసుకోవడానిక ివివిధ వయయహాలను ఉపయోగిస్ాత రు, ఇంద్ులో హ ంస లేదా హ ంస్ాతమక బెద రింపులతోపాట్ు మానసికంగా ల ంగతీసుకోవట్ం ఉంట్ాయి. 

ఈ మానసిక అఘాతం ఎంత అధ కంగా ఉంట్ుంద్ంట్ే అన్ేకమంద  తమను తాము బాధ తులుగా గురితంచ్క పో వచ్ుు లేదా సహాయం కోరలేక పో వచ్ుు, అదీ అధ క స్ారాజనిక 

పరదేశాలలో కూడా. 
 

మానవ వ్ాయపారం సంకేతాలు 
 

కీలక సూచికలను గురితంచ్ట్ం ఒక పరా ణానిా కాపాడగలద్ు. బాధ తులను గురితంచ్ట్ంలో ఇద  మొద్ట్ి అడుగు. కింాద్ ఇవాబడిన అనిా సూచికలు పరతి మానవ వ్ాయపార 

పరిసిాతిలో ఉండవు. ఏదెైన్ా సూచిక ఉండట్ం లేదా లేకపో వడం అన్ేద  మానవ వ్ాయపారానిక ితపపనిసరిగా రుజువు కాద్ు. 

 

ఒకవ్ేళ మీరు చ్ట్టం అమలు చేస ేవ్ారెైత,ే ఒక పరిశోధనలో కలస ిపనిచేయడానిక,ి లేదా ఒక సలహాను రిపో రుట  చేయడానిక ిమీ పరా ంతంలో ఉనా హో మ్ లాయండ్స 

స కూయరిట్ి ఇన్ ాసిటగేషన్ు (HSI) ఫీల్సు  అధ కారి లేదా మానవ వ్ాయపార   ట్ాస్క ఫో ర్ు ను ద్యచేసి కలవండి. మానవ వ్ాయపారానిా పరిశోధ ంచ్ట్ం మరియు ఆ 

వ్ాయపారం చేసేవ్ారిని అరెసుట  చేయట్ం HSI బాధయత. మీ సూపర్ వ్ ైజరలకు తెలియజేయడానికి మరియు తగిన  

స్ాా నిక అధ కారులను నియమించ్డానిక ిమీరు పాట్ించ్వలసిన సంసా-నిరిాషట  పోర ట్లకాల్స ఉండవచ్ుు. మీరు తొలి రెస్ాపండర్ అయితే, ద్యచేస ిఒక  
సలహాను రిపో రుట  చేయండ.ి మీ మరియు బాధ తుల రక్షణ అతి పరధానం. మీర్ట చటు ం అమలు చేస ేఅధ కారి అయితే తప్ప, ఎప్ుపడూ ఒక సందేహాసపద 

మ్నవ వాూపారితో నేర్టగా తలప్డే ప్రయతనం చేయకండ ిలేదా బరధ తులను మీ సందేహాలతో అప్రమతత ం చేయకండ.ి 

శ్ాా మిక లేదా సరవెసు సూచికలు 
• వయకిత ఒక పని కసోం నియమించ్బడి మర ోపని చయేడ నాిక ిబలవంతప ట్టబడాు ర ?ా 

• ఆరోపించ్బడు  అపుపలు తీరుడానిక ివయకిత యొకక జీతానిా జపుత  చేసుకోబడుతునాదా? 

• ఆ వయకిత ల ైంగిక క రాయకల పా లాు చేయడ నాిక ిబలవంతప ట్టబడాు ర ?ా ఆ వయకిత వ్ ణాిజయ ల ైంగిక క రాయకల పా లాోల  ఉపయోగించ్బడుతున  ాబ లాల ?ా 

• ఆ వయకిత చాలా ఎకుకవ మరియు/లేదా అస్ాధారణ గంట్లు పనిచేస్ాత రా? 

• ఆ వయకిత పరిసిాతిక ిలేదా వ్ారు చేసుత నా పనిక ితగినంతగా కాకుండా ద్ుసుత లు ధరించారా? 

 

నియంతరణ సూచికలు 

• ఆ వయకితవదా్ అతని లేదా ఆమ  గురితంపు మరియు పరయాణ ద్స్ాత వ్ేజులు ఉన్ాాయా; లేకపో తే,  ద్స్ాత వ్ేజులు ఎవర ినియంతరణలో 
ఉన్ాాయి? 

• ఆ వయకిత ఏమి మాట్ాల డాలో తరజీద్ు ఇవాబడినట్ుల  కనిపిసుత న్ాారా? వ్ారు పరిసిాతిని నియంతిరసుత నాట్ుల  అనిపించ ేమరొక వయకిత వ్ ంట్ 

ఉన్ాారా? 

• ఆ వయకిత లేదా వ్ార ికుట్ుంబం హానికలిగించ్బడతారని బెద ంచ్బడాు రా? 

• ఆ వయకిత భ్యం, జంకు లేదా  అణకువతో ఉన్ాారా? 

• ఆ వయకిత దేశం నుండ ిబహ షకరించ్డం లేదా చ్ట్టపరమ ైన చ్రయ తీసుకోవట్ం జరుగుతుంద్ని బెద రించ్బడాు రా? 

• వయకిత తికమక, భ్యంతో ఉన్ాారా లేదా మానసిక లేదా శారజరక హ ంసకు గురెైన సంకేతాలు చ్ూపుతున్ాారా? 

• ఆ వయకిత సేాచ్ఛగా మితుర లు లేదా కుట్ుంబానిా సంపరద ంచ్గలరా? 

• ఆ వయకిత సేా  చ్ఛగా ఇతరులతో కలిసిమ లిసి ఉండట్ానిక ిలేదా మతపరమ ైన సవేలకు వ్ ళలడానిక ిఅనుమతించ్బడతారా? 

 

జీవన ప్రిసిి తుల సూచికలు 
• ఆ వయకిత వదా్ వయకితగత స్ామానుల  లేవ్ా లేదా ఒక అసిారమ నై జీవన్ాధార పరసిిాతి ఉనాట్ుల  కనిపిసుత న్ాారా? 

• ఆ వయకితక ికద్లిక సేాచ్ఛ ఉందా? ఆ వయకిత తాను నివసించే పరదేశం నుండ ిసేాచ్ఛగా వ్ ళ్లలపో గలరా? అహేతుకమ ైన భ్ద్రతా చ్రయలు ఉన్ాాయా? 

• ఆ వయకితక ిఆహారం, నీరు, నిద్ర, వ్ ైద్య సంరక్షణ లేదా ఇతర జీవన అవసరాలు అంద్కుండా చేయబడాు యా? 

 

ప్రయ్ణ సూచికలు 
• ఆ వయకితక ిఅతని లేదా ఆమ  అంతిమ గమయస్ాా నం తెలుస్ా? లేదా వ్ారు అకకడకు ఎలా చేరతారు? 

• వయకితకి ఆ అంతిమ గమయస్ాా నంలో వ్ారిని ఎవరు కలుస్ాత రో అతనిక ిలేదా ఆమ కు తెలుస్ా? 

• ఒక బిడు  తన స్ ంత తలిలద్ండుర లు లేక సంరక్షకులు కానట్ుల  అనిపించేవ్ారితో కలసి పరయాణం చేసుత నాదా? 

 

వవైదూ సూచికలు 
• ఆ వయకితక ిగాయపు మచ్ులు, కాలిన గాయాలు, విరిగిన శరజర భాగాలు లేదా ఇన్ ీ క్షనుల  ఉన్ాాయా? 

• ఆ వయకిత అతని లేదా ఆమ  వ్ ైద్య చ్రితర తలెియజేయడానిక ినివ్ారించ్బడాు రా లేదా పరిమితపరచ్బడాు రా? 

• ఆ వయకిత మూతరవయవసాకు సంబంధ ంచిన ఇబబంద్ులు, కట్ిసంబంధమ ైన  న్ొపిప, గరభం లేదా గుద్ పరా ంత గాయంతో బాధపడుతున్ాారా? 

• ఆ వయకిత ఏదెైన దీరఘకాలిక వ్ నుా, వినికిడి, గుండ ెకండరాలు మరియు న్ాళాలు లేదా శాాస సమసయలు అనుభ్విసుత న్ాారా? 

• ఆ వయకితక ితకుకవ న్ేతర ద్ృష్ిట  లేదా కంట్ ిసమసయలు ఉన్ాాయా? 

• ఆ వయకిత పో షకాహార లోపముతో ఉనాట్ుల  లేదా తీవర ద్ంత సమసయలతో ఉనాట్ుల  కనిపిసుత న్ాారా? 


