
 شناسایی قربانیان
گروه های مذهبی         سازمانن های غیر دولتی   

 شما چه کرده می توانید

زبان چاپ  71کارت های نشانگر )شاخص( های ما را فرمایش دهید، که به اندازه بکس جیِبی و به . عالیم و نشانه ها را بیاموزید. 1
توضیح می دهد. شما می توانید این کارت ها را در محله تان برای مردم شده اند، و این کارت ها عالیم و نشان های عمده را 

  توزیع کنید، کسانیکه می توانند با قربانیان در تماس شوند. معلومات بیشتر را از صفحه زیر کسب کنید:
www.dhs.gov/bluecampaign.   

 انسان را گزارش دهیدنکته های قاچاق 

 

   برای گزارش دهی راجع به فعالیت های مشکوک قاچاق انسان او یا هم جهت دریافت مساعدت از ادارات نافذ کننده قانون فدرال، به شماره  .2
 .گزارش دهید  www.ice.gov/tipsتلیفون کنید و هم از طریق آنالین   1-866-347-2423

 

روز در هفته، و هر روز در سال راجع به فعالیت های جنایی مشکوک  1ساعت در روز،  42اشخاص انفرادی در سراسر جهان می توانند 
برای گزارش دهی از طریق این خط . گزارش دهند Homeland Security Investigations’ (HSI)به تحقیقات کننده گان امنیت وطن 

زنگ بزنید. متخصصین ورزیده و باتجربه از عامه مردم و همچنان ادارات نافذ کننده  6199-872-802تلیفونی، از سراسر جهان به شماره 
نسان نیز شامل نافذ می شوند، گزارش دریافت می کنند، که گزارشات راجع به قاچاق ا HSIقانون که توسط  244قانون در باره بیش از 

 انها است.
 :زنگ بزنید و راجع به موارد زیر کسب معلومات کنید 7888-373-888-1به شماره ( NHTRC) به مرکز منابع ملی قاچاق انسانی

 

  و همچنان برای تماس با ارائه کننده گان خدمات در محل زندگی تان؛کسب کمک 

  انسانی گزارش دهید؛ وراجع به فعالیت های احتمالی قاچاق 

 .با تقاضای کمک های تخنیکی، آموزشی، یا منابع دیگر معلومات بیتشر کسب کنید 

 

 NHTRC ساعت در روز، در خدمت شماست و از جانب یک  42گان است که از هر گوشه کشور، یک خط تلیفونی ملی و رای
  سازمان غیردولتی به پیش برده می شود.

 

آموزش های رایگان و آنالین ما را کسب کنید، تا بتوانید راجع به قاچاق انسانی معلومات بیشتری کسب کنید و خود و اجتماع تان را آگاه سازید.      .3
آموزش همچنان عالیم و نشانه های را بدانید که شما باید راجع به آنها آگاه باشید، و همچنان کسان دیگری که شما می شناسید و می خواهند که 

 www.dhs.gov/bluecampaignدریافت کنند، می توانند به صفحه زیر مراجعه کنند: 

، برنامه های متعددی که ما ارائه می کنیم، و چگونگی آنها به خانواده و دوستان Blue Campaignدر مورد حرف را پخش کنید!     .4
 تان، و هر آن کسی که به موضوع عالقه داشته باشد، اطالع دهید. معلومات را از اینجا بدست آرید:  

www.dhs.gov/bluecampaign 
 

بیشتر، رسانیدن پیام به مردم، راجع به کمک به قربانیان، و جهت آموزش های دیدن کنید.  Blue Campaignاز ویب سایت      .5
 معلومات در مورد اینکه در مبارزه با قاچاق انسانی چگونه سهم بگیرید، از این صفحه دیدن کنید:

www.dhs.gov/bluecampaign  کنید صفحه ما را در فیس بوک الیک www.facebook.com/bluecampaign. از ، و یا هم
 BlueCampaign@hq.dhs.gov :طریق زیر با ما تماس بگیرید

 

 شما چه کرده می توانید
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 چه کرده می توانیدشما 
 

 شناسایی قربانیان و گزارش دهی قضایای مشکوک قاچاق انسانی

 در مقابل چشم تان قرار دارندقربانیان 
 

آنها  –نی روبرو شوند معلمین، نرس ها، کارمندان اجتماعی، بزرگان مذهبی، و ادارات غیردولتی همه اعضای جامعه اند و احتمال دارد که با قربانیان قاچاق انسا
انیان و کشاندن را شناسایی کنند و به آنهاکمک کنند. شما باید عالیم و نشانه های قاچاق انسانی را بشناسید. این کار شما نخستین قدم جهت شناسایی قرب

 قاچاقبران در مقابل عدالت می باشد، که می تواند اجتماع شما را مصون تر سازد.
 
 

 اندقربانیان قاچاق انسانی در جامعه ما 
 

 آنها می توانند از هر سن، نسل، جنس یا ملت باشند، بشمول اتباع ایاالت متحده امریکا
 

ه های دروغین معاش آنها ممکن است مهاجرین قانونی باشند و یا هم نباشند. قربانیان را می تواند در سکتور کار های قانونی و غیرقانونی یافت؛ بعضی با وعد
ک، فریب خورده اند. آنها می توانند در عبادتگاه ها، مکاتب، خانه ها، هوتل ها، رستورانت ها، ساحات ساختمانی، فارم ها، خوب، و حتی عشق و زندگی مشتر

مساج، شراب  ایستگاه های بس و خط ریل، میدان های هوایی، پارک های محل، مغازه های الري ها و استراحت گاه های شاهراه ها باشند؛ و یا هم در مراکز
اکثرًا، آنها به بردگی در خانه، کار کردن در فارم یا فابریکه، و یا هم کارهای دیگری، مانند فحشا، مجبور می شوند و یا با جبر  ا و کلب ها موجود باشند.خانه ه

 قربانی قاچاق انسانی می باشد. و زور به انجام آن وادار می شوند. در مطابقت با قانون فدرال، هر شخص زیر سن قانونی که به فحشا مجبور می شود، آن شخص 
 

 

 قاچاقبران چگونه فعالیت می کنند
 

ر اند، قاچاقبران در جستجوی شکار افرادی هستند که مصونیت اجتماعی ندارند. آنها در تالش یافتن افرادی هستند که بنابر دالیل مختلف آسیب پذی
بی ثباتی سیاسی. قاچاقبران از ستراتیژی های گوناگون استفاده می کنند تا مردم بشمول مشکالت اقتصادی، خشونت در خانواده، مصیبت های طبیعی، یا 

ی ذهنی و روانی آنقدر را به دام بیاندازند او آنها را برده سازند، نه تنها با خشونت یا تهدید، بلکه از حربه های روانی نیز استفاده می کنند. این ضربه ها
ان قاچاق انسانی ممکن است خود شان را به عنوان قربانی معرفی نکنند، و نه هم تقاضای کمک کنند، حتی اگر در قدرتمند اند که تعداد زیادی از قربانی

 ساحات عمومی هم باشند.
 

 چاقبران بیشتر از حربه های زیر استفاده می کنند:قا
 

 لت و کوب کردن شخص و یا هم شخص یا اعضای فامیل وی را تهدید نمودن و ترسانیدن؛ •

 نمودن شخص از ضرورت های اولیه، مانند غذا، آب، یا خواب؛منع  •

 وعده های دروغین عشق و زندگی مشترک؛ •

 وعده های دروغین کار خوب  خانه؛ •

 ممانعت از سهم گیری شخص قربانی در مراسم مذهبی؛ •

 محدود نمودن ارتباطات با دوستان و اعضای خانواده؛ •

 محدودیت آزادی های رفت و آمد؛ •

 اسناد هویت شخصی؛کنترول نمودن  •

 تهدید نمودن علیه برگرداندن به کشور اصلی یا اقدامات قانونی؛ و/یا •

 گرفتن بخشی از معاش شخص، تا قرضه های ادعا شده را بپردازد. •

 

 عالیم و نشانه های قاچاق انسانی
 

نافذ کننده قانون کمک کنید تا قربانیان قاچاق انسانی را با شناسیایی قربانیان و گذارش دادن آنها، شما وظیفه تان را انجام می دهید تا با ادارات 
نجات دهند و ممکن است زندگی شخصی را نجات دهید. شما می توانید قربانیان را به مراکز مراقبت های صحی و روانی، خدمات مسکن، آموزش 

شما، و همینگونه مصونیت شخص قربانی شده، بسیار مهم های کار، و مساعدت های قانونی معرفی کنید، تا آزادی و عزت آنها اعاده شود. مصونیت 
است. هرگز کوشش نکنید تا با شخص قاچاقبر مشکوک مستقیمًا مقابل شوید و نه هم شخص قربانی را به شک تان متوجه سازید. موجودیت یا 

ه قانون است تا راجع به قضیه های مشکوک قاچاق عدم موجودیت عالیم ونشانه ها، قاچاق انسانی را ثابت نمی سازد. این وظیفه ادارات نافذ کنند
 انسانی تحقیق نمایند.

 

 ، دوستان، سازمان های اجتماعی، یا عبادتخانه ها ارتباط نداشته باشد؟خانواده باآیا به نظر می رسد که شخص  •

 آیا طفل رفتن به مکتب را متوقف کرده است؟ •

 شود؟ آیا تغییر فوری و آنی در رفتار و کردار شخص دیده می •

 آیا نوجوان در کارهای تجارت جنسی سهم می گیرد؟ •

 آیا این شخص گیج و سرگیجه است، و یا هم عالیم و نشانه های خشونت فزیکی یا روانی در آن به مشاهده می رسد؟ •

 آیا در بدن شخص زخم ها وجود دارد که در مرحله مختلف درمان می باشند؟ •

 ت؟آیا این شخص ترسو، بزدل و فرمانبردار اس •

 آیا عالیم و نشانه های در این شخص به مشاهده میرسند که به وی غذا، آب، مراقبت های صحی فراهم نشده باشد؟ •

آیا این شخص اکثرًا با فرد دیگری یکجا می باشد که آن شخص نسبت به وی بی پروا است؟ و یا هم شخصی که وضعیت آن را در  •
 و یا با کی صحبت می کنند؟ کنترول داشته باشد، مثاًل آنها به کجا میروند

 آیا به نظر می رسد که به این شخص هدایت داده شده باشد که چه گونه حرف بزند و چه بگوید؟ •

 آیا این شخص در شرایط نامناسب زندگی می کند؟ •

 آیا این شخص ملکیت شخصی ندارد و طوری به نظر می رسد که شرایط زندگی وی خوب و مناسب نمی باشد؟ •

زادی گشت و گذار را دارد؟ آیا این شخص می تواند آزادانه محل زندگی خود را ترک کند؟ آیا در انجا آیا این شخص آ •
 اقدمات بیش از معمول امنیتی اعمال شده است؟

 


