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നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണെയ്യാൻ കഴിയുും 
 

1. ലക്ഷെങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സൂചനാ കാർഡുകൾ ഓർഡർ ടചയ്യുക, അവ ഗ്രധാനടപ്പട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ 

രട്ടികയായി 17 ഭാഷകളിൽ നൽകുന്നതുും, രഴ്സിൽ വയ്ക്കാൻ സൗകര്യഗ്രദവുമാണ്  . നിങ്ങളുടെ 
ഗ്രദദശ്ത്തുനിന്നുും, ഇര്കളുമായി ബന്ധടപ്പൊൻ ഇെയുള്ള ആളുകൾക് നിങ്ങൾക് ഈ കാർഡ് വിതര്ണും 
ടചയ്യാവുന്നതാണ്. കൂെുതലറിയാൻ സന്ദർശ്ികുക: www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

 

2. മനുഷ്യക്കടത്ത് വിവരങ്ങൾ റിപ്പാർട്ടുണെയ്യുക. 
 

മനുഷ്യക്കടത്താണെന്ന് സുംശയിക്കണപടുന്ന പ്രവർത്തനും റിപ്പാർട്ടുണെയ്യാപ്നാ അഥവാ ണെഡറൽ 

നിയമും നടപാക്കുന്ന വകുപിൽ നിന്ന് സഹായും ലഭിക്കുന്നതിപ്നാ 1-866-347-2423 എന്ന നമ്പറിൽ 

വിളിക്കുക അണലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിവരും ഇനിപറയുന്ന സസറ്റ് സന്ദർശിച്ച് 
സമർപിക്കുക: www.ice.gov/tips. 

 
 

കുറ്റകര്ടമന്ന് സുംശ്യികടപ്പെുന്ന ഗ്രവൃത്തി, ദ ാുംലാൻഡ് ടസകയൂര്ിറ്റി ഇൻടവസ്റ്റിദരഷൻസിന്ടറ 

(എച്ച്എസ്ഐ) െിപ് ലലനിദലക് ദിവസത്തിൽ 24 മണികൂറുും, ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവുും, വർഷത്തിൽ എലലാ 
ദിവസവുും വിളിച്ചുടകാണ്ട്, ദലാകത്തിൽ എവിടെയുള്ള വയക്തികൾകുും റിദപ്പാർട്ട് ടചയ്യാവുന്നതാണ്. 

ദലാകത്തിൽ എവിടെ നിന്നുും െിപ് ലലനിന്ടറ 802-872-6199 എന്ന നമ്പറിദലക് വിളികാവുന്നതാണ് . 

മനുഷയകെത്തുമായി ബന്ധടപ്പട്ട നിയമങ്ങൾ ഉൾടപ്പടെ, എച്ച്എസ്ഐ നെപ്പാകിയിട്ടുള്ള 400-ലധികും 
ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ടരാതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുും, നിയമും നെപ്പാകുന്ന ഏജൻസികളിൽ നിന്നുും ഉയർന്ന 

രര്ിശ്ീലനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ധർ വിവര്ങ്ങൾ ദശ്ഖര്ികുന്നു. 
 

ഇനിപറയുന്ന കാരയങ്ങൾക്കായി, നാഷ്െൽ ഹയൂമൻ പ്ടാെിക്കിുംഗ് റിപ്സാഴ്സ് ണസന്ററിണന (എൻഎച്ച് ടിആർസി) 
1-888-373-7888 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക: 

 

• നിങ്ങളുടെ ഗ്രദദശ്ടത്ത ഒര്ു ദസവന ദാതാവിന്ടറ സ ായും ലഭികുന്നതിനുും, ബന്ധടപ്പെുന്നതിനുും; 

• മനുഷയകെത്താകാൻ സാധയതയുള്ള ഗ്രവർത്തനടത്ത കുറിച്ചുള്ള വിവര്ും നൽകുന്നതിന്; 

അടലലങ്കിൽ 

• രര്ിശ്ീലനദമാ, സാദങ്കതിക സ ായദമാ അഥവാ സാധനസാമഗ്രികദളാ അഭയർത്ഥികുക വഴി 
കൂെുതലറിയുന്നതിന്. 

 

ര്ാജയത്ത് എവിടെനിന്നുും 24 മണികൂറുും മറുരെി ലഭികുന്ന ദദശ്ീയ, ദൊൾ-ഗ്രീ ദ ാട്ട് ലലനാണ് 

എൻഎച്ച് െിആർസി, ഒര്ു സർകാദര്തര് സുംഘെനയാണ് ഇതിന്ടറ ഗ്രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്നത്. 

3.     നിങ്ങൾക്കുും, നിങ്ങളുണട സമൂഹത്തിനുും അവപ് ാധും രകരുക. മനുഷയകെത്ത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ 

അറിഞ്ഞിര്ിദകണ്ട മറ്റ് സൂചനകൾ എന്നിവടയ കുറിച്ച് കൂെുതൽ മനസ്സിലാകാൻ ഞങ്ങളുടെ സൗജനയവുും, 
രര്സ്രര്ും ആശ്യ വിനിമയും നെത്തുന്നതുമായ ഓൺലലൻ രര്ിശ്ീലനത്തിൽ രടങ്കെുകുക, കൂൊടത 

രര്ിശ്ീലനത്തിൽ രടങ്കെുകാൻ മറ്റുള്ളവദര്ാെുും ആവശ്യടപ്പെുക. സന്ദർശ്ികുക: www.dhs.gov/bluecampaign. 

 

 

4. ഇതിണന കുറിച്ച് പ്രെരിപിക്കുക! ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ബ്ലൂ കാടമ്പയിൻ, ലഭയമായ മറ്റ് ദഗ്രാഗ്രാമുകൾ എന്നിവടയ 

കുറിച്ചുും അവ എങ്ങടനയാടണന്നതിടന കുറിച്ചുും സ ഗ്രവർത്തകർ, കുെുുംബാുംരങ്ങൾ, കൂൊടത 

താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റുള്ളവർ എന്നിവദര്ാട് രറയുക. ഇവ www.dhs.gov/bluecampaign എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭയമാണ്. 

5. ബ്ലൂ കാണമ്പയിൻ ണവബ് സസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. കൂെുതൽ രര്ിശ്ീലനത്തിനുും സാധനസാമഗ്രികൾ, ഇര്കടള 

രിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ടമറ്റീര്ിയലുകൾ, മനുഷയകെത്ത് അവസാനിപ്പികാനുള്ള ദരാര്ാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക് 
എങ്ങടന ദചര്ാൻ കഴിയുും എന്നതിടന കുറിച്ചുള്ള വിവര്ങ്ങൾ എന്നിവ അറിയുന്നതിന്  സന്ദർശ്ികുക: 

www.dhs.gov/bluecampaign. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശ്ിച്ച് ദരസ് ബുകിൽ ഞങ്ങടള "ലലകുടചയ്യുക": 

www.facebook.com/bluecampaign. അടലലങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടമയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധടപ്പെുക: 

BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

 നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണെയ്യാൻ കഴിയുും? 

ഇര്കടള തിര്ിച്ചറിയാും, മനുഷയകെത്താടണന്ന് സുംശ്യികടപ്പെുന്ന 

ദകസുകൾ റിദപ്പാർട്ടുടചയ്യാും 

http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.ice.gov/tips
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.dhs.gov/bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov


 നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണെയ്യാൻ കഴിയുും? 

 
ഇര്കടള തിര്ിച്ചറിയാും, മനുഷയകെത്താടണന്ന് സുംശ്യികടപ്പെുന്ന ദകസുകൾ 

റിദപ്പാർട്ടുടചയ്യാും 
 

 

ഇരകൾ നിങ്ങളുണട കൺമുന്നിൽ തണന്ന ഉണ്ടാകാും 
 

അധയാരകർ, നഴ്സുമാർ, സാമൂ ിക ഗ്രവർത്തകർ, വിശ്വാസാധിഷ്ഠിത ദനതാകൾ, സർകാദര്തര് സുംഘെനകൾ 

(എൻജിഒകൾ) എന്നിവടര്ാടകയാണ് കമയൂണിറ്റികളിടല അുംരങ്ങൾ, മനുഷയകെത്തിന്ടറ ഇര്കടള കടണ്ടത്താനുും, 
തിര്ിച്ചറിയാനുും, സ ായികാനുും ഇവർക് സാധയത കൂെുതലാണ്. മനുഷയകെത്തിന്ടറ ലക്ഷണങ്ങദളയുും, 
സൂചകങ്ങദളയുും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണും. മനുഷയകെത്തിന്ടറ ഇര്കടള തിര്ിച്ചറിയുകയുും, കെത്തുകാടര് 

നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ടകാണ്ടുവര്ികയുും ടചയ്യുന്നതിനുള്ള ആദയ രെിയാണിത്, ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സമൂ ും കൂെുതൽ 

സുര്ക്ഷിതമാകുും. 
 
 

മനുഷ്യക്കടത്തിന്ണറ ഇരകൾ നമ്മുണട സമൂഹത്തിലുമുണ്ട് 
 
 

അവർ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരുും, വുംശത്തിലുള്ളവരുും, 
ലിുംഗപ്ഭദമുള്ളവരുും, അപ്മരിക്കൻ രൗരന്മാർ അടക്കും, ഏത് 

രാപ്രത്തിൽനിന്നുള്ളവരുും ആകാും 
 

അവർക് നിയമരര്മായ ഇമിദഗ്രഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിര്ികാും അടലലങ്കിൽ ഇലലായിര്ികാും. ഇര്കൾ, നിയമരര്മായദതാ 
അലലാത്തദതാ ആയ ടതാഴിലാളി വിഭാരത്തിൽ ടരട്ടവര്ായി കാണാറുണ്ട്; ചിലര്ാകടട്ട, നലല ദവതനും ലഭികുന്ന ദജാലി 
വാഗ്ദാനത്തിൽ ടരദട്ടാ ഗ്രണയ നാെകത്തിൽ വശ്ീകര്ികടപ്പദട്ടാ ഇര്കളായവര്ാണ്. ആര്ാധനാലയങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, 

വീെുകൾ, ദ ാട്ടലുകൾ, റദസ്റ്റാറന്റുകൾ, നിർമ്മാണ ഗ്രവർത്തനും നെകുന്ന ഇെങ്ങൾ, രാമുകൾ, ബസ് - ടഗ്െയിൻ ദസ്റ്റഷനുകൾ, 

എയർദരാർട്ടുകൾ, അെുത്തുള്ള രാർകുകൾ, ഗ്െക് ദസ്റ്റാപ്പുകൾ, വണ്ടിത്താവളങ്ങൾ എന്നീ ഇെങ്ങളിദലാ മസ്സാജ് 

രാർലറുകൾ, ബാറുകൾ, നഗ്നതാ ഗ്രദർശ്നും നെത്തുന്ന ക്ലബുകൾ എന്നിവിെങ്ങളിദലാ ഇവടര് കടണ്ടത്താനാകുും. രലദപ്പാഴുും 
ഇവടര്, ബലും ഗ്രദയാരിദച്ചാ ഭീഷണിടപ്പെുത്തിദയാ, വീട്ടുദജാലി, രാും - രാക്െറി ടതാഴിൽ അടലലങ്കിൽ മറ്റുതര്ത്തിലുള്ള 

നിർബന്ധിത ദജാലി അടലലങ്കിൽ വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലലുംരികത (ദവശ്യാവൃത്തി) എന്നീ ദജാലികൾ ടചയ്യികുന്നു. 
ടരഡറൽ നിയമും അനുസര്ിച്ച്, വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലലുംരികവൃത്തി ടചയ്യാൻ ദഗ്രര്ിപ്പികടപ്പെുന്ന ഓദര്ാ 
ഗ്രായരൂർത്തിയാകാത്ത വയക്തിയുും മനുഷയകെത്തിന്ടറ ഇര്യാണ്. 

 
 

മനുഷ്യക്കടത്തുകാരുണട പ്രവർത്തനരീതി 
 
കുറവ് സാമൂ ിക സുര്ക്ഷാ വലയും ഉള്ളവടര്ദയാ അടലലങ്കിൽ ഒട്ടുും ഇലലാത്തവടര്ദയാ ആണ് മനുഷയകെത്തുകാർ 

ഉന്നും വയ്ക്കുക. സാമ്പത്തിക കഷ്ടപ്പാട്, വീട്ടിൽ വഴക്, ഗ്രകൃതി ദുര്ന്തങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ ര്ാഗ്ഷ്ടീയമായ അസ്ഥിര്ാവസ്ഥ 

അെകമുള്ള രല കാര്ണങ്ങൾ ടകാണ്ടുും വശ്ീകര്ികടപ്പൊവുന്ന ആളുകടളയാണ് മനുഷയകെത്തുകാർ ദനാട്ടമിെുക. 

ആളുകടള വലയിലാകാനുും, അെിമകളാകാനുും, ബലഗ്രദയാരവുും അഗ്കമഭീഷണിയുും, മനശ്ശാസ്ഗ്തരര്മായ 

ഭീഷണിയുും അെകും, രലതര്ും തഗ്ന്തങ്ങൾ മനുഷയകെത്തുകാർ രയറ്റുന്നു. ഈ തഗ്ന്തങ്ങൾ ഇര്യിൽ സൃഷ്ടികുന്ന 

മാനസികാഘാതും വളടര് വലുതായിര്ികുും, അതിനാൽ തടന്ന മികവര്ുും തങ്ങൾ ഇര്കളാടണന്ന് തിര്ിച്ചറിയിലല, 
ടരാതുജന മധയത്തിലാടണങ്കിൽ ദരാലുും, സ ായും ദചാദികുകയുമിലല. 

 

ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് മനുഷയകെത്തുകാര്ുടെ ടരാതുഗ്രവർത്തനര്ീതികൾ: 

 
• ദദദ ാരഗ്ദവദമൽപ്പികൽ അടലലങ്കിൽ വയക്തിദയദയാ, വയക്തിയുടെ കുെുുംബാുംരങ്ങടളദയാ 
ഭീഷണിടപ്പെുത്തൽ; 

• ഭക്ഷണും, ടവള്ളും അടലലങ്കിൽ ഉറകും എന്നിവ ദരാടലയുള്ള അെിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ 

തെസ്സടപ്പെുത്തൽ അടലലങ്കിൽ നിദഷധികൽ; 

• ഗ്രണയമാടണദന്നാ, കൂടെകൂട്ടാടമദന്നാ ഉള്ള വയാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകൽ; 

• നലല ദജാലിദയാ, വീദൊ തര്ടപ്പെുത്തിത്തര്ാടമന്നുള്ള വയാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകൽ; 

• മതരര്മായ ചെങ്ങുകളിൽ സുംബന്ധികുന്നതിൽ നിന്ന് വയക്തിടയ തെയൽ; 

• സു ൃത്തുകദളാ, കുെുുംബദമാ ആയുള്ള ബന്ധും നിയഗ്ന്തികൽ; 

• ചലന സവാതഗ്ന്തയും രര്ിമിതടപ്പെുത്തൽ; 

• വയക്തിയുടെ വയക്തിരര്ിചയ ദര്ഖകൾ രിെിച്ചുവയ്ക്കൽ; 

• നാെുകെത്തുടമദന്നാ, നിയമ നെരെി ഉണ്ടാകുടമദന്നാ ഭീഷണിടപ്പെുത്തൽ; 

ഒപ്പും/അടലലങ്കിൽ 

• ആദര്ാരികടപ്പെുന്ന കെങ്ങൾ അെയ്ക്കുന്നതിന് വയക്തിയുടെ ശ്മ്പളത്തിൽ 

ലകവയ്ക്കൽ. 

 

മനുഷ്യക്കടത്തിന്ണറ ലക്ഷെങ്ങൾ 
 

ഇര്കടള കടണ്ടത്തുകയുും, സൂചനകൾ റിദപ്പാർട്ട് ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുന്നത് വഴി, ഇര്കടള ര്ക്ഷടപ്പെുത്താൻ നിയമും 
നെപ്പാകുന്ന ഏജൻസികൾ ടചയ്യുന്ന ഗ്ശ്മങ്ങടള നിങ്ങൾ സ ായികുകയാണ്, ഒര്ു ജീവിതും ര്ക്ഷടപ്പെുത്താൻ 

ഇതുവഴി നിങ്ങൾക് കഴിദഞ്ഞകാും. ലവദയരര്വുും മാനസികാദര്ാരയരര്വുമായ രര്ിരാലനും, അഭയും, ടതാഴിൽ 

രര്ിശ്ീലനും, നിയമരര്മായ രിന്തുണ എന്നിവ ദരാടല, ഇര്കളുടെ സവാതഗ്ന്തയവുും അന്തസ്സുും വീടണ്ടെുകുന്ന 

ദസവനങ്ങളുമായി അവടര് നിങ്ങൾക് ബന്ധടപ്പെുത്താനാകുും. നിങ്ങളുടെ സുര്ക്ഷയുും ഒപ്പും ഇര്യുടെ സുര്ക്ഷയുും 
രര്മഗ്രധാനമാണ്. മനുഷയകെത്തുകാര്നാടണന്ന് സുംശ്യികടപ്പെുന്ന വയക്തിടയ ദനര്ിട്ട് എതിർകാദനാ അഥവാ 
നിങ്ങളുടെ സുംശ്യടത്ത കുറിച്ച് ഇര്യ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാദനാ ഗ്ശ്മികര്ുത്. സൂചകങ്ങളുടെ സാന്നിധയദമാ, 
അസാന്നിധയദമാ മനുഷയകെത്തിന്ടറ ടതളിവ് ആയിടകാള്ളണടമന്നിലല. മനുഷയകെത്താടണന്ന് സുംശ്യികടപ്പെുന്ന 

ദകസുകൾ അദനവഷികാനുള്ള ചുമതല നിയമും നെപ്പാകുന്ന ഏജൻസികൾകാണ്. 

 

 
• കുെുുംബും, സു ൃത്തുകൾ, സാമൂ ിക സുംഘെനകൾ അടലലങ്കിൽ ആര്ാധനാലയങ്ങൾ 

എന്നിവ വയക്തി ഒഴിവാകുന്നതായി ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ? 

• കുട്ടി സ്കൂളിൽ വര്ാതായിട്ടുദണ്ടാ? 

• വയക്തിക് ടരാെുന്നടതയുള്ളദതാ, നാെകീയമായദതാ ആയ സവഭാവമാറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുദണ്ടാ? 

• ഗ്രായരൂർത്തിയാകാത്ത വയക്തി വാണിജയാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലലുംരിക ഗ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 

ഏർടപ്പെുന്നുദണ്ടാ? 

• വയക്തിക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടടപ്പട്ടതാദയാ, ആശ്യകുഴപ്പും ഉള്ളതാദയാ ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ അഥവാ 
മാനസികവുും ശ്ാര്ീര്ികവുമായി ദുര്ുരദയാരികടപ്പട്ടതിന്ടറ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണികുന്നുദണ്ടാ? 

• രല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഉണങ്ങാത്ത രര്ികുകൾ വയക്തിയുടെ ശ്ര്ീര്ത്തിലുദണ്ടാ? 

• ഭയദമാ, ഭീര്ുതവദമാ, അമിതമായ വിദധയതവദമാ വയക്തി കാണികുന്നുദണ്ടാ? 

• ഭക്ഷണും, ടവള്ളും, ഉറകും അടലലങ്കിൽ ലവദയ രര്ിചര്ണും എന്നിവ നിദഷധികടപ്പട്ടതിന്ടറ 

ലക്ഷണങ്ങൾ വയക്തി കാണികുന്നുദണ്ടാ? 

• വയക്തിദയാട് ദയാജികാത്ത അഭിഗ്രായമുള്ളവർക് ഒപ്പമാദണാ വയക്തിടയ ഇെകിടെ 
കാണുന്നത്? അടലലങ്കിൽ, ചുറ്റുരാെുകളുടെ നിയഗ്ന്തണും മറ്റാർടകങ്കിലുും ആടണന്ന് 
ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ, ഉദാ ര്ണത്തിന് അവർ എവിടെ ദരാകുന്നു, അഥവാ ആദര്ാട് 
സുംസാര്ികുന്നു എന്നിങ്ങടന 

• ആടര്ങ്കിലുും രര്ിശ്ീലിപ്പിച്ച ഗ്രകാര്മാണ് വയക്തി സുംസാര്ികുന്നടതന്ന് ദതാന്നുന്നുദണ്ടാ? 

• ഉചിതമലലാത്ത സാ ചര്യത്തിലാദണാ വയക്തി ജീവികുന്നത്? 

• വയക്തിക് അവശ്യും ദവണ്ട സാധനങ്ങളുടെ കുറവുദണ്ടാ, സുസ്ഥിര് ജീവിത സാ ചര്യും ഇലലാത്ത 

തര്ത്തിൽ വയക്തി കാണടപ്പെുന്നുദണ്ടാ? 

• വയക്തിക് സഞ്ചാര്/ചലന സവാതഗ്ന്തയും ഉദണ്ടാ? വയക്തിക് താമസികുന്നിെത്ത് സവതഗ്ന്തമായി 
ജീവികാനാകുന്നുദണ്ടാ? നയായമലലാത്ത സുര്ക്ഷാ മുൻകര്ുതലുകൾ ഉദണ്ടാ? 


