ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବବ

ପୀଡିତ ଚିହ୍ନଟ
NGO,
ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଦଳ

1. ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ପଢନ୍ତୁ | ଆମର ସୂଚକ କାଡଡ ବରାଦ କରନ୍ତୁ ଯାହା ୧୭ଟି ଭାଷାରର ସୁବଧ
ି ାଜନକ ୱାରଲଟ୍ ଆକାରର ଅରଟ, ଏହା ମୁଖ୍ୟ
ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ତାଲି କା କରିଥାଏ | ଆପଣ ଏହି କାଡଡଗୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରର ରସହି ରଲାକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରି ପାରନ୍ତି ରଯଉଁମାରନ
ପୀଡିତମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଡରର ଆସିପାରନ୍ତି |www.dhs.gov/bluecampaign. ରର ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
2. ମାନବ ଚାଲାଣ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡକ
ି ରିରପାଟଡ କରନ୍ତୁ ସରେହଜନକ ମାନବ ଚାଲାଣ କାଯଡୟକଳାପର ରିରପାଟଡ ରଦବାକୁ ବା ସଂଘୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ଡନ ପକ୍ଷରୁ
ସାହାଯୟ ପାଇବାକୁ 1-866-347-2423 ରର କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରର online at www.ice.gov/tips.ରର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ |
ବିଶ୍ୱସାରା ପ୍ରବତେକ ବେକ୍ତି ସବେହଜନ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍େକଳାପ ବଦଶୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆନୁ ସନ୍ଧାନ (HIS) ଟିପ୍ ଲାଇନ୍ କୁ ଦିନର ୨୪
ଘଣ୍ଟାବର, ସପ୍ତାହର ୭ ଦିନ ଏବଂ ବର୍୍ର ପ୍ରବତେକ ଦିନ ରିବପାଟ୍ କରିପାରିବବ | 802-872-6199 କୁ କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ
ସ୍ତରବର ଏହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିହୁଏ | ଉଚ୍ଚ ତାଲିମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ବିବଶର୍ଜ୍ଞମ୍ାବନ ଉଭୟ ଜନତା ଏବଂ ମ୍ାନବ ଚାଲାଣ ସମ୍ପକିତ ଆଇନଗୁଡକ
ି
ସହିତ HSI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍୍ନ ବହାଇଥିବା ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଇନ ଉପବର ଥିବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍୍ନ କାର୍ଯ୍ୋଳୟ ତରଫରୁ ରିବପାଟ୍ ନିଅନ୍ତି |
ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ସମୱଳ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ (NHTRC) 1-888-373-7888:
•

ସାହାର୍ଯେ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବର ଥିବା ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରିବାପାଇଁ ;

•

ସମ୍ଭାବିତ ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର କାର୍ଯ୍େକଳାପ ଉପବର ସୂଚନା ବଦବା ପାଇଁ ; ବା

•

ତାଲିମ୍, ବବୈର୍େୟିକ ସହାୟତା ବା ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଅନୁ ବରାଧ କରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ

NHTRC ବହଉଛି ବଦଶର ବର୍ଯବକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍ ର ଉର୍ତ୍ର ବଦବା ପାଇଁ, ଦିନବର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ,
ନିଶଳ୍କ
ୁ ହଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବବସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବହାଇଥାଏ |
3. ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ର୍ିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ | ମ୍ାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଆପଣ ସବଚତନ ରହିବା ଉଚିତ ଥିବା ସୂଚକଗୁଡକ
ି ବିର୍ୟବର ଅଧିକା
ଜାଣିବାକୁ ଆମ୍ର ମ୍ାଗଣା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ତାଲିମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ତାଲିମ୍ ବନବା ଜାଣନ୍ତି ବବାଲି ଅନେମ୍ାନଙ୍କୁ କୁ ହନ୍ତୁ |
www.dhs.gov/bluecampaign କୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ |
4. ବିଶ୍ୱବର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ! ସହକମ୍୍ୀ, ପରିବାର ଏବଂ ବର୍ଯବକୌଣସି ଆଗ୍ରହୀ ବେକ୍ତିମ୍ାନଙ୍କୁ ବଲ ୁ କାବମ୍ପନ୍ ବିର୍ୟବର କହନ୍ତୁ, ଆବମ୍ କିପରି
www.dhs.gov/bluecampaign. ବର ବହୁ ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ଯ୍େକ୍ରମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ .
5. ବଲ ୁ କ୍କ୍ୟାରେନ୍ ରୱବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ରଦଖ୍ନ୍ତୁ | ଅଧିକ ତାଲି ମ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଗରବଷଣା, ପୀଡିତ ସହାୟତା ଉପକରଣ, ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ
ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ କିପରି ରଯାଗ ରଦଇପାରିରବ ତାହାର ତଥୟ ପାଇଁ , ଯାଆନ୍ତୁ:www.dhs.gov/Bluecampaign. ଆମ୍କୁ “
Like” କରନ୍ତୁ Facebook:www.facebook.com/bluecampaign ବର ବା, BlueCampaign@hq.dhs.gov ବର
ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିବବ?

ପୀଡିତମ୍ାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ସବେହଜନକ ଘଟଣାଗୁଡକ
ି ରିବପାଟ୍ କରିବବ

ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିରବ ?
ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣର ସରେହଜନକ ରକସ୍ ରିରପାଟଡ
କରିବା

ପୀଡିତମ୍ାବନ ସାଧାରଣ ଦୃ ଷ୍ଟିବର ଥାଇ ପାରନ୍ତି
ଶିକ୍ଷକ, ନସ୍, ସମ୍ାଜ ବସବୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତବନତା, ଏବଂ ବବସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡକ
ି (NGO) ଆମ୍ ସଂପ୍ରଦାୟର ସଦସେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଚାଲାଣ
ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ବହଉଥିବା – ପୀଡିତମ୍ାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସାହାର୍ଯେ କରନ୍ତି | ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୂଚନାଗୁଡକ
ି ବିର୍ୟବର ଆପଣ ପଢିବା ଉଚିତ |

•

ଧାମ୍ିକ କାର୍ଯ୍େଗୁଡକ
ି ବର ବର୍ଯାଗ ବଦବାକୁ ବାରଣ କରିବା;

•

ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରିବାବର ବାଧା ବଦବା;

•

ଗମ୍ନାଗମ୍ନର ସ୍ୱାଧିନତାକୁ ସୀମ୍ିତ କରିବା;

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିପତ୍ରଗୁଡକ
ି ବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା;

•

ନିବା୍ ସନ ବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍୍ନ କାର୍ଯ୍େର ଭୟ ବଦଖାଇବା; ଏବଂ/ବା

•

ନେସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଋଣ ପରିବଶାଧ କରିବାକୁ ବେକ୍ତିଙ୍କ ଦରମ୍ା ସଜାଇବା|

ମାନବ ଚାଲାଣର ଲକ୍ଷଣ
ପିଡୀତମ୍ାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀ ରିବପାଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍୍ନର ଉଦ୍ଧାରବର ସାହାର୍ଯେ କରି ପୀଡିତ ବହଉଥିବା ବେକ୍ତି ପାଇଁ
ଆପଣ ନିଜ ଭାଗର କାର୍ଯ୍େ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି | ଚିକତ୍ସ
ି ା,ମ୍ାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥେ ବସବା, ବାସ, କାର୍ଯ୍େ ତାଲିମ୍, ଏବଂ

ପୀଡିତମ୍ାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାନଙ୍କୁ ନୋୟର ଦରବାରକୁ ଆଣିବାବର ଏହା ପ୍ରଥମ୍ ପଦବକ୍ଷପ ଅବଟ ର୍ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ

ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଭଳି ବସବା ସହିତ ଆପଣ ପୀଡିତମ୍ାନଙ୍କୁ ବର୍ଯାଡି ପାରିବବ ର୍ଯାହା ବସମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧିନତା ଏବଂ ମ୍ର୍ଯ୍ୋଦା ପୁନଲ୍ାଭ

ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାବର ସାହାର୍ଯେ କବର |

କରାଇପାରିବବ | ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପୀଡିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାବ୍ବଭୌମ୍ ଅବଟ | ବର୍ଯବକୌଣସି ସମ୍ୟବର ସେିଗ୍ଧ ଚାଲାଣକାରୀର ସିଧାସଳଖ
ସମ୍ମୁଖୀନ ବହବା କିମ୍ାବ ଆପଣଙ୍କର ସବେହ ପାଇଁ ପୀଡିତକୁ ସତକ୍ କରାଇବାକୁ ବଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନାହିଁ | ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ସେିଗ୍ଧ ବକସ୍ ଗୁଡକ
ି ର

ଚାଲାଣ ପୀଡିତମ୍ାବନ ଆମ୍ ସଂପ୍ରଦାୟବର ଅଛନ୍ତି
ଚାଲାଣର ଶିକାର ବେକ୍ତି U.S.ନାଗରୀକମ୍ାନଙ୍କ ସହିତ ବସମ୍ାବନ ବର୍ଯବକୌଣସି ବୟସ,
ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ ବା ଜାତୀୟତାର ବହାଇଥାଇପାରନ୍ତି

ତଦନ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍୍କଙ୍କ ଉପବର ନେସ୍ତକରାର୍ଯାଇଛି |

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ବଗ୍, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନ, ବା ଆରାଧନା ଗୃହରୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ବହବା ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି
କି?

•

ପିଲାଟି ବିଦୋଳୟବର ବର୍ଯାଗ ବଦବା ବେ କରିବଦଇଛି କି?

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବେବହାରବର ଆକସ୍ମିକ କିମ୍ାବ ଅପ୍ରତୋଶିତ ପରିବର୍ତ୍୍ନ ବହାଇଛି କି?

କାରଖାନାର ଶ୍ରମ୍, ବା ଅନେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମ୍, ବା ବେବସାୟିକ ବର୍ଯୌନକ୍ରିୟା (ବବଶୋବୃ ର୍ତ୍)ି ପାଇଁ ବସମ୍ାବନ ବାଧ୍ୟ ବା ବିବଶ ବହାଇଥାନ୍ତି | ସଂଘୀୟ ଆଇନ

•

ତରୁଣୀଟି ବଦହ ବେବସାୟବର ଜଡିତ ଅଛି କି?

ଅନୁ ସାବର ବଦହ ବେବସାୟବର ଲଗାଇବାକୁ ବପ୍ରରିତ କରାର୍ଯାଉଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ନାବାଳକ ବହଉଛନ୍ତି ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ଜବଣ ପୀଡିତ ବେକ୍ତି |

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅବୁ ଝା ବା ଭ୍ରମ୍ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ ବଶାର୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ବଦଖାଉଛନ୍ତି କି?

•

ଆବରାଗେ ଲାଭ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତବରବର ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଆଘତଜନିତ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି?

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭୟଭୀତ, ଡରୁଆ ବା ଅପ୍ରତିବରାଧୀ କି?

•

ଖାଦେ, ପାନୀୟ, ଶୟନ, ବା ଚିକତ୍ସ
ି ା ବସବା ବାରଣ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କଠାବର ବଦଖାର୍ଯାଉଛି କି?

•

ବକୌଣସି ବେକ୍ତିଙ୍କ କମ୍ପାନୀବର ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ବଦଖାର୍ଯାଆନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ବକହିଜବଣ ପରିସ୍ଥିତଟ
ି ର
ି

ବସମ୍ାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ବଦଶାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ି ଥାଇପାବର ବା ନଥାଇପାବର | ପୀଡିତ ବେକ୍ତିମ୍ାବନ ଉଭୟ ବବୈଧ ଏବଂ ଅବବୈଧ ଶ୍ରମ୍ ସ୍ଥାନମ୍ାନଙ୍କବର
ମ୍ିଳପ
ି ାରନ୍ତି; ଭଲ ଦରମ୍ା ମ୍ିଳୁଥିବା ଚାକିରି ଏପରିକି ବପ୍ରମ୍ର ପ୍ରତିଶୁତ ି ଦ୍ୱାରା ବକବତକ ପ୍ରବଲାଭିତ ବହାଇଥାନ୍ତି | ପ୍ରାୟତଃ ଘବରାଇ ଦାସତ୍ୱ, ବକ୍ଷତ କିମ୍ାବ

ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ କିପରି କାର୍ଯ୍େ କରନ୍ତି
ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ବଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବା ବିନା ସାମ୍ାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ରବର ଶିକାର କରନ୍ତି | ବସମ୍ାବନ ବସହି ବଲାକମ୍ାନଙ୍କୁ ବଖାଜିଥାନ୍ତି ବର୍ଯଉଁମ୍ାବନ କି
ଆଥିକ କଷ୍ଟ, ଘବରାଇ ହିଂସା, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯ୍େୟ ବା ରାଜବନୈତକ
ି ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁ ବ୍ଳ ଥାନ୍ତି | ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ପୀଡିତମ୍ାନଙ୍କୁ ଫାଶବର
ପକାଇବାକୁ ହିଂସା ବା ହିଂସାର ଭୟ ଭଳି ମ୍ାନସିକ ବିବଶତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକୌଶଳ ବେବହାର କରନ୍ତି | ମ୍ାନସିକ ଆଘାତଟି ଖୁବ୍ ବଡ ବହାଇପାବର
ବର୍ଯବହତୁ ବହୁ ବଲାକ ନିଜକୁ ପୀଡିତ ବବାଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସାହାର୍ଯେ ମ୍ାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଅତେଧିକ ସାବ୍ଜନୀନ ପରିସ୍ଥିତବି ର ମ୍ଧ୍ୟ |
ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ପ୍ରାୟତଃ ନିମ୍ଲ
ନ ିଖିତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି:
•

ବଲାକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସେଙ୍କୁ ହିଂସା କିମ୍ାବ ଭୟ ବଦଖାଇ;

•

ଖାଦେ, ଜଳ କିମ୍ାବ ନିଦ୍ରା ଭଳି ବଲାକକଙ୍କର ବମ୍ୌଳିକ ଆବଶେକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି;

•

ବପ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ତାର ମ୍ିଥୋ ପ୍ରତିଶୁତ ି ବଦବା;

•

ଉର୍ତ୍ମ୍ ଚାକିରି ଏବଂ ଘରର ମ୍ିଥୋ ପ୍ରତିଶୁତ ି କରିବା;

ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର ଥିବାର ବଦଖାର୍ଯାଉଛି କି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ ବକଉଁଠାକୁ ର୍ଯିବବ ବା କାହା ସହିତ କଥା ବହବବ?
•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କଥାବର ବସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥିବା ଭଳି ଜଣାର୍ଯାଉଛି କି?

•

ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅନୁ ଚତ
ି ଅବସ୍ଥାବର ରହୁ ଛନ୍ତି କି?

•

ବେକ୍ତିଜଣଙ୍କର ବେକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୃ ଢ ଭାବବର ସଂସ୍ଥାପିତ ପରିସ୍ଥିତ ି ନ ଥିବା ଭଳି ବଦଖାର୍ଯାଉଛି କି?

•

କ୍ରିୟାକଳାପବର ବେକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି? ବେକ୍ତିମ୍ାବନ ରହୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମ୍ୁକ୍ତ ଭାବବର ଛାଡି ପାରିବବ କି?
ବସଠାବର ର୍ଯଥାଥ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଅଛି କି?

