
ପୀଡତି ଚହି୍ନଟ 
NGO, 

ବଶି୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଦଳ 

ଆପଣ କ’ଣ କରପିାରବିବ 
 

1. ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ପଢନୁ୍ତ | ଆମର ସୂଚକ କାଡଡ ବରାଦ କରନୁ୍ତ ଯାହା ୧୭ଟ ିଭାଷାରର ସୁବଧିାଜନକ ୱାରଲଟ୍ ଆକାରର ଅରଟ, ଏହା ମୁଖ୍ୟ 
ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ତାଲିକା କରିଥାଏ | ଆପଣ ଏହ ିକାଡଡଗୁଡକି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରର ରସହ ିରଲାକମାନଙୁ୍କ ବତିରଣ କର ିପାରନ୍ତ ିରଯଉମଁାରନ 
ପୀଡତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଡରର ଆସପିାରନ୍ତ ି|www.dhs.gov/bluecampaign. ରର ଅଧିକ ଜାଣନୁ୍ତ | 

 

 

2. ମାନବ ଚାଲାଣ ଟପି୍ପଣୀଗୁଡକି ରିରପାଟଡ କରନୁ୍ତ ସରେହଜନକ  ମାନବ ଚାଲାଣ କାଯଡୟକଳାପର ରିରପାଟଡ ରଦବାକୁ ବା ସଂଘୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ଡନ ପକ୍ଷରୁ 
ସାହାଯୟ ପାଇବାକୁ 1-866-347-2423 ରର କଲ୍ କରନୁ୍ତ ବା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରର  online at www.ice.gov/tips.ରର ଏକ ଟପି୍ପଣୀ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ  | 

 

 

ବଶି୍ୱସାରା ପ୍ରବତେକ ବେକି୍ତ ସବେହଜନ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍୍ଯେକଳାପ ବଦଶୀୟ ସରୁକ୍ଷା ଆନୁସନ୍ଧାନ (HIS) ଟପି୍ ଲାଇନ୍ କୁ ଦନିର ୨୪ 
ଘଣ୍ଟାବର, ସପ୍ତାହର ୭ ଦନି ଏବଂ ବର୍୍ର ପ୍ରବତେକ ଦନି ରବିପାଟ ୍କରପିାରବିବ | 802-872-6199 କୁ କଲ୍ କରବିା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ 
ସ୍ତରବର ଏହାର ସାନ୍ନଧି୍ୟ ଲାଭ କରହୁିଏ | ଉଚ୍ଚ ତାଲିମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ବବିଶର୍ଜ୍ଞମ୍ାବନ ଉଭୟ ଜନତା ଏବଂ ମ୍ାନବ ଚାଲାଣ ସମ୍ପକତି ଆଇନଗୁଡକି 
ସହତି HSI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ନ୍ ବହାଇଥିବା ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଇନ ଉପବର ଥିବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ନ୍ କାର୍୍ଯୋଳୟ ତରଫରୁ ରବିପାଟ ୍ନଅିନ୍ତ ି|  

 

 

 ଜାତୀୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ସମୱଳ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରନୁ୍ତ (NHTRC) 1-888-373-7888: 

 

• ସାହାର୍ଯେ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବର ଥିବା ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହତି ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରବିାପାଇଁ ; 
• ସମ୍ଭାବତି ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର କାର୍୍ଯେକଳାପ ଉପବର ସୂଚନା ବଦବା ପାଇଁ ; ବା  
• ତାଲିମ୍, ବବୈର୍େୟିକ ସହାୟତା ବା ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଅନୁବରାଧ କର ିଅଧିକ ଜାଣବିା ପାଇଁ 

 
NHTRC ବହଉଛ ିବଦଶର ବର୍ଯବକୌଣସ ିସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍ ର ଉର୍ତ୍ର ବଦବା ପାଇଁ, ଦନିବର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ, 

ନଶୁିଳ୍କ ହଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବବସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି ବହାଇଥାଏ | 

3. ନଜିକୁ ଏବଂ ନଜିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ର୍କିି୍ଷତ କରାନୁ୍ତ | ମ୍ାନବ  ଚାଲାଣ  ଏବଂ ଆପଣ  ସବଚତନ ରହବିା ଉଚତି ଥିବା ସୂଚକଗୁଡକି  ବରି୍ୟବର ଅଧିକା 
ଜାଣବିାକୁ   ଆମ୍ର ମ୍ାଗଣା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ତାଲିମ୍ ନଅିନୁ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ତାଲିମ୍ ବନବା ଜାଣନ୍ତ ିବବାଲି ଅନେମ୍ାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ |  

www.dhs.gov/bluecampaign କୁ ର୍ଯାଆନୁ୍ତ | 

 

 

4. ବଶି୍ୱବର ପ୍ରଚାର କରନୁ୍ତ ! ସହକମ୍୍ୀ, ପରବିାର ଏବଂ ବର୍ଯବକୌଣସ ିଆଗ୍ରହୀ ବେକି୍ତମ୍ାନଙୁ୍କ ବଲ ୁକାବମ୍ପନ୍ ବରି୍ୟବର କହନୁ୍ତ, ଆବମ୍ କପିର ି

www.dhs.gov/bluecampaign. ବର ବହୁ ଉପଲବ୍ଧ କାର୍୍ଯେକ୍ରମ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ. 

5. ବଲ ୁକ୍କ୍ୟାରେନ୍ ରୱବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ରଦଖ୍ନୁ୍ତ | ଅଧିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଗରବଷଣା, ପୀଡତି ସହାୟତା ଉପକରଣ, ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣ 
ସମାପ୍ତ କରବିାକୁ ଆପଣ କପିର ିରଯାଗ ରଦଇପାରରିବ ତାହାର ତଥୟ ପାଇ ଁ, ଯାଆନୁ୍ତ:www.dhs.gov/Bluecampaign. ଆମ୍କୁ “ 

Like” କରନୁ୍ତ Facebook:www.facebook.com/bluecampaign ବର  ବା, BlueCampaign@hq.dhs.gov ବର 
ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରନୁ୍ତ | 

 
 
 
 
 
 

ଆପଣ କ’ଣ କରପିାରବିବ? 
ପୀଡତିମ୍ାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ ଓ ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ସବେହଜନକ ଘଟଣାଗୁଡକି ରବିପାଟ୍ କରବିବ 
 

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


ଆପଣ କ’ଣ କରିପାରିରବ ? 
 

ପୀଡତିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଚାଲାଣର ସରେହଜନକ ରକସ୍ ରିରପାଟଡ 
କରିବା 

 

 

ପୀଡତିମ୍ାବନ ସାଧାରଣ ଦୃଷି୍ଟବର ଥାଇ ପାରନ୍ତ ି
 

ଶକି୍ଷକ, ନସ,୍ ସମ୍ାଜ ବସବୀ, ବଶି୍ୱସ୍ତବନତା, ଏବଂ ବବସରକାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡକି (NGO) ଆମ୍ ସଂପ୍ରଦାୟର ସଦସେ ଅଟନ୍ତ ିଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ  ଚାଲାଣ 

ଏବଂ ସମ୍ମଖୁୀନ ବହଉଥିବା – ପୀଡତିମ୍ାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ ଓ ସାହାର୍ଯେ କରନ୍ତ ି| ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୂଚନାଗୁଡକି ବରି୍ୟବର ଆପଣ ପଢବିା ଉଚତି | 

ପୀଡତିମ୍ାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରବିା ଏବଂ ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାନଙୁ୍କ ନୋୟର ଦରବାରକୁ ଆଣିବାବର ଏହା ପ୍ରଥମ୍ ପଦବକ୍ଷପ ଅବଟ ର୍ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ 

ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବାବର ସାହାର୍ଯେ କବର | 
 

 
 

ଚାଲାଣ ପୀଡତିମ୍ାବନ ଆମ୍ ସଂପ୍ରଦାୟବର ଅଛନ୍ତ ି 
 

 

ଚାଲାଣର ଶକିାର ବେକି୍ତ U.S.ନାଗରୀକମ୍ାନଙ୍କ ସହତି ବସମ୍ାବନ ବର୍ଯବକୌଣସ ିବୟସ, 
ଜାତ,ି ଲିଙ୍ଗ ବା ଜାତୀୟତାର ବହାଇଥାଇପାରନ୍ତ ି 

 

ବସମ୍ାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ବଦଶାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ିଥାଇପାବର ବା ନଥାଇପାବର | ପୀଡତି ବେକି୍ତମ୍ାବନ ଉଭୟ ବବୈଧ ଏବଂ ଅବବୈଧ ଶ୍ରମ୍ ସ୍ଥାନମ୍ାନଙ୍କବର 
ମ୍ିଳପିାରନ୍ତ;ି ଭଲ ଦରମ୍ା ମ୍ିଳୁଥିବା ଚାକରି ିଏପରକି ିବପ୍ରମ୍ର ପ୍ରତଶୁିତ ିଦ୍ୱାରା ବକବତକ ପ୍ରବଲାଭିତ ବହାଇଥାନ୍ତ ି| ପ୍ରାୟତଃ ଘବରାଇ ଦାସତ୍ୱ, ବକ୍ଷତ କମି୍ବା 
କାରଖାନାର ଶ୍ରମ୍, ବା ଅନେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମ୍, ବା ବେବସାୟିକ ବର୍ଯୌନକ୍ରିୟା (ବବଶୋବୃର୍ତ୍)ି ପାଇଁ ବସମ୍ାବନ ବାଧ୍ୟ ବା ବବିଶ ବହାଇଥାନ୍ତ ି| ସଂଘୀୟ ଆଇନ 
ଅନୁସାବର ବଦହ ବେବସାୟବର ଲଗାଇବାକୁ ବପ୍ରରତି କରାର୍ଯାଉଥିବା ସମ୍ସ୍ତ ନାବାଳକ ବହଉଛନ୍ତ ିମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ଜବଣ ପୀଡତି ବେକି୍ତ | 

 

 

ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ କପିର ିକାର୍ଯ୍େ କରନ୍ତ ି
 

ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ବଲାକମ୍ାନଙୁ୍କ ଖବୁ୍ କମ୍ ବା ବନିା ସାମ୍ାଜକି ସୁରକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ରବର ଶକିାର କରନ୍ତ ି| ବସମ୍ାବନ ବସହ ିବଲାକମ୍ାନଙୁ୍କ ବଖାଜଥିାନ୍ତ ିବର୍ଯଉଁମ୍ାବନ କ ି
ଆଥକି କଷ୍ଟ, ଘବରାଇ ହଂିସା, ପ୍ରାକୃତକି ବପିର୍୍ଯେୟ ବା ରାଜବନୈତକି ଅସ୍ଥିରତା ଭଳ ିବଭିିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁବ୍ଳ ଥାନ୍ତ ି| ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ପୀଡତିମ୍ାନଙୁ୍କ ଫାଶବର 
ପକାଇବାକୁ ହଂିସା ବା ହଂିସାର ଭୟ ଭଳ ିମ୍ାନସକି ବବିଶତା ସହତି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକୌଶଳ ବେବହାର କରନ୍ତ ି|  ମ୍ାନସକି ଆଘାତଟ ିଖବୁ୍ ବଡ ବହାଇପାବର 
ବର୍ଯବହତୁ ବହୁ ବଲାକ ନଜିକୁ ପୀଡତି ବବାଲି ଜାଣିପାରନ୍ତ ିନାହିଁ ବା ସାହାର୍ଯେ ମ୍ାଗନ୍ତ ିନାହିଁ, ଏପରକି ିଅତେଧିକ ସାବ୍ଜନୀନ ପରସି୍ଥିତବିର ମ୍ଧ୍ୟ | 

 
ଚାଲାଣକାରୀମ୍ାବନ ପ୍ରାୟତଃ ନମି୍ନଲିଖିତ ଦ୍ୱାରା  ପରଚିାଳନା କରନ୍ତ:ି 

 

• ବଲାକଙୁ୍କ କମି୍ବା ତାଙ୍କର ପରବିାରର ସଦସେଙୁ୍କ ହଂିସା କମି୍ବା ଭୟ ବଦଖାଇ; 

• ଖାଦେ, ଜଳ କମି୍ବା ନଦି୍ରା ଭଳ ିବଲାକକଙ୍କର ବମ୍ୌଳକି ଆବଶେକତାରୁ ବଞ୍ଚତି କର;ି 

• ବପ୍ରମ୍ କମି୍ବା ବନୁ୍ଧତାର ମ୍ିଥୋ ପ୍ରତଶୁିତ ିବଦବା; 

• ଉର୍ତ୍ମ୍ ଚାକରି ିଏବଂ ଘରର ମ୍ିଥୋ ପ୍ରତଶୁିତ ିକରବିା; 

• ଧାମ୍ିକ କାର୍୍ଯେଗୁଡକିବର ବର୍ଯାଗ ବଦବାକୁ ବାରଣ କରବିା; 

• ବନୁ୍ଧ ଏବଂ ପରବିାର ସହତି ବର୍ଯାଗାବର୍ଯାଗ କରବିାବର ବାଧା ବଦବା; 

• ଗମ୍ନାଗମ୍ନର ସ୍ୱାଧିନତାକୁ ସୀମ୍ିତ କରବିା; 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ପରଚିୟ ନଥିପତ୍ରଗଡୁକିବର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା; 

• ନବିା୍ସନ ବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ନ୍ କାର୍୍ଯେର ଭୟ ବଦଖାଇବା; ଏବଂ/ବା 

• ନେସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଋଣ ପରବିଶାଧ କରବିାକୁ ବେକି୍ତଙ୍କ ଦରମ୍ା ସଜାଇବା| 
 

ମାନବ ଚାଲାଣର ଲକ୍ଷଣ 
 

ପିଡୀତମ୍ାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କର ିଏବଂ ଟପି୍ପଣୀ ରବିପାଟ ୍କରବିା ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ନ୍ର ଉଦ୍ଧାରବର ସାହାର୍ଯେ କର ିପୀଡତି ବହଉଥିବା ବେକି୍ତ ପାଇଁ 
ଆପଣ ନଜି ଭାଗର କାର୍୍ଯେ କରୁଛନ୍ତ,ି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରପିାରନ୍ତ ି| ଚକିତି୍ସା,ମ୍ାନସକି ସ୍ୱାସ୍ଥେ ବସବା, ବାସ, କାର୍୍ଯେ ତାଲିମ୍, ଏବଂ 
ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଭଳ ିବସବା ସହତି ଆପଣ ପୀଡତିମ୍ାନଙୁ୍କ ବର୍ଯାଡ ିପାରବିବ ର୍ଯାହା ବସମ୍ାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧିନତା ଏବଂ ମ୍ର୍୍ଯୋଦା ପୁନଲ୍ାଭ 
କରାଇପାରବିବ | ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା  ସହତି ପୀଡତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାବବ୍ଭୌମ୍ ଅବଟ | ବର୍ଯବକୌଣସ ିସମ୍ୟବର ସେଗି୍ଧ ଚାଲାଣକାରୀର ସଧିାସଳଖ 
ସମ୍ମଖୁୀନ ବହବା କମି୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସବେହ ପାଇଁ ପୀଡତିକୁ  ସତକ ୍କରାଇବାକୁ ବଚଷ୍ଟା କରନୁ୍ତନାହିଁ | ମ୍ାନବ ଚାଲାଣର ସେଗି୍ଧ ବକସ୍ ଗୁଡକିର 
ତଦନ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍୍କଙ୍କ ଉପବର ନେସ୍ତକରାର୍ଯାଇଛ ି| 
 
 

 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ପରବିାର, ବନୁ୍ଧ ବଗ,୍ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନ, ବା ଆରାଧନା ଗୃହରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ ବହବା ଭଳ ିଦଶୁିଛନ୍ତ ି
କ?ି 

• ପିଲାଟ ିବଦିୋଳୟବର ବର୍ଯାଗ ବଦବା ବେ କରବିଦଇଛ ିକ?ି 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ବେବହାରବର ଆକସି୍ମକ କମି୍ବା ଅପ୍ରତୋଶତି ପରବିର୍ତ୍ନ୍ ବହାଇଛ ିକ?ି 

• ତରୁଣୀଟ ିବଦହ ବେବସାୟବର ଜଡତି  ଅଛ ିକ?ି 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ଅବୁଝା ବା ଭ୍ରମ୍ିତ ଅଛନ୍ତ ିକମି୍ବା ମ୍ାନସକି ବା ଶାରୀରକି ବଶାର୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ବଦଖାଉଛନ୍ତ ିକ?ି 

• ଆବରାଗେ ଲାଭ କରବିାର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତବରବର ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ଆଘତଜନତି କ୍ଷତ ଚହି୍ନ ଅଛ ିକ?ି 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ଭୟଭୀତ, ଡରୁଆ ବା ଅପ୍ରତବିରାଧୀ କ?ି 

• ଖାଦେ, ପାନୀୟ, ଶୟନ, ବା ଚକିତି୍ସା ବସବା ବାରଣ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କଠାବର ବଦଖାର୍ଯାଉଛ ିକ?ି 

• ବକୌଣସ ିବେକି୍ତଙ୍କ କମ୍ପାନୀବର ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭିନ୍ନ ବଦଖାର୍ଯାଆନ୍ତ ିକ?ି କମି୍ବା ବକହଜିବଣ ପରସି୍ଥିତଟିରି 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣବର ଥିବାର ବଦଖାର୍ଯାଉଛ ିକ,ି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ ବକଉଁଠାକୁ ରି୍ଯବବ ବା କାହା ସହତି କଥା ବହବବ? 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କର କଥାବର ବସ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପାଇଥିବା ଭଳ ିଜଣାର୍ଯାଉଛ ିକ?ି 

• ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ଅନୁଚତି ଅବସ୍ଥାବର ରହୁଛନ୍ତ ିକ?ି 

• ବେକି୍ତଜଣଙ୍କର ବେକି୍ତଗତ ଅଧିକାରର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୃଢ ଭାବବର ସଂସ୍ଥାପିତ ପରସି୍ଥିତ ିନ ଥିବା ଭଳ ିବଦଖାର୍ଯାଉଛ ିକ?ି 

• କ୍ରିୟାକଳାପବର ବେକି୍ତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ ିକ?ି ବେକି୍ତମ୍ାବନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମ୍ୁକ୍ତ ଭାବବର ଛାଡ ିପାରବିବ କ?ି 
ବସଠାବର ର୍ଯଥାଥ ୍ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ଅଛ ିକ?ି 


