
 د قربانیانو پیژندنه
 ان جي او

  ډلي يمذهب              

 تاسو څه کوالی شئ

ژبو دي،  ۷۱کارتونه فرمایش ورکړئ، کوم چې د بټوي په کچه او په  الرښوونوزموږ د کړئ. یمو باندې ځان پوه عال و  اونښپه  . 1
وویشئ، کوم چې باندې بیانوي. تاسو کوالی شئ دا کارتونه په خپله محلي سیمه کې په خلکو او عالمي چې اساسي نښي 

:ه کړئسکیدای شي له قربانیانو سره په تماس کې شي. نور معلومات په الندې پاڼه کې ترال  
www.dhs.gov/bluecampaign.   

 

 قاچاق د راپور ورکولو الرې د انساني    

 

      څخه د مرستي ترالسه کولو لپاره،د انساني قاچاق د شکمن فعالیت په اړه د راپور ورکولو او یاهم له فدرال قانون نافذ کوونکو     .2
 ته راپور ورکړئ. www.ice.gov/tipsله آنالین الرې  ته ټیلیفون وکړئ او یا  1-866-347-2423

 

 Homelandپه ټوله نړۍ کې انفرادي اشخاص کوالی شي د شکمن جنایي فعالیت په باره کې  د کورني امنیت تحقیقاتي څانګې 

Security Investigations’ (HSI)  ،د راپور  ورځي په هفته کې او د کال هره ورځ راپور ورکړي. ۱ساعته په ورځ کې،  ۴۲ټلیفون ته
شمیره زنګ ووهئ. په لوړه کچه روزل شوي متخصصین له عامو  6199-872-802ورکولو دي ټیلیفوني کرښي ته له ټولې نړۍ څخه په 

څخه زیاتو قوانینو په باره کې راپورونه اخلي، چې په دي  ۲۴۴لخوا نافذیدونکي تر  HSIخلکو او همدا قانون نافذ کوونکي ادارو څخه د 
 قاچاق اړوند راپورونه هم شامل دي.کې د انساني 

 شمیره د الندې چارو لپاره زنګ ووهئ: 7888-373-888-1( ته په NHTRCد انساني قاچاق د منابعو ملي مرکز )

 

 رسته ترالسه کړئ او په خپله سیمه د خدمت چمتو کوونکي سره تماس ونیسئم 
  معلومات ورکړئ؛ اود احتمالي انساني قاچاق د فعالیت په اړه 
 .د روزنې، تخنیکي مرستي، یا منابعو په غوښتلو سره نور معلومات ترالسه کړئ 

  
NHTRC  ،ساعته په ورځ کې ستاسو په خدمت ده او د  ۴۲یوه ملي او وړیا ټیلیفوني کرښه ده چې د هیواد له هر ځای څخه

 غیردولتي ادارې لخوا چلول کیږي.
 

زموږ وړیا، آنالین روزنې ترالسه کړئ چې د انساني قاچاق په اړه نور معلومات ترالسه کړي او  ټولنه وپوهوئ.خپل ځان او خپله      .3
نورې هغه نښي او عالمي چې تاسو باید د هغوی به اړه خبر اووسئ، او نور خلک چې تاسو پیژنئ وغواړئ چې روزنه ترالسه کړي. 

 www.dhs.gov/bluecampaign الندي پاڼې ته والړ شئ:

په اړه، د ډیرو هغو پروګرامونو په اړه چې موږ یي وړاندې کوو، او څرنګوالي خپلې  Blue Campaignد  خبره نورو ته ورسوئ!    .4
 www.dhs.gov/bluecampaignه موجود دي: کورنئ او ملګرو ته، او هر هغه څوک چې عالقه لري، ووایاست. په الندې پت

 

د نورو روزنو، خلکو ته د پیغام رسولو مواد، له قربانیانو سره د مرستي مواد، او په  ویب سایټ وګورئ. Blue Campaign د      .5
 دي اړه معلومات چې د انساني قاچاق د پای ته رسولو په جګړه کې څه دول برخه واخلئ، الندې پاڼه وګورئ:

www.dhs.gov/bluecampaign   په فیس بوک کې زموږ پاڼه خوښه کړئwww.facebook.com/bluecampaign.  یا، له
 BlueCampaign@hq.dhs.gov الندې الرې له موږ سره اړیکي ونیسئ:

 تاسو څه کوالی شئ؟

 د قربانیانو پیژندنه او د انساني قاچاق د شکمنو قضیو راپور ورکول

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


 تاسو څه کوالی شئ؟
 

 راپور ورکول وقضی وشکمند د قربانیانو پیژندل او د انساني قاچاق 

 يدقربانیان ستاسو تر مخ 
 

او  –سره مخامخ شي ښوونکي، نرسان، ټولنیز کارکوونکي، مذهبي مشران، او غیر دولتي ادارې د ټولنو غړي دي او احتمال لري چې د انساني قاچاق له قربانیانو 
ړاندې راکش کولو په وپیژني او مرسته ورسره وکړي. تاسو باید د انساني قاچاق نښي او عالمي وپيزنئ. دا کار د قربانیانو د پیژندلو او قاچاقبران د عدالت و ویهغ

 .لور لومړی ګام دی، چې کوالی شي ستاسو ټولنه او سیمه خوندي وساتي
 
 

 قاچاق قربانیان زموږ په ټولنو کې ديد انساني 
 

 هغوی کیدای شي د هر عمر، نسل، جنس، یا ملیت وي، د امریکایي  اتباعو پشمول
 

د سکټورنو کې موندل کیږي؛ ځیني د ښه معاش کارونو، او حتی په قانوني او غیرقانوني کار  دهغوی کیدای شي قانوني مهاجرین وي او یا هم نه وي. قربانیان 
فارمونو، د بس او میني په دروغجنو وعدو باندې غولول شوي وي. هغوی کیدای شي په عبادتخانو، ښوونځیو، کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، ساختماني ځایونو، 

د مساج په مرکزونو، شراب ؛ او یا هم پارکونو، د ټرکونو مغازي او د لویو الرو په آرام ځایونو کې وموندل شي سیميریل ګاډي ستیشن، هوایي ډګرونو، د 
کیږي او  ه، او یا د جبري کار نورو ډولونو، یا تجارتي فحشا  ته مجبوريخانو او کلبونو کې پیدا شي. ډیر کله، هغوی کورنۍ غالمي، د فارم یا فابریکي کارګر

 ه د انساني قاچاق قربانی دی.یا په زور سره اړ کیږي. د فدرال قانون الندې، هر کم عمره شخص چې تجارتي فحشا ته اړ کیږي، هغ

 

 

 قاچاقبران څه ډول فعالیت کوي
 

هغوی د داسي کسانو په لټه کې وي چې د بیالبیلو دالیلو  قاچاقبران د داسي خلکو په ښکار پسي ګرځي چې لږ او یا هم هیڅ ټولنیژ خوندیتوب نه لري.
یالبیلو په وجه آسیب منوونکي وي، د اقتصادي مشکالتو، په کور کې تاو تاریخوالی، طبیعي مصیبتونه، یا سیاسي بي ثباتي په شمول. قاچاقبران له ب

دا ذهني  ونت یا تهدید بلکه له رواني حربو څخه هم کار اخلي.او غالم یي کړي، نه یوازي خش ته واچويستراتیژیو څخه کار اخلي چې خلک دام 
وکړي،  ټکان کیدای شي دومره غښتلی وی چې ډیر شمیر قربانیان ممکن خپل ځانونه د قربانیانانو په توګه معرفي نه کړي، او نه هم د مرستي غوښتنه

 حتی که په عمومي خایونو کې هم وي.

 
 ه کار اخلي:قاچاقبران ډیر وخت د الندې الرو څخ

 

 له وهلو ټکولو څخه کار اخیستل یا هغه شخص یا د شخص د کورنۍ غړي تهدیدول او ویرول؛ •

 له لومړنیو اړتیاوو څخه د شخص منع کول، لکه خواړه، اوبه، یا خوب؛ •

 ؛د میني او ګډ ژوند په اړه غلطي وعدي کول •
 ؛د ښه کار او کور په اړه غلطي وعدي کول •
 ؛قرباني له برخي اخیستلو څخه مخنیویپه مذهبي خدماتو کې د  •
 ؛رو او کورنۍ سره د اړیکو محدودلګله مل •
 ؛محدودل آزاديد تګ راتګ  •
 ؛د شخص د هویت اسنادو کنټرول کول •
 قانوني اقدام باندې تهدیدول؛ او/یا  په د بیرته لیږلو او یا •
 .شکول چې ادعا شوي پور بیرته ورکړيد شخص له معاش څخه پیسي  •

 

 قاچاق نښي او عالميد انساني 
 

غوري او د قربانیانو په پیژندلو او د هغوی راپور ورکولو سره، تاسو خپله دنده ترسره کوئ چې د قانون نافذونکو سره مرسته وکړئ چې قربانیان وژ
کار روزنه، او قانونی مرستي کیدای شي تاسو د کوم چا ژوند وژغورئ. تاسو کوالی شئ قربانیان د طبي او رواني روغتیا مراقبت، استوګنخي، د 

 خدمتونو ته معرفي کړي چې د هغوی ازادي او عزت پرځای کړي. ستاسو مصونیت، او همدا رنګه د قرباني شوي شخص مصونیت تر ټولو مهم دی.
د نښي او  هیڅ وخت هم دا کوشش مه کوئ چې له شکمن قاچاقبر سره مستقیمْا مخامخ شئ او یا هم قرباني شخص خپل شک ته متوجه کړئ.

ه اړه عالیمو موجودیت یا نه موجودیت د انساني قاچاق ثبوت نه دی. دا د قانون نافذ کوونکو ادارو دنده ده چې د انساني قاچاق د شکمنو قضیو پ
 څیړنې وکړي. 

 

 ؟کورنۍ، دوستانو، ټولنیزو ارګانونو، یا عبادت ځایونو سره اړیکي و نه لريخپلې ایا داسي ښکاري چې شخص دي له  •
 ایا ماشوم ښوونځي ته تلل بند کړي دي؟ •

 ایا د شخص په کړو وړو کې فوري یا دفعتْا بدلون راغلی دی؟ •

 ایا نوي ځوان په تجارتي جنسي کارونو کې برخه لري؟ •
 ایا دا شخص وارخطا او سربداله دی، او یا هم د رواني یا فزیکي ځوروني نښي او عالمي لري؟ •
 شته چې د جوړیدلو په حال کې دي؟ایا د شخص په بدن باندې زخمونه  •
 ایا دا شخص ډارن، شرمندوکي او مطیع دی؟ •
 ایا په شخص کې داسي نښي او عالمي شته چې هغه ته خواړه، اوبه، خوب، یا روغتیايي مراقبت نه وي ورکړ شوی؟ •
چې وضعیت يي په کنټرول  ایا دا شخص ډیر کله د یوه بل شخص سره یو ځای وي چې له هغه نه بي پروا وي؟ او یا هم داسي شخص •

 کې وي، مثاًل هغوی چیرته ځي یا له چا سره خبرې کوي؟
 ایا داسي ښکاري چې شخص ته دي الرښوونه شوي وي چې کومي خبرې وکړي؟ •
 ایا دا شخص په غیرمناسب شرایطو کې ژوند کوي؟ •
 دي؟ایا دا شخص شخصي ملکیت نه لري او داسي ښکاري چې د ژوند شرایط یي مناسب او ښه نه  •
ایا شخص په تګ راتګ کې ازادي لري؟ ایا شخص کوالی شي په آزادانه توګه خپل د اوسیدلو ځای پریږدي؟ ایا هلته له حده  •

 زیات امنیتي اقدامات شته دی؟


