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ඔබට කළ හැකි ගේ 
 

1. සංඥා  ැන ඉග න  න්න.භාෂානන්17කින්ප්රධාාවලකුණු කයිසලතුගතතොක  ඇි, පසු බො පු ම්ියො ප්රමායො පපො ද්ශකක

කාඩ්පත්ඇයවුම්කරන්ව.නංචාන ොත දුරුවූනන්ලමඟලම්බන්ධාතාි,ියයසයකිබො ප්රොශකො ුදශතකිසන්පතරොමමකාඩ්පත්ොබදාියය

සයකිය.www.dhs.gov/bluecampaignයවොන පඩවිොයන්බබ නයඩිදුරවිලතතරඉොතවතතසයකිය. 
 
 

2. මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳ ගහෝඩුවාවන් වාර්තා කරන්න. 
 

සැකසහිත මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳ ක්රියාකාකාරක ව වාර්තා කිමටමට ගහෝ ගරලර න නී බ බතාමකමක කිමටග ව තයාකතනගයාකන් 

උපකාර තබා  ැනීමට 1-866-347-2423 අමතන්න, නැමකන ව, www.ice.gov/tipsඅන්තර්ජාත ගවබ් අලවියාක තුළින් 

ගහෝඩුවාවක් ඉදිරිපමක කරන්න. 
 
 

ොක නන ාසිටිවුදශතකිසන්  ලයකලහිතපපරාධාලම්බන්ධාක්රියානන්පයය පුදරාම ලි,යක ියව7ම,ම නලෝශල මියවකමොස්ම්ක න්ඩ්

සිකියුරිටිඉන්ොනලතටිො ෂන්ලත(HSI)ොස්ඩුනානන්කබාියයසයකිදුරකථවමා්ශතයබලතොලේනා්ශතාකළසයකිය.ොස්ඩුනානන්කබාියයසයකි

ොමමදුරකථවමා්ශතයොනත80 -87 -6199ඇමතීොමන්ජ්ාතයන්තරනකොයන්දප්රොශකවියසයකිය.HSIවිසින්බකාත්මකකරනුකබව

නීි,ප00ක නයඩිප්රමායය් සාලම්බන්ධාමසජ්වලසනීි,බකාත්මකකිීමොම්ජජ්න්සියවොදොකන්මලසිනිසලතජ්ානාරමසාලම්බන්ධාජනා

දඇුගළුන මවාුදහුු න් කබාසිටිවවිොකේඥිසන්නා්ශතාභාරතනුඇත. 
 
 

 පහත සඳහන් ගේ  ගවනුගවන්, නැෂන න හියුමන් ට්රැෆිකිකිං රිගසෝර්ස් ගසන්ටර් ගහවමක ජා බක මිනිස් ජාවාරම පිළිබඳ ස වපමක මයස්ාානයාක 

(NHTRC) 1-888-373-7888 දුරකානයාක ඔස්ගසේ අමතන්න: 
 

 බො ප්රොශකො ොලේනාලපයන්වුණලමඟලම්බන්ධාී ලසායකබාතයනීම ; 

 සිදුවියසයකිිනිසලතජ්ානාරමපිළිබඳක්රියාකාරකම්පිළිබඳොත රුගරුකබාම,ම;ොස් 

 ුදහුු න තා් ෂණිකලසාය ොස්ලම්පත්ලඳසාඉල්ලීම් ඉියරිපත්කිීමොමන්තනදුර ත්ඉොතවතයනීම. 

 
NHTRCයනුපයය පුදරාන මරො හිඕව මප්රොශකයකින්කයොබවදුරකථවඇමුගමක පිළිුගරුකබාියයසයකි රාජ්යොව නව

ආයතවය් විසින්ොමොසයනනුකබවතාලතුගන් පයොව ොකොරවජ්ාි,ක ් ෂණිකදුරකථවඇමුගම්මා්ශතයකි. 

3.   ඔබමක ඔගබ් ප්රජාවමක අයාපනයාකක් තබා  න්න.බබදයනුනත්නසිටියයුුගිනිසලතජ්ානාරමලසොනවත්ද්ශකකලම්බන්ධාොයන්නයඩිදුරඉොතනීම

ලඳසා පපො ොව ිනොල්ලපයවපන්ත්ශක්රියාලහිතපන්ත්ශජ්ාකුදහුු නකබාොතව බබදන්වාොනවත්පය ත් මුදහුු නකබාතන්වා

ොමන්පනලන්ව.www.dhs.gov/bluecampaignොන පඩවියොනතපිවිොලන්ව. 
 
 

4. විස්තර පතුරුවා හරින්න!පපවිසින්කබාොදවවිවිධානයඩල සන්ලසපවුල්නක ලසා ලයපිසයසයකිආකාරයලසකයියයාන් ද් නව

ඕව මපොයුණ ත් Blue Campaign ලම්බන්ධාොයන්බො ලතිසන් ත්කියන්ව.විලතතරwww.dhs.gov/bluecampaignොන පඩවිොයන්

කබාතතසයකිය 

5. Blue Campaign ගවබ් අලවියාකට පිවිගසන්න.ිනිසලතජ්ානාරමවතරකළසයකිල ව  ් වියසයකිපන්දමපිළිබඳොත රුගරුදයව

තයනීම ත්නයඩිුදහුු න් කබාතයනීම ත් බාහිරනළඟාී මලම්බන්ධාද්රනය නංචාන ොත දුරුවූනන් ආධාාරකළසයකිආකාරතයවදයව

තයනීමලඳසාපසතදය් ොනවොන පඩවිය පිවිොලන්ව:www.dhs.gov/bluecampaignො ේලතබු් හිපපන"Like"කරන්ව:

www.facebook.com/bluecampaignොස්BlueCampaign@hq.dhs.govහිම,පපලමඟ ් නන්ව. 

බබ කළ සය් ෝ ුණම් ද? 
නංචාන ොත දුරුවූනන්සඳුවාතයනීමලසිනිසලතජ්ානාරම පිළිබඳලයකලහිතපනලතථානන්

නා්ශතාකිීමමිස 

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


බබ කළ සය් ෝ ුණම් ද? 
 

නංචාන ොත දුරුවූනන්සඳුවාතයනීමලසිනිසලතජ්ානාරම පිළිබඳලයකලහිත

පනලතථානන්නා්ශතාකිීමම 

 

ොත දුරුවූතයවයත්තාබබ ොපොවවලතථාවයකසිටියසයකිය 

 

ගුරුනරගුරුනරියන් ොසදොසියයන් ලමාජ්ොලේනකිසන් ආතිනකවායකිසන් ලසරාජ්යොව නවලංවිධාාව(NGOs)ප්රජ්ා
ලාමාජිකිසන්නවපතර නංචාන ොත දුරුවූනන්බවුව මුයතයසියසයකිය.ොම වුන්  බවුන්සඳුවාොතවනංනාන ක් 
වූනව ලසායකබාියයසයකිය.ිනිසලතජ්ානාරමපිළිබඳලංඥාලසද්ශකකතයවබබඉොතවතතයුුගය.කූ වය ොත දුරු
වූනන්සඳුවාොතවිනිසලතජ්ානාරමසිදුකරන්වන්නීි,යඉියරිය ොතවජමමුල්පියනරොමයනවපතර  මගින්බො 
ප්රජ්ානආර් ිතතනතබාතයනීම උපකාරකළසයකිය. 

 
 

නංචාන ොත දුරුවූනන්පපො ප්රජ්ානුගළසිටිි,. 

බවුන්  ් ලත්ජ්වපදුදරනයසියන්ොමන්ම ඕව මනයලක ජ්ාි,යක ලතත්රීොස්ුදරුෂභානයකොස්ජ්ාි,යකවියසයකිය. 

බවුව  නීි,මයආතමිසකතත්ත්නය් ි,බීම ොස්ොව ි,බීම ුදළුනව.නංචාන ොත දුරුවූනන් නීතයානුකූකලස

නීතයානුකූකොව නවකම්කරුපංකනකසිටියසයකිය;ඇතයමුන්නොප ළානාතනුකබන්ොන්ොස ඳනයප් ලකබාොදවකිකියා

නයිසනයාජ්ොප ොර න්දුකබාම,ොමන්ොස්ලමසරවි ආදරයලම්බන්ධාකරොතවිස.බවුන් ජනජ්නීයලතථාව පාලයල් ිසනාල 

ොස් ල් ආපවකාකා ඉියකිීමම්නයඩපක ොත විපක බලතලසදුම්රියලතථාව ගුනන්ොත ප්ොප ක පලල්නයසිඋදයාව ොක රිවතර

කරවලතථාවලසමසාමා්ශතනකවිොශකතන්වාලතථාවනකසිටියසයකිය;වයත්වම්ලම්භාසවමධායලතථාව බා්ශොස්ලත්රි ල

් ක නකදසිටියසයකිය.ොබ ොස්පනලතථානකම,බවුන්නබොකන්ොස්බකාත්කාරකම්පාිනන් තෘසොලේනය ොත විපකකොස්

ක්ශමාන්තකාකානකකම්කරුොලේනයොස්ොනවත්ආකාරො බොකන්තනුකබවශ්රමයලඳසාොස්නාණිජ්ලිංගිකොලේනා

(තණිකානෘත්ි,ය)ලඳසාොය දාතයොන්.ො ඩරල්නීි,යය ොත් නාණිජ්ලිංගිකොලේනයලඳසාොය දාතන්වාල ම

බාකනයලතකාරුදශතකයුණමිනිසලතජ්ානාරම ොත දුරුවූතයවයත්ොතකි. 
 

 

ිනිසලතජ්ානාරොම්ොයොදවුදශතකිසන්ක්රියාකරවආකාරය 

ලමාජ්ආර් ෂානොව මයි,ොස්ු ළුනකොයන්පමය් ඇි,ුදශතකිසන් මනුෂයකූ වො ොයොදවපයවිසින්ොත දුරුබන පත්

කරතනී.ආ්ශථිකපපසු තා ිසනලුගළප්රචණ්ඩත්නය ලතනාභාවිකනයලව ොස්ොශකපාකිසකපලතථානරත්නයඇුගළුන විවිධා

ොසේතූන්ිසලානඩාත්පනදාවමක භාජ්වයවියසයකිුදශතකිසන්ොම වුන්ොල යි,.ිනිසලතජ්ානාරොම්ොයොදවුදශතකිසන් 

ජ්වතානසියඋගුල්නක සු කරතයනීම ොස්නසල්කම ොය මුකරී මලඳසා ප්රචණ්ඩත්නයොස්ප්රචණ්ඩත්නයලම්බන්ධා

ත්ශජ්වපමය් ොව න මාවසිකබකාත්කාකම්නයිසවිවිධාාකාරඋපායක්රමභාවිතාකරි,.ොමිසන්සිොතහිඇි,නවකම්පවය

ඉතාදයඩිවියසයකිපතර බවුන් කූ වය ොත දුරුවූනන්ොකලතමන්සඳුවාොව තන්වාපතර ඉතාමත්ප්රසිශධාපු ියම්නකම,

පනාොස්ලසායොව පතිස. 

ිනිසලතජ්ානාරොම්ොයොදවපයක්රියාකරනුකබන්ොන්: 

 ප්රචණ්ඩත්නයභාවිතාකිීමමොස්ුදශතකයාොස්ුදශතකයාො පවුොල්ලාමාජිකිසන්හිංලාන ක් 

කිීමොමන්ොස්ත්ශජ්වයකිීමොමන්; 

 ආසාර ජ්කයොස්ිසන්දනයිසමූලිකපනකයතාුදශතකයා කබාොව ම,ොමන්ොස්බහු ොස්

ඇය සාිසය් කිීමොමන්; 

 ආදරයොස්ිනත්රත්තනයලම්බන්ධාොයන්නයාජ්ොප ොර න්දුකබාම,ොමන්; 

 ආතිනකනතානත්නක ලසභාගීී ොමන්ුදශතකයානයළය් ී ොමන්; 

 ිනුගරන්ොස්පවුොල්පයලමඟලබඳතාසීමාකිීමොමන්; 

  සාොමසායාොම්ිසදසලසීමාකිීමොමන්; 

 ුදශතකයාො පවවයතානයබ ලුදකරවලියකියවිලිපාකවයකිීමොමන්; 

 රටින්ොවරපීමොස්නීි,මා්ශතොයන්ක්රියාකිීමමලම්බන්ධාොයන්ත්ශජ්වයකිීමොමන්;ලසෝොස් 

 පනි,වබන කියනුකබවයයොතනාදයමීම ුදශතකයාො නයප්පඉසළවයංී ොමන්. 

 

ිනිසලතජ්ානාරමපිළිබඳලංඥා 

නංචාන ොත දුරුවූනන්සඳුවාතයනීොමන්ලසොස්ඩුනානන්නා්ශතාකිීමොමන් නීි,යබකාත්මකකරවුදශතකිසන් 

 නයිසොත දුරුවූනන්මුදනාතයනීම උපකාරකිීමොමන්ලසඇතයම්වි ජීවිතය් ො රාතයනීම පනාලසායකබා

ම,ොමන්බබබො යුුගකම්ොක  ලඉප්කරිස.බබ  නංචාන ොත දුරුවූුදශතකිසන් වනදයලසමාවසිකොල ්ය

ොලේනානන් වනාතයන් කිකියාුදහුු න ලසනීි,මයආධාාරනයිසබවුන්ො ිසදසලලසතරුත්නයවයනතකබාොදව

ආකාරො ොලේනානන්ොනතොය මුකළ සයකිය.බො ොමන්මනංචාන ොත දුරුවූතයවයත්තාො ආර් ෂානප්රමු්ත්නය

තනී.කිසිදුපනලතථානකිනිසලතජ්ානොම්ොයොදවබන ලයකකරවුදශතකොයුණසාඍජුනමුහුය මුහුයකාක යුුග

කිීමම උත්ලාසොව තන්වලසබො ලයකයන්නංචාන ොත දුරුවූුදශතකයුණස දයොවන්ව ඉඩොව සරින්ව.

ද්ශකකදයකීම ි,බීමොස්ොව ි,බීම පනකයොයන්මිනිසලතජ්ානාරමපිළිබඳලා් ිතොව ොපන්නිස.ලයකලහිතිනිසලත

ජ්ානාරමපිළිබඳපනලතථාතයවපීම් ෂාකිීමමනීි,යබකාත්මකකරනුකබවුදශතකිසන්ස භාරොශ. 

 ුදශතකයාසියපවුොල්පය ිනුගරන් ප්රජ්ාලංවිධාාවොස්ජනජ්නීයලතථාවනලින්තත්ී සිටිවබන් 

ොපොවන්ව ි,ො ද? 

 දරුනාපාලයල්ය මවතරොක  ි,ො ද? 

 ුදශතකයාො සයසිීමොම්සියසිොස්පමුුගොනවල් ද් ව ි,ො ද? 

 බාකනයලතකරුනාණිජ්ලිංගිකක්රියාකාරකම්නකොයම,සිටින්ොන්ද? 

 ුදශතකයාපන්දමන්දී සිටිවබන්  නයාකූකභානය් ොස්මාවසිකොස්කාීමරිකපපසරයය ක් 

ී ඇි,බන ලකුණු ද් ව ි,ො ද? 

 විවිධාපියයරනකු නොනිනන්පනි,වුගනාකුදශතකයාලුගනි,ො ද? 

 ුදශතකයා ියයකරුන බයාදුොකලොස්ය සත්පසත්නසිටිවලතනරූපය් ොපන්නුම්කරිසද? 

 ආසාර ජ්කය ිසන්දොස්ොල ්යප්රි,කාරුදශතකයා ොව කයබීඇි,බනද් ව ි,ො ද? 

 ල මවි මබහුොස්ඇයොතන්පනලරකබාතන්වාු ළුුදශතකයුණලමඟොම්තයවයත්තාසිටිනු

ද් ව ි,ො ද? ොලේවයත්වම් පනලතථානපාකවයකරනුකබවතයවයත්ොතුණලමඟ ිසදු ව් 

නකොයන් බවුන්යවලතථාවයොස්බවුන්කතාබලතකරන්ොන්කවුරුන්ලමඟදයන්ව ුදශතකයා

සිටින්ොන්ද? 

 කිනයුත්ොත්ුණම් දයිසලම්බන්ධාොයන්ුදශතකයා කළින්ුදහුු න් කබාම,ඇි,බනද් ව 

කයො ද? 

 නුු දුු තත්ත්නයන්ය ොත්ුදශතකයානාලයකරන්ොන්ද? 

 ුදශතකයා  ොප ශතලිකබඩුබාහිරාියයොව මයි,බන් ලසනාලයකිීමම ලතථානරලතථාවය් 

ොව මයි,බනොපනීයන්ොන්ද? 


