
துயருறுவ ோரைக் 

கண்டறிதல் 

  என் ஜி ஓ, 
ஃபெய்த் வெஸ்ட் குழு 

நீங்கள் என்ன பெய்ய முடியும் 
 

1. அறிகுறிகரைக் கற்றல். முக்கிய அறிகுறிகரைப் ெட்டியலிடும் 17 ப ோழிகைில் அர ந்துள்ை  ெதியோன  ோலட் அைவுள்ை 

எ து சுட்டு அட்ரடகளுக்கு ஆரையிடுக.  உங்கள் ெகுதியில், துயருறுவ ோருடன் பதோடர்பு பகோள்வ ோருக்கு இந்த 

அட்ரடகரை நீங்கள் அைிக்க முடியும்.  வ லும் இதன் மூலம் கற்றறிந்து பகோள்க:   www.dhs.gov/bluecampaign. 

 
 

2.  னிதக் கடத்தல் உைவுகரை அறி ித்தல். 
 

ஐயத்திற்கிட ோன   னிதக் கடத்தரல  அறி ிக்க  அல்லது  கூட்டோட்ெி ெட்டத்ரத  நரடமுரறப்ெடுத்துவ ோோிடம்  

இருந்து உத ி பெற,   அரழத்திடுக  1-866-347-2423 அல்லது இந்த இரையம் மூலம்  பதோி ித்திடுக 

www.ice.gov/tips. 

 
 

உலகம் முழு துமுள்ை தனிப்ெட்வடோர்கள் ஐயத்திற்கிட ோன குற்றச் பெயல்ெோட்ரட ஆண்டு முழுதும்,  ோைத்தில் 7 

நோட்களும் ஒரு நோைில் 24  ைி வநைமும் தோய்நோட்டுப் ெோதுகோப்பு புலனோய் ோைர்கைிடம் (HSI) அறி ிக்க முடியும். 

உைவு அரழப்ரெ ென்னோட்டை ில் 802-872-6199  ோயிலோக அணுக முடியும். பெோது க்கள்  ற்றும் ெட்ட நரடமுரறப் 

ெடுத்தும் முகர கைிட ிருந்து  னிதக் கடத்தல் உட்ெட HSIஆல் நரடமுரறப்ெடுத்தப்ெடும் 400க்கும் வ ற்ெட்ட  ெட்டங்கள் 

ெோர்ந்த அறிக்ரகரயெ உயர் ெயிற்ெி பெற்ற  ல்லுநர்கள்  பெற்றுக்பகோள் ர்.  
 
 

கீழ்க்கண்ட ற்ரறப் பெற, வதெிய  னிதக் கடத்தல் திைட்டல்  ை ர யத்ரத (NHTRC) அரழக்கும் எண் 1-888-373-

7888: 

 

• உங்கள் ெகுதியிலுள்ை வெர   ழங்குநரை பதோடர்புபகோண்டு உத ி பெற; 

• நரடபெறக்கூடிய  னிதக் கடத்தல் பெயல் ெற்றிய தக ரல  ழங்க; அல்லது 

• ெயிற்ெி, பதோழில்நுட்ெ உத ி, அல்லது தக ல்  ைங்கரைக் வகோோிப்பெற்று வ லும் அறிந்து பகோள்ை. 

 

NHTRC என்ெது நோட்டில் எங்கிருந்து அரழத்தோலும் ெதிலைிக்கும் 24  ைி வநைமும் இயங்கும் அைசு ெோைோ 

நிறு னத்தோல் நடத்தப்பெறும் ஒரு கட்டை ில்லோ அ ெைத் பதோரலவெெிச் வெர யோகும். 

3.     நீங்களும்  உங்கள்  ெமூகமும்  கற்றுக்பகோள்க .  நஙீ்கள் அறிந்துபகோள்ை வ ண்டிய   னிதக் கடத்தல்  ற்றும் ெிற  சுட்டுதல்கரைப் 

ெற்றி வ லும் அறிந்துபகோள்ை இல ெக் கலந்துரையோடல் ெோயிற்ெிரய ஆன்ரலனில் பெறுக, உங்களுக்குத் பதோிந்த ெிறரையும் ெயிற்ெி  

பெறு ோறு வகட்டுக்பகோள்க.  ெின் ரும்  ரலதைத்ரத  லம்  ைவும்::: www.dhs.gov/bluecampaign. 

 
 

4. உலகம் முழுதும் ெைப்புக! Blue Campaign ெற்றி வதோழர்களுக்கும், நோங்கள் அைிக்கும் ெல திட்டங்கள், அர  எப்ெடி 

என்ெர  ெற்றியும் வதோழர்கள் குடும்ெம்  ற்றும் ஆர் முள்ை ர்களுக்குக் கூறுக.  வ லும்  ி ைங்களுக்கு ெின் ரும் 

 ரலதைத்ரத  லம்  ைவும் - www.dhs.gov/bluecampaign. 

5. Blue Campaign  ரலத்தைம் கோண்க. வ லும் ெயிற்ெி, ஏ ோற்றல் ெற்றிய  ி ைம், துயருறுவ ோர் உத ிக்கோன  ி ைங்கள், 

 னிதக் கடத்தரல நிறுத்தும் வெோைோட்டத்தில் நீங்கள் வெர் தற்கோன தக ல்கள் ஆகிய ற்றிற்குக் கோண்க: 

www.dhs.gov/bluecampaign.  Facebook “Like” : www.facebook.com/bluecampaign. அல்லது எம்ர த் பதோடர்பு 

பகோள்க: BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

 
 

வ ோரைக் கண்டறிதல்  ற்றும் 

ஐயத்திற்கிட ோன  னிதக் கடத்தரல 

அறி ித்தல்

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


நீங்கள் என்ன பெய்ய முடியும்? 

 
துயருறுவ ோரைக் கண்டறிதல்  ற்றும் ஐயத்திற்கிட ோன  னிதக்கடத்தரல அறி ித்தல்  

 
துயருறுவ ோர் வநைடியோகக் கோைப்ெடலோம்  

 

ஆெிோியர்கள்,, பெ ிலியர்,  ெமூகப்  ெைியோைர்கள்,  நம்ெிக்ரக  அடிப்ெரடயிலோன  தரல ர்கள்,   ற்றும்  அைசு  ெோைோ   நிறு னங்கள்  (NGOs) ஆகிவயோர் 

ெமுதோய உறுப்ெினர்கள் ஆ ர்  ற்றும்  னிதக் கடத்தலோல் துன்புறுவ ோரைக் – கண்டறிந்து உத  – முன் ருவ ோைோ ர்.   னிதக் 

கடத்தலின் அறிகுறிகள்  ற்றும் சுட்டுதல்கள் ெற்றி நீங்கள் கற்றுக்பகோள்ை வ ண்டும். துயருறுவ ோரைக் கண்டறிந்து 

கடத்தல்கோைர்கரை நீதியின் முன் நிறுத்து தில் இதுவ  முதற்ெடி; இது உங்கள் ெமுதோயம் ெோதுகோப்ெோக இருக்க உதவும். 

 
கடத்தப்ெடும் துயருறுவ ோர் ந து ெமுதோயங்கைில் உள்ைனர்  

 

யு.எஸ் குடி க்கள் உட்ெட அ ர்கைின்  யது, இனம், ெோலினம், வதெிய இனம் ஆகியர  எது ோக வ ண்டு ோனோலும் இருக்கலோம். 
 

இடம் பெயர் தற்கோன ெட்ட நிரலர ரய அ ர்கள் பெற்வறோ அல்லது பெறோ வலோ இருக்கலோம். துயருறுவ ோர் முரறயோன அல்லது முரறயற்ற 

பதோழிற்ெகுதிகைில் கோைப்ெடுகின்றனர்;  ெிலர் நல்ல ஊதியம், கோதல் வெோன்ற பெோய்  ோக்குறுதிகைோல் ஈர்க்கப்ெட்டிருப்ெர்.   ழிெோட்டு இடங்கள், 

ெள்ைிகள், உை கங்கள்,  ிடுதிகள், கட்டிடம் கட்டும் இடங்கள், ெண்ரைகள், வெருந்து  ற்றும் இையில் நிரலயங்கள்,  ி ோன நிரலயங்கள், 

அண்ர யிலுள்ை பூங்கோக்கள், ஊர்தி நிறுத்து ிடங்கள், பநடுஞ்ெோரல ஓய் கங்கள், அல்லது  ெோஜ் பெய்யு ிடங்கள்,  து அருந்து ிடம்  ற்றும் 

நிர் ோை நிரலயங்கைில் அ ர்கள் கோைப்ெடலோம்.  அடிக்கடி, அ ர்கள் வீட்டுப்ெைி, ெண்ரை அல்லது பதோழிற்கூடப் ெைிகள் அல்லது ெோலியல் 

 ோைிகம் ( ிெச்ெோைம்) பெய்யு ோறு நிர்ப்ெந்திக்கப்ெடுகின்றனர்.  கூட்டோட்ெி ெட்டப்ெடி ெோலியல்  ோைிகத்தில் ஈடுெடுத்தப்ெடும் ஒவ்ப ோரு 

இை யதினரும்   னிதக்கடத்தலின் துயருக்கு ஆட்ெடுகின்றனர்.  

 
கடத்தல்கோைர்கள் எவ் ோறு பெயல்ெடுகின்றனர்  

 

கடத்தல்கோைர்கள்  ெமூகப்  ெோதுகோப்பு  குரறந்த அல்லது  இல்லோத ர்கரை இரையோக்குகின்றனர்.   பெோருைோதோைத்  துன்ெம்,  வீட்டில்   ன்முரற,  இயற்ரகப் 

வெோிடர், அைெியல் நிரலத்தன்ர  இன்ர   வெோன்ற    ெல       கோைைங்கைோல்      துன்புறுவ ோரை   அ ர்கள் எதிர்ெோர்க்கின்றனர்.   ன்முரற அல்லது  ிைட்டல் 

வெோன்ற உத்திகள்  ட்டு ின்றி உை ியல் முரறயிலும் ெல ந்தப்ெடுத்தி  க்கரை  லுக்கட்டோய ோக அடிர ப்ெடுத்துகின்றனர்.  தோங்கள் 

அடிர ப்ெடுத்தப்ெடுகிவறோம் அல்லது உயர்ந்த பெோது அர ப்புகைிடம் உத ி வகட்க வ ண்டும்  என்ெரதக் கூடப் ெலைோலும் உைைமுடியோத 

நிரலர யில் இந்த உைர் திர்ச்ெி,  ிகப்பெோிதோக அர ந்து  ிடுகிறது.   

 

கடத்தல்கோைர்கள் பெரும்ெோலும் இ ற்ரறக்பகோண்டு பெயல்ெடுகின்றனர்: 

 

•  ன்முரறயோல் அல்லது ஒரு ரை அல்லது அ ர் குடும்ெ உறுப்ெினர்கரை  ிைட்டுதல்;  

• ஊறு  ிரை ித்தல் அல்லது உைவு, நீர், அல்லது உறக்கம் வெோன்ற அடிப்ெரடத் வதர கரை  ழங்கோ ல் த ிர்த்தல்;  

• கோதல், நட்பு ஆகிய ற்றில் பெோய்யோன  ோக்குறுதிகரை அைித்தல்;  

• நல்ல ெைி அல்லது வீடு ஆகியர  ெற்றிய பெோய்யோன  ோக்குதிகரை அைித்தல்; 

• துயருறுவ ோரைச் ெ யச் வெர கைில் கலந்து பகோள்ைோ ல் தடுத்தல்; 

• நண்ெர்கள்  ற்றும் குடும்ெத்த ருடனோன பதோடர்ரெக் கட்டுப்ெடுத்தல்; 

• ஓடியோடும் உோிர ரய  ரையரறக்குட்ெடுத்தல்; 

• அ ைது அரடயோை ஆ ைங்கரைக் கட்டுப்ெடுத்துதல்; 

• ப ைிவயற்றம் அல்லது ெட்ட நட டிக்ரக ஆகிய ற்றோல்  ிைட்டுதல்;  ற்றும்/அல்லது  

• அ ோின் ஊதியத்ரத கடன்கரைக் பகோடுப்ெதற்பகன்று முடக்குதல். 

 னிதக் கடத்தலின் அறிகுறிகள்  
 

துயருறுவ ோரைக் கண்டறிதல்  ற்றும் உைவு கூறுதல்  ோயிலோக துயருறுவ ோரை  ீட்க, ெட்ட நட டிக்ரகக்கு உத ி, 

உங்கள் ெைிரய  ழங்கு தோல் நீங்கள் ஓர் உயிரைக் கோப்ெோற்றலோம்.  அ ர்கைது சுதந்திைம்  ற்றும் கண்ைியத்ரத 

 ீட்ெதற்கோன  ருத்து   ற்றும்  னநலக் க னிப்பு, அரடக்கலம், ெைிப்ெயிற்ெி,  ற்றும் ெட்ட உத ி  ஆகிய 

வெர களுடன் துயருறுவ ோரைத் நீங்கள் பதோடர்புெடுத்த முடியும். உங்கள் ெோதுகோப்பும் துயருறுவ ோோின் ெோதுகோப்பும் 

 ிகவும் முக்கியம். ஐயத்திற்கிட ோன கடத்தல்கோைருடன் வநைடியோக எப்வெோதும் வ ோத வ ண்டோம் அல்லது 

துயருறுவ ோரை எச்ெோிக்க வ ண்டோம்.  ஏவதனும் சுட்டுதல்கள் இருப்ெது அல்லது இல்லோ லிருப்ெது  னிதக் கடத்தலின்  

நிரூெை ோக இருக்கத் வதர யில்ரல.  ஐயத்திற்கிட ோன  னிதக் கடத்தரலப் புலனோய்வு பெய் து ெட்ட நட டிக்ரகக்கு 

உட்ெட்ட பெயலோகும்.  

 

• குடும்ெம், நண்ெர்கள், ெமுதோய நிறு னங்கள் அல்லது  ழிெோட்டு இடங்கள் ஆகிய ற்றிலிருந்து  னிதர் 

 ிலகியிருப்ெது வெோல் வதோன்றுகிறதோ?  

• குழந்ரத ெள்ைிக்குச் பெல் ரத நிறுத்தி  ிட்டதோ? 

•  னிதோின் நடத்ரதயில் திடீபைன்று நம்ெமுடியோத  ோற்றம் ஏற்ெட்டுள்ைதோ?  

• இரைஞர் ெோலியல்  ோைிகச் பெயல்கைில் ஈடுெட்டுள்ைோைோ?  

•  னிதர் பதோடர்ெற்று அல்லது குழப்ெ ோக, அல்லது  னவநோய் அல்லது உடல்  ன்முரற அறிகுறிகளுடன் 

உள்ைோைோ? 

•  னிதருக்கு ெல்வ று நிரலகைில் ஆறிக்பகோண்டிருக்கும் உடற்கோயங்கள் உள்ைன ோ?  

•  னிதர் அச்ெம், வகோரழத்தனம் அல்ல்து  ிகவும் ெைிவு ஆகிய ற்றுடன் இருக்கிறோைோ? 

• உைவு, நீர், உறக்கம் அல்லது  ருத்து க் க னிப்பு ஆகியர   றுக்கப்ெட்ட அறிகுறிகரை  னிதர் 

கோட்டுகிறோைோ? 

• ெைிவுள்ை வதோழர் ஒரு ோின் நட்புடன்  னிதர் அடிக்கடி இருக்கிறோை? அல்லது, நிரலர யின் கட்டுக்குள் 

இருக்கும், ஒரு ருடன் இருக்கிறோைோ எ.டு. அ ர்கள் எங்வக வெோகிறோர்கள் அல்லது யோருடன் வெசுகிறோர்கள் ?  

• என்ன பெோல்ல வ ண்டும் என்ெரத  னிதருக்கு பெோல்லிக் பகோடுக்க வ ண்டியுள்ைதோ?  

• தகுதியற்ற சூழல்கைில்  னிதர்  ோழ்கிறோைோ?  

•  னிதர் தனி உடர கள் இல்லோ லிருக்கிறோைோ  ற்றும் நிரலயோன  ோழ்க்ரக நிரலர  இல்லோ ல் 

இருக்கிறோைோ? 

•  னிதருக்கு ஓடியோடும் உோிர  உள்ைதோ? அ ர்கள்  ோழு ிடத்திலிருந்து உோிர யுடன் ப ைிவயற 

முடிகிறதோ?  கோைை ற்ற ெோதுகோப்புக் கட்டுப்ெோடுகள் உள்ைன ோ?  


