బాధితుల గుర్తింపు

మీరు ఏమి చేయగలరు
1.

ఎన్జిఓ,
విశ్వాసఆధార్తసమూహిం

సంకేతాలు నేర్చుక ండి. మా సూచిక కవరుులను ఆరు ర్ చేయిండి, ఇవి 17 భాషలలో కీలక సింకేతాలు గల మనీ పరుు- సైజులల ఉిండే
అనుకూలమైన కవరుులు. ఈ కవరుులను మీ స్వానిక పరదేశింలల బాధితులతో సింపరదిించే అవకవశిం ఉిండే పరజలకు మీరు పింపిణీ
చేయవచ్ుు. ఇకకడ మర్ింత తెలుసుక ిండి: www.dhs.gov/bluecampaign.

2.

మానవ వ్యాపయర్ం సలహాలను రిపో ర్చు చేయండి.
అనుమానాసపద మానవ వ్యాపయర్ం కయర్ాకలాపయన్ని రిపో ర్చు చేయడాన్నకి లేదా ఫెడర్ల్ చట్ు ం అమలు నుండి సహాయం
ప ందట్ాన్నకి 1-866-347-2423 కు కయల్ చేయండి లేదా www.ice.gov/tips లో ఆన్ల ైన్ సలహా అందంచండి.
పరపించ్ింలల ఎకకడ నుిండెైనా వాకుతలు అనుమానాసపద నేర కవరయకలాపవనిి ఏడాదిలల పరతిరోజు, వవరింలల 7 రోజులు, రోజులల 24
గింటలు హో మ్లాయిండ్ సకూయర్టీ ఇనవాసిిగేషన్ు (HSI) టిప్ల ైన్ కు ర్పో రుి చేయవచ్ుు. ఈ టిప్ల ైన్ 802-872-6199 కు కవల్
చేయటిం దాారవ అింతరవాతీయింగవ అిందుబాటులల ఉింది. మానవ వవయపవరవనికి సింబింధిించిన వవటితో సహా, HSI చే అమలుచేయబడే
400 కనాి ఎకుకవ చ్టాిలకు సింబింధిించి పరజలు మర్యు చ్టి ిం అమలు చేసే సింసా లు రిండిటి నుిండి ఉనిత శిక్షణ ప ిందిన
నిపుణులు ర్పో రుిలు సవాకర్స్త వరు.
నేషనల్ హ్యామన్ ట్ాాఫికింగ్ రిసో ర్స్ సెంట్ర్స (NHTRC) కి 1-888-373-7888 కు కయల్ చేయండి, ఇందుక సం:
•

సహాయిం ప ిందటానికి మర్యు మీ పరదేశిం లలని సరవాసు సరఫరవదారుతో సింబింధిం ఏరపరచ్ుక వడానికి;

•

సింభావయ మానవ వవాపవర కవరయకలాపిం ఫై సమాచారిం అిందిించ్డానికి, లేదా

•

శిక్షణ, స్వింకేతిక సహాయిం, లేదా వనరులను అభ్యర్ాించ్టిం దాారవ మర్ింత తెలుసుక డానికి.

దేశింలల ఎకకడి నుిండెైనా, 24 గింటలు కవల్ుకు జవవబివాడానికి అిందుబాటులల ఉని జాతీయ ఉచిత-ఛారవా హాట్ల ైన్ NHTRC,
మర్యు ఇది ఒక పరభ్ుతేాతర సింసా చే నడపబడుతునిది.
3.

మీర్చ స ంతంగయ అవగయహ్న ప ందండి మరియు మీ సముదాయాన్నకి అవగయహ్న కల్పంచండి. మానవ వవాపవరిం మర్యు మీరు
తెలుసుక వలసిన ఇతర సూచికల గుర్ించి మర్ింత తెలుసుక వడానికి మా ఉచిత, ఇింటరవకిివ్ ఆన్ల ైన్ శిక్షణ తీసుక ిండి మర్యు మీకు
తెలిసిన ఇతరులకు శిక్షణ తీసుక మని చెపపిండి. సిందర్శించ్ిండి: www.dhs.gov/bluecampaign.

4.

విషయాన్ని ప్ాచార్ం చేయండి! బూ
ో కవయింపైన్, మేము అిందిించే అిందుబాటులలఉనిఅనేకకవరయకరమాలు మర్యు ఎలా అనేదానిిగుర్ించి మీ
కుటుింబానికి మర్యు ఆసకితగల ఎవర్కైనాచెపపిండి.అిందుబాటులలఉనాియి ఇకకడ www.dhs.gov/bluecampaign.

5.

బ్ల
ూ కయంపెైన్ వ్ెబ్సెైట్ను సందరిశంచండి. మర్ింత శిక్షణ, ఔట్రవచ్ స్వమగురలు, బాధితులకు సహాయ స్వమాగురలు మర్యు మానవ
వవయపవరవనిి నిరమూలిించ్డానికి జర్గే పో రవటింలల చేరటిం ఎలా అనేదానిి గుర్ించి సమాచారిం క సిం, సిందర్శించ్ిండి:
www.dhs.gov/bluecampaign. ఫేస్బుక్ లల మమూలిి ల ైక్ చేయిండి: www.facebook.com/bluecampaign. లేక మమూలిి ఈ
అడరసులల సింపరదిించ్ిండి: BlueCampaign@hq.dhs.gov.

మీరు ఏమి చేయగలరు?
బాధితులను గుర్తించ్టిం మర్యు మానవ శరవర వవయపవరపు అనుమానాసపద
కేసులను ర్పో రుి చేయటిం

మీరు ఏమి చేయగలరు?
బాధితులను గుర్తించ్టిం మర్యు మానవ వవయపవరపు
అనుమానాసపద కేసులను ర్పో రుి చేయటిం

బాధితులు మామూలుగవ కనిపిించ్వచ్ుు
ఉపవధాయయులు, నరుులు, స్వమాజికకవరయకరత లు, విశ్వాస-ఆధార్త నాయకులు, మర్యు పరభ్ుతేాతరసింసా లు (NGOs) సముదాయాలలల సభ్ుయలు

•

బాధితులను మతపరమైన సేవలకు హాజరవాకుిండా ఆపటిం దాారవ;

•

మితురలు లేదా కుటుింబింతో సింబింధాలను నిరోధిించ్డిం దాారవ;

•

కదలికల సేాచ్ఛను పర్మితపరచ్టిం దాారవ;

•

వయకిత యొకక గుర్తింపు దస్వతవేజులను నియింతిరించ్టిం దాారవ;

•

దేశిం నుిండి బహషకర్ించ్డిం లేదా చ్టి పరమైన చ్రయ తీసుక వటిం జరుగుతుిందని బెదిర్ించ్టిం
దాారవ; మర్యు/లేదా

•

ఆరోపిించ్బడిన అపుపలు తీరుడానికి వయకిత జీతానిి జపుత చేసుక వటిం దాారవ.

మానవ వవయపవరిం సింకేతాలు

మర్యు వీర్కి మానవ వవయపవర బాధితులు తారసపడే- మర్యు గుర్తించే మర్యు సహాయిం చేసే అవకవశింఉింది. మానవ వవయపవర సింకేతాలు మర్యు

బాధితులను గుర్తించ్టిం మర్యు సలహాలు అిందిించ్టిం దాారవ చ్టి ిం అమలు అధికవరులు బాధితులను రక్షిించ్డింలల

సూచికల గుర్ించి మీరు తెలుసుక వవలి. బాధితులనుగుర్తించే మర్యు ఈ వవయపవరిం చేసే వవర్ని చ్టాినికి అపపగ్ించే దిశలల

సహాయపడటానికి మీ వింతు పవతర నిరాహసుతనాిరు మర్యు మీరు ఒక పవరణానిి కవపవడవచ్ుు. బాధితుల సేాచ్ఛ మర్యు

ఇది మొదటి అడుగు, ఇది మీ సముదాయమును సురక్షితింగవ ఉించ్డింలల సహాయపడుతుింది.

మానవ వవయపవరపు బాధితులు మన సముదాయాలలల ఉనాిరు
వవరు ఏ వయసుు, జాతి, లిింగిం లేక యు.ఎస్. పౌరులతో సహా ఏ దేశ్వనికి చెిందినవవరైనా
కవవచ్ుు

హ ిందాతనానిి తిర్గ్ పునరుదధ ర్ించే వవైదయిం మర్యు మానసిక ఆరోగయ సింరక్షణ, వసతి, ఉదయ యగ శిక్షణ మర్యు నాయయ సహాయిం
లాింటి సేవలకు మీరు వవర్ని జోడిించ్గలరు. మీ భ్దరతతోపవటు బాధితుల భ్దరత
అతి పరధానమైనది. ఎపుపడూ ఒక సిందేహాసపద మానవ వవయపవర్తో నేరుగవ తలపడే పరయతిిం చేయకిండి లేదా బాధితులను మీ
సిందేహాలతో అపరమతత ిం చేయకిండి. సూచికలలల ఏదెైనా ఒకటి ఉిండటిం లేదా లేకపో వడిం అనేది మానవ వవయపవరవనికి తపపనిసర్
రుజువు కవదు. సిందేహాసపద మానవ వవయపవరిం కేసులను పర్శ్ోధిించ్టిం చ్టి ిం అమలు చేసేవవర్ పని.

వవర్కి చ్టి బదధ మైన వలస సిాతి ఉిండవచ్ుు లేదా ఉిండకపో వచ్ుు. బాధితులు నాయయసమూతమైన మర్యు నాయయసమూతిం కవని శ్వరమిక

•

రింగవలలల ఉిండవచ్ుు; క ిందరు మించి జీతిం గల ఉదయ యగిం యొకక తపుపడు వవగవానాలు లేదా పేరమ పేరుతో కూడా పరలలభ్పటి బడి ఉింటారు. వవరు
పవరరా నా సా లాలు, పవఠశ్వలలు, ఇిండుో, హో టళ్లో, రస్విరింట్లు, నిరవూణ సా లాలు, ప లాలు, బసుు లేదా రైలు సేిషను
ో , విమానాశరయాలు, సమీప
పవరుకలు, టరక్లు ఆగే పరదేశ్వలు మర్యు హైవే విశ్వరింతి పరదేశ్వలు; లేదా మస్వజ్ పవరో రో ు, బారుో మర్యు సిిప్
ి కో బ్లలల కనిపిించ్వచ్ుు.
అపుపడపుపడు, వవరు ఇింటలో పనిచేసే నౌకరుో, ప లిం లేదా కరవూగవరిం లేదా ఇతర రకవల బలవింతపు చాకిరవకి లేదా వవణిజయపరమైన ల ైింగ్క పనుల

వయకిత కుటుింబిం, మితురలు, స్వమూహక సింసా లు, లేదా పవరరా నా గృహాల నుిండి వేరుపడి ఉనిటు
ో
కనిపిసత ునాిరవ?

•

పిలోలు పవఠశ్వలకు హాజరవడిం ఆగ్పో యిిందా?

•

వయకిత పరవరత నలల ఆకసిూక లేదా నాటకీయ మారుప ఉిందా?

•

బాలలు వవణిజయ ల ైింగ్క కవరయకలాపవలలో పవల్గింటునాిరవ?

•

(వయభిచారిం) లలకి బలవింతింగవ లేదా నిరబింధిించి తీసుకురవబడతారు. ఫడరల్ చ్టి ిం పరకవరిం, వవణిజయపరమైన ల ైింగ్క పనుల లలకి తేబడిన పరతి

వయకిత సిాతిభారింతి లేదా తికమకతో ఉనాిరవ, లేదా మానసిక లేదా శ్వరవరక హింసకు గురైన సింకేతాలు చ్ూపుతునాిరవ?

•

మైనరు మానవ వవయపవరిం యొకక బాధితులే.

ఆ వయకితకి వివిధ దశలలల మానుతుని కమిలిన గవయాలు ఉనాియా?

•

ఆ వయకిత భ్యిం, జింకు లేదా అణకువతో ఉనాిరవ?

•

ఆ వయకిత ఆహారిం, నీరు, నిదర లేదా వవైదయ సింరక్షణ నిరవకర్ించ్బడినటు
ో కనిపిసత ునాిరవ?

•

ఆ వయకిత తాను విభేదిించే ఎవర్ స్వింగతయింలలనవైనా తరచ్ు ఉింటునాిరవ? లేదా పర్సా తి
ి ని, ఉదా., వవరు ఎకకడికి

మానవ వవయపవరులు ఎలా పనిచేస్త వరు
మానవ వవయపవరిం చేసేవవరు, స్వమాజిక రక్షణ తకుకవ లేదా అసలు లేని వయకుతలను లక్షయిం చేసుకుింటారు. వవరు ఆర్ాక ఇబబింది, గృహ హింస,

వవళ్ో లలి లేదా ఎవర్తో మాటాోడాలి, అనేవి తన నియింతరణలల ఉించ్ుకునిటు
ో కనిపిించే ఎవర్తోనవైనా

పరకృతి వవైపరవతాయలు లేదా రవజకీయ అసిారతాింతో సహా వివిధ కవరణాలతో హానికి గురయియయ సిాతిలల ఉని వయకుతల క సిం చ్ూస్వతరు. పరజలను

ఉింటునాిరవ?

పరలలభ్పటి డానికి మర్యు బానిసలుగవ మారుడానికి, మానవ వవయపవరిం చేసేవవరు కేవలిం హింస లేదా హింస్వతూక బెదిర్ింపులు మాతరమే

•

ఆ వయకిత ఏమి మాటాోడాలల తరవీదు ఇవాబడినటు
ో కనిపిసత ునాిరవ?

కవకుిండా మానసిక నిరబింధము కలిగ్ించ్టిం లాింటి వివిధ వయయహాలు ఉపయోగ్స్త వరు. ఈ మానసిక బాధ ఎింత అధికింగవ ఉింటుిందింటే

•

ఆ వయకిత తగని పర్సా త
ి ులలల నివసిసత ునాిరవ?

అనేకమింది తమను తాము బాధితులుగవ గుర్తించ్క పో వచ్ుు లేదా సహాయిం క రలేక పో వచ్ుు, అదీ అధిక స్వరాజనిక పరదేశ్వలలల

•

ఆ వయకిత వదా వయకితగత స్వమాను
ో లేవవ లేదా ఒక సిారమైన జీవనాధార పర్సా ితి లేనటు
ో కనిపిసత ునాిరవ?

•

ఆ వయకితకి కదలిక సేాచ్ఛ ఉిందా? ఆ వయకిత తాను నివసిించే పరదేశిం నుిండి సేాచ్ఛగవ వవళ్లోపో గలరవ? అహేతుకమైన

కూడా.

మానవ వవయపవరిం చేసవ
ే వరు తరచ్ూ, ఇలా వయవహర్స్త వరు:
•

హింసను ఉపయోగ్ించ్టిం లేదా వయకితని లేదా ఆ వయకిత కుటుింబ సభ్ుయలను బెదిర్ించ్టిం దాారవ;

•

ఆహారిం, నీరు లేదా నిదర లాింటి వయకిత పవరథమిక అవసరవలను దెబబతీయటిం లేదా అిందకుిండా చేయటిం
దాారవ;

•

పేరమ లేదా స్వహచ్రయిం గుర్ించి తపుపడు వవగవానాలు చేయటిం దాారవ;

•

మించి ఉదయ యగిం లేదా గృహిం గుర్ించి తపుపడు వవగవానాలు చేయటిం దాారవ;

భ్దరతా చ్రయలు ఉనాియా?

