
ความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย 
NGO, 

กลุม่ศาสนา 

สิง่ทีท่า่นสามารถท าได ้
1.  ท ำควำมรูจ้กักบั HSI ในพืน้ทีข่องทำ่น โทรศัพทถ์งึสายแจง้เบาะแสของ HSI 

เพือ่เรยีนรูว้า่ใครคอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายใน HSI ส าหรับพืน้ทีข่องทา่น 

ทา่นควรสรา้งความสัมพันธก์ับบคุคลเหลา่นัน้ แมก้ระทั่งกอ่นทีท่า่นจะมผีูเ้สยีหายทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาบรกิาร    

 
2.  แจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรคำ้มนษุย ์

 

หำกตอ้งกำรรำยงำนกำรกระท ำทีส่งสยัวำ่เป็นกำรคำ้มนษุย ์

หรอืขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมำยระดบัสหพนัธรฐั กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่ทีห่มำยเลข 

1-866-347-2423 หรอืสง่เบำะแสทำงระบบออนไลนท์ีเ่ว็บไซต ์ www.ice.gov/tips 

 
ทุกคนทั่วโลกสามารถรายงานการกระท าที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมไปยังบริการสายด่วนแจง้เบาะแสของ HSI 

ซึง่เปิดบรกิารตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ทกุวันไมเ่วน้วันหยดุ 
 

 
เจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญจะบันทกึรายงานจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎหมายจ าน

วนมากกวา่ 400 ฉบับที ่HSI บังคับใช ้รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้มนุษยด์ว้ย 
 

 
ทำ่นสำมำรถโทรศพัทต์ดิตอ่ศูนยท์รพัยำกรเพือ่ตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยแ์หง่ชำต ิ  (National Human 

Trafficking Resource Center: NHTRC) ทีห่มำยเลข 1-888-373-7888 เพือ่ : 
 

• ขอความชว่ยเหลอืและตดิตอ่กับผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีข่องทา่น 

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการกระท าทีอ่าจเป็นการคา้มนุษย ์หรอื 

• เรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยการขอรับการฝึกอบรม ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ หรอืแหลง่ขอ้มลู 
 
 

NHTRC เป็นบรกิารสายดว่นโทรฟรรีะดับชาตทิีจั่ดไวใ้หเ้พือ่รับสายจากทกุแหง่ในประเทศตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ทกุวนัไมเ่วน้วนัหยุด  

NHTRC ไมใ่ชห่น่วยงานบังคับใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานตรวจคนเขา้เมอืงและด าเนนิการโดยองคก์ารนอกภาครัฐ 

 
3.  เรยีนรูจ้ำกผูร้อดชวีติ ชมวดีทิัศนข์อง USCIS ซึง่จัดท าขึน้เพือ่น าเสนอผูร้อดชวีติจากการคา้มนุษย ์

โดยอธบิายถงึประสบการณ์ของคนเหลา่นัน้และความส าคัญของความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืง 

น าวดีทิัศนน์ีไ้ปแสดงใหเ้พือ่นร่วมงานของทา่นชม และสนับสนุนใหท้กุคนเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กรณุาไปที ่: 

www.uscis.gov/humantrafficking   
 

4.  เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัวซีำ่ประเภท T และ U หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวซีา่ประเภท T หรอื U 

หรอืชมวดีทิัศนท์ีอ่ธบิายขัน้ตอนในกระบวนการขอวซีา่ประเภท  T และ U 

หรอืเพือ่ดาวนโ์หลดคูม่อืทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การรับรองโดยฝ่ายบังคับใชก้ฎหมาย หรอืตดิตอ่กับ USCIS หากมคี าถามเพิม่เตมิ : 
 

• ไปทีเ่ว็บไซต ์www.uscis.gov/humantrafficking; 

• ตดิตอ่เราที ่802-527-4888 หรอื 

• hotlinefollowupI918I914.vsc@dhs.gov 
 

5.   ท ำควำมรูจ้กักบัหนว่ยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิในพืน้ทีข่องทำ่น 

หน่วยปฏบัิตกิารเฉพาะกจิดา้นการคา้มนุษยม์อียูท่ั่วประเทศและประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมายและอัยการในระดับสหพันธ

รัฐ มลรัฐ ทอ้งถิน่ มณฑล และเผ่าชน รวมทัง้ NGO ตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารแกผู่เ้สยีหาย 

ทา่นสามารถตรวจสอบวา่พืน้ทีข่องทา่นมหีน่วยปฏบัิตกิารเฉพาะกจิดา้นการคา้มนุษยห์รอืไม ่โดยไปทีเ่ว็บไซต ์www.bja.gov 

 
6.  ไปทีเ่ว็บไซต ์Blue Campaign หากตอ้งการรับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ วัสดเุอกสารส าหรับโครงการชมุชน 

วัสดเุอกสารเพือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย และขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีท่า่นสามารถมสีว่นรว่มในการตอ่ตา้นเพือ่ยตุกิารคา้มนุษย ์

กรณุาไปทีเ่ว็บไซต ์: www.dhs.gov/Bluecampaign หรอืคลกิ “ชอบ” เราในเฟซบุก๊ : 

www.facebook.com/bluecampaign หรอืตดิตอ่เราที ่: BlueCampaign@hq.dhs.gov 

สรำ้งควำมสมัพนัธ ์
ชว่ยสนับสนุนและดแูลผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์  

http://www.ice.gov/tips
http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.uscis.gov/humantrafficking%3B
http://www.bja.gov/
http://www.dhs.gov/Bluecampaign
http://www.facebook.com/bluecampaign
mailto:BlueCampaign@hq.dhs.gov


สรำ้งควำมสมัพนัธ ์
 

ชว่ยสนบัสนุนและดูแลผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษย ์  
 

ชว่ยใหผู้เ้สยีหำยไดร้บับรกิำรส ำคญัทีจ่ ำเป็น 
คร ูพยาบาล นักสังคมสงเคราะห ์ผูน้ าทางศาสนา และองคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) เป็นบคุคลทีไ่ดร้ับความไวว้างใจจากชมุชน 

และอยูใ่นต าแหน่งทีส่ามารถชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ดด้เีป็นพเิศษ 

ทา่นสามารถชว่ยเหลอืใหผู้เ้สยีหายไดรั้บความอบอุน่ หากทา่นเรยีนรูเ้กีย่วกับบรกิารตา่ง ๆ ทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้

ทา่นจะสามารถชว่ยชีน้ าใหผู้เ้สยีหายกา้วเดนิไปบนเสน้ทางสูก่ารฟ้ืนตัวในระยะยาวได ้ 
 

แนวทำงทีย่ดึผูเ้สยีหำยเป็นหลกั 
แนวทางทีย่ดึผูเ้สยีหายเป็นหลักใหค้วามส าคัญกบัการบง่ชีแ้ละการใหค้วามอบอุน่แกผู่เ้สยีหาย 

รวมทัง้การสบืสวนสอบสวนและการด าเนนิการฟ้องรอ้งคดนัีกคา้มนุษยไ์วเ้ทา่เทยีมกัน 
ผูเ้สยีหายมคีวามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่การสบืสวนสอบสวนและการฟ้องคด ีแตล่ะคดแีละการพพิากษาลงโทษทกุคดมีผีลในการเปลีย่นแปลงชวีติ 

เราเขา้ใจวา่ประสบการณ์จากความทุกขท์รมานท าใหเ้ป็นเรื่องยากทีผู่เ้สยีหายจะแสดงตัวและใหค้วามร่วมมอืกับฝ่ายบังคับใชก้ฎหมาย 
เรามคีวามมุง่มั่นทีจ่ะชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายใหรู้ส้กึอบอุน่ ปลอดภัย และมั่นคง 

 
ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รชมุชนหรอืผูใ้หบ้รกิาร ทา่นมบีทบาทส าคัญในการใชแ้นวทางทีย่ดึผูเ้สยีหายเป็นหลัก 

ทา่นสามารถชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายบังคับใชก้ฎหมายมคีวามเขา้ใจมากขึน้เกีย่วกบัความออ่นไหวและความทา้ทายในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย เชน่ 

ความทุกขท์รมานทีผู่เ้สยีหายไดรั้บอาจมผีลตอ่ความสามารถในการสือ่สารอยา่งไรบา้ง 

ความชว่ยเหลอืทีท่า่นมอบใหแ้ละบรกิารฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจเป็นสิง่ทีห่าคา่ไมไ่ดใ้นการสบืสวนสอบสวนคดแีบบนี้    
 
ทีก่ระทรวงความมั่นคงแหง่มาตภุมูแิหง่สหรัฐอเมรกิา (U.S. Department of Homeland Security:DHS) 
เราตระหนักวา่การสบืสวนสอบสวนทีย่ดึผูเ้สยีหายเป็นหลักหมายความว่าผูเ้สยีหาย : 

 
• คอืปัจจัยส าคัญตอ่ความส าเร็จในการสบืสวนสอบสวนและฟ้องคดกีับนักคา้มนุษย ์

• ตอ้งการบรกิารทางสังคมเพือ่ความมั่นคง ความปลอดภัย และการฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและจติใจ 

สิง่ส าคัญคอืตอ้งทราบวา่ความชว่ยเหลอืนัน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับความส าเร็จในการฟ้องคด ี

•
 มสีทิธแิมว้า่มสีว่นเกีย่วขอ้งในการเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมายหรอืถกูบังคับใหก้ระท าผดิกฎหมายใน

ระหวา่งทีถ่กูแสวงหาประโยชน์ และ 

• มสีทิธทิีจ่ะรับรูแ้ละมโีอกาสทีจ่ะมสีว่นเกีย่วขอ้งในคดขีองตนในทกุขัน้ตอน 
 

เนื่องจากความทกุขท์รมานทีผู่เ้สยีหายไดรั้บจากการถกูแสวงหาประโยชนโ์ดยนักคา้มนุษย ์

การด าเนนิการรว่มกับผูเ้สยีหายอาจมคีวามทา้ทายอยูบ่า้งดังนัน้ 

การประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิต่อกับบรกิารความชว่ยเหลอืในชมุชนของทา่นในทันทจีะท าใหผู้เ้สยีหายไดรั้บความชว่ยเหลอืทีต่อ้งการเพือ่ฟ้ืนตัวและชว่

ยน าตัวนักคา้มนุษยเ์ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 
 

แหลง่ทรพัยำกรทีย่ดึผูเ้สยีหำยเป็นหลกั 
Blue Campaign สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในขณะทีท่า่นด าเนนิการกับผูเ้สยีหาย 

โดยอาศัยแหลง่ทรัพยากรดา้นความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย หรอืเราสามารถชว่ยประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กับบรกิารตา่ง ๆ 

ในชมุชนของทา่น กรณุาตดิตอ่บรกิารสายดว่นแจง้เบาะแสของส านักงานสบืสวนเพือ่ความมั่นคงแหง่มาตภุมู ิ(Homeland Security 

Investigations: HSI) หรอืศนูยท์รัพยากรเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์หง่ชาต ิ(National Human Trafficking Resource Center: 

NHTRC) DHS จัดเสนอโครงการและบรกิารความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี ้

ซ ึง่สามารถชว่ยดแูลผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้
 

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นควำมชว่ยเหลอืผูเ้สยีหำย ―– สามารถชว่ยประสานงานใหผู้เ้สยีหายตดิตอ่กับกลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชน 

เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นสขุภาพกาย สขุภาพจติ กฎหมาย การบรหิารจัดการคด ีและบรกิารอืน่ ๆ 

ในระหวา่งการสบืสวนสอบสวนของ HSI 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจะประเมนิความตอ้งการของผูเ้สยีหายและด าเนนิการกับตัวแทน 

เพือ่น าความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายไปประกอบการพจิารณาตลอดกระบวนการสบืสวนสอบสวนคดอีาชญากรรม 

ในกรณีทีไ่มม่แีหลง่ทรัพยากรอืน่ ๆ DHS มกีองทนุความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ 

ซึง่จัดไวใ้หใ้ชเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายในกรณีฉุกเฉนิ  

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรสมัภำษณเ์ชงินติวิทิยำศำสตร―์– สามารถท าการสมัภาษณ์ในลักษณะทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้สยีหาย 

สามารถใชแ้กต้า่งทางกฎหมายได ้และเขา้ถงึความรูส้กึและวฒันธรรมของผูเ้สยีหาย หากผูเ้สยีหายเป็นเยาวชนหรอืถกูทรมานอยา่งสาหัส 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสมัภาษณเ์ชงินติวิทิยาศาสตรจ์ะสามารถชว่ยเหลอืในการสบืสวนสอบสวนของทา่นได ้

 
เครอืขำ่ยผูใ้หบ้รกิำรระดบัทอ้งถิน่―– ทัง้กระทรวงยตุธิรรม (Department of Justice: DOJ) 

และกระทรวงสขุภาพและการใหบ้รกิารประชาชน  (Department of Health and Human Services: HHS) 

สนับสนุนใหม้กีารใหบ้รกิารโดยตรงตอ่ผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์โดยอาศัยผูใ้หบ้รกิารในชมุชนระดับทอ้งถิน่ กรณุาไปทีเ่ว็บไซต ์

www.usdoj.gov และ www.hhs.gov เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
 

ควำมชว่ยเหลอืในกำรเขำ้เมอืง : 
กำรดแูลชำวตำ่งชำตทิ ีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกอำชญำกรรม 
ผูเ้สยีหายชาวตา่งชาตจิ านวนมากไม่มสีถานะทางกฎหมายในสหรัฐอเมรกิา นีเ่ป็นวธิทีีนั่กคา้มนุษยใ์ชค้วบคมุผูเ้สยีหายอยา่งไดผ้ลดยีิง่ 

ความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญอยา่งยิง่เพราะเป็นวธิทีีท่ าใหผู้เ้สยีหายรูส้กึปลอดภัยและมสีถานะทีม่ั่นคงในการใชช้วีติ

ในสหรัฐอเมรกิา หากไมม่สีถานะทางกฎหมาย  ผูเ้สยีหายอาจไมส่ามารถพ านักอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 

หรอือาจมขีอ้จ ากดัในการใชบ้รกิารความชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย 

 
ทา่นควรทราบเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงสามแบบที ่DHS จัดใหเ้พือ่เป็นหลักประกนัใหผู้เ้สยีหายทีไ่มม่สีถานะทางกฎหมาย 

สิง่ทีส่ าคัญดว้ยเชน่กนัคอืทา่นตอ้งเขา้ใจวา่ 

ผูเ้สยีหายและทา่นในฐานะเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายมบีทบาทและความรับผดิชอบทีแ่ตกตา่งกนัในการท าใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนเ์หลา่นี ้

 
สทิธพิ ำนกัช ัว่ครำว (Continued Presence: CP) –
―เป็นความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงระยะสัน้แบบหนึง่ทีอ่นุญาตใหผู้ท้ีม่โีอกาสเป็นพยานสามารถพ านักอยู่ในสหรัฐฯ 

ไดต้ลอดชว่งเวลาทีม่กีารสบืสวนสอบสวน ดังนัน้ จงึควรขอ CP   ใหพ้รอ้มทันททีีเ่จา้หนา้ทีบ่ังคบัใชก้ฎหมายระบตุัวผูเ้สยีหายไดแ้ลว้ 
การสบืสวนสอบสวนไมจ่ าเป็นตอ้งเสร็จสมบรูณ์กอ่นทีจ่ะยืน่เรือ่งขอ CP  เจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายตอ้งเป็นผูข้อ CP  

กรณุาขอใหเ้จา้หนา้ทีบ่ังคบัใชก้ฎหมายตดิตอ่กบัส านักงานกองตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ (U.S. Immigration and Customs 
Enforcement: ICE) ระดับทอ้งถิน่โดยตรง (โดยการโทรศัพทต์ดิต่อสายด่วนแจง้เบาะแสของ HSI) เพือ่ท าเรือ่งขอ CP 

 
สถำนะคนอยูช่ ัว่ครำวประเภท T หรอื U (วซีำ่ประเภท T หรอื U) –―เป็นความชว่ยเหลอืในการเขา้เมอืงทีม่รีะยะเวลายาวขึน้ 
ซึง่อนุญาตใหผู้เ้สยีหายพ านักอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา วซีา่ประเภท T  ใชส้ าหรับผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์สว่นวซีา่ประเภท U 

ใชส้ าหรับผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมตา่ง ๆ ซึง่รวมทัง้การกระท าทารณุตอ่คูส่มรส การท ารา้ยทางเพศ การคา้มนุษย ์การจ ายอมรับภาระ 

และการกระท าผดิทางกฎหมายขัน้รา้ยแรงอืน่ ๆ 

วซีา่ทัง้สองประเภทมขีอ้ก าหนดวา่ผูเ้สยีหายตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืความรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายในการสบืสวนสอบสวนหรอืฟ้

องรอ้งคด ี(เวน้แตว่า่ในกรณีของวซีา่ประเภท T ผูเ้สยีหายมอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี หรอืถกูกระท าการทารณุ) ผูเ้สยีหายเป็นผูส้มัครขอวซีา่ประเภท T 

หรอื U แตม่ักไดรั้บความชว่ยเหลอืจากผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืหรอืทนายความในชมุชนเป็นสว่นใหญ ่

โดยยืน่เรือ่งกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตแิหง่สหรัฐอเมรกิา (U.S. Citizenship and Immigration 

Services: USCIS) หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กรณุาไปที ่ www.uscis.gov/humantrafficking 

 
สวสัดกิำรสำธำรณะสว่นกลำง (Federal Public Benefits)―– มใีหใ้ชห้ลังจากทีไ่ดรั้บอนุมัตวิซีา่ประเภท  T ผา่นทาง HHS แลว้ 
เยาวชนทีเ่ป็นผูเ้สยีหาย (ต ่ากวา่ 18 ปี) มสีทิธไิดรั้บสวัสดกิารสาธารณะสว่นกลางผา่นทาง HHS 

ในทันททีีไ่ดรั้บการระบวุา่เป็นผูเ้สยีหาย  

 
ค ำประกำศหรอืค ำรบัรองจำกฝ่ำยบงัคบัใชก้ฎหมำย ―– แมว้า่ผูเ้สยีหายเป็นผูก้รอกขอ้มลูในหัวขอ้หลักของใบสมัครขอวซีา่ประเภท 

T หรอื U โดยมักอาศัยความชว่ยเหลอืจากทา่น เจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมายมบีทบาทในการแจง้ให ้USCIS ทราบวา่ 

ผูเ้สยีหายใหค้วามชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมายอยา่งไรบา้ง 

ทา่นสามารถขอใหเ้จา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมายมสีว่นเกีย่วขอ้งในการกรอกแบบฟอรม์ค าประกาศหรอืค ารับรอง ในกรณีของวซีา่ประเภท 

T เอกสารนีไ้มใ่ชห่ลักฐานทีก่ าหนดไว ้ทา่นสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานอืน่ ๆ เพือ่แสดงความชว่ยเหลอืจากผูป่้วย 

และผนวกไวก้ับใบสมัครขอวซีา่ประเภท T สว่นในกรณีของวซีา่ประเภท U ค ารับรองจากฝ่ายบังคับใชก้ฎหมายเป็นหลักฐานทีก่ าหนดไว ้
ทา่นไมค่วรกรอกเอกสารนีแ้ทนเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมาย 

 
ล าพังเพยีงแคค่ าประกาศหรอืค ารับรองจากฝ่ายบังคับใชก้ฎหมายนัน้ไมเ่พยีงพอทีท่ าใหไ้ดร้ับอนุมัตสิทิธปิระโยชนใ์นการเขา้เมอืงแตอ่ย่

างใด เพราะเป็นเพยีงหลักฐานชิน้หนึง่ที ่USCIS ใชใ้นการพจิารณากอ่นตัดสนิใจ ทา่นอาจตอ้งชว่ยเก็บรวบรวมหลักฐานชนดิอืน่ ๆ 

เพือ่สง่มอบใหแ้ก ่USCIS ซึง่รวมทัง้การชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจัดท าค าแถลงเกีย่วกับประสบการณ์สว่นตัวทีไ่ดรั้บ 
หากตอ้งการชว่ยใหผู้เ้สยีหายเรยีนรูว้ธิสีมัคร กรณุาตดิตอ่ USCIS ทีห่มายเลข 800-375-5283, หรอืไปทีเ่ว็บไซตข์อง USCIS ที ่
www.uscis.gov/humantrafficking 

http://www.usdoj.gov/
http://www.hhs.gov/
http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.uscis.gov/humantrafficking

