ਮਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ:
Asian Americans for Community Involvement
Domes c Violence Program
Gordon N. Chan Community Services Center

ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖ...
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।


2400 Moorpark Avenue, Suite 300
San Jose, CA 95128

ਸਮੱ ਗਿਲੰਗ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ।

ਮੈਨੰ ੂ AACI ਏਿਸ਼ਅਨ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ

ਸਮੱ ਗਿਲੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਅਧਾਿਰਤ
।



ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਅਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਸਿਤਹਾਰ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ ।
ਮ AACI ਦੇ ਿਏਸ਼ਅਨ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ
ਬਣ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ/ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।



ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਨੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ
ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅੋਰਤਾਂ
ਦਾ ਘਰ



ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ, ਖੇਤੀ, ਰਭੋਜਨਾਲਾ,
ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰ ਮ, ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।


ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੱ ਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।


ਨਾਮ

ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਿ ਕਾਰ
ਹੈ ।

ਪਤਾ



ਸ਼ਿਹਰ
(

ਸੂਬਾ

)

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ਼
(

ਫ਼ੋਨ‐ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਘਰ

)

ਮੋਬਾਈਲ



ਦੁਭਾ ੀਏ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੇ ਦੁਭਾ ੀਆ ਿਨਰਪੱ ਖ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰ ਧ ਨਹੀ ਹ ।

ਪੀੜਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਿਲੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ।
ਰ ਏ ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੂਲੀਅਤ (AACI) ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਦਾਨ

2011 - VT - BXK010 ਅਧੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਜੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਹੋਏ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ ਹੈ ।

ਲਈ ਦਫਤਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਿਵਭਾਗ ਵਲ

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੌ ਵੀ ਰਾਇ, ਖੁਲਾਸੇ, ਅਤੇ ਿਸੱ ਟੇ ਜਾਂ ਿਸਫ਼ਾਰ ਇਸ ਬਰੋ ਰ ਿਵਚ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ੳਹ ਇਸ ਬਰੋ ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਂੳਣ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨ

।”

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰ ਦ ਕਰੋ



ਪੀੜਤ ਇਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ੳਸ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਦਮਾਂ ਨਹੀ ਚਲਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ।


ਇਮੇਲ

“ਇਹ ਬਰੋ

ਪੀੜਤ ਡਰ ਿਵਚ ਰਿਹਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਿਝਜਕਦੇ
ਹਨ ।

ਹੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
24 ਘੰ ਟੇ ਹੌਟਲਾਈਨ/ਹੈਲਪਲਾਈਨ : (408) 975‐2739
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਫ਼ਤਰ : (408) 975‐2730

dv.aaci.org

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ

ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਬਾਜੀ ਵਾਂਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਜ਼ੋਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰ ਬਧ ਬਨਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ।
 ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱ ਤਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹ ਹੈ।
 ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਘੰ ਟੇ



ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ !



ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏ ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ।

ਕੰ ਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ।



ਸਲਟਰ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ, ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਿਫਰੋਛੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ।



24 ਘੰ ਟੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ/ਐਮਰਜਸੀ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ।



ਮਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰ ਟੇ ਸੰ ਕਟ ਸਮ ਪਨਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਟਣਾ, ਬੰ ਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਮਰਜੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।

 ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਰ ਿਨਗਾ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਤ

ਵਾਅਦਾ।

 ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ੳਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਿਜਸਮ

 ਧੋਖੇ ਨਾਲ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੇ ਕ , ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਿਜਂਦਗੀ ਦਾ
 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ : ਧਮਕੀ , ਬੰ ਦਕ ਕਰਜਾ ਮਜਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਮਿਹਲਾ, ਬੱ ਚੇ, ਪੁਰਸ਼, ਬਾਲਗ, ਅਮਰੀਕਾ
ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ , ਜਾਂ ਿਵਦੇ ੀ ਨਾਗਿਰਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਿਮਿਥਆ ਅਤੇ
ਗਲਤਫ਼ਿਹਮੀਆਂ


ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।



ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ੳਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨੱ ੁਖੀ ਤੱ ਸਕਰੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ AACI ਏ ੀਆਈ ਮਿਹਲਾ ਘਰ ੳਸ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।।
24 ਘੰ ਟੇ ਫ਼ੋਨ

ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਨੰਬਰ :
ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 9-1-1 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ।



ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱ ਗਿਲੰਗ ਇਕ ਹੀ ਹੈ।

ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ



ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਿਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ।



ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।



ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ “ਬਚਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ” ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰ ਨਵਾਦੀ
ਹੋਣਗੇ ।

ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮ ਮਦਦ ਦੀ ਸੇਵਾ।



ਿਹਰਾਸਤੀ ਆਦੇਸ਼, ਪਿਰਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ
ਿਵਚ ਮਦੱ ਦ ਕਰਨਗੇ ।



ਪੇ ਾਵਰ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੱ ਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਿਖਲਾਫ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ।



ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿਰਹਾਇ ,ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਦਦ ਦੀ ਿਸਫਾਰ



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ।

ਤੁਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਕੌ ਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੌਟਲਾਈਨ



ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ



408‐975‐2739

1‐888‐373‐7888



(ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਏਜੰ ਸੀ/ਘਰ ਿਵਚ ਭੇਜਆ ਜਾਵੇਗਾ) ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
408‐537‐1999
ਕੈਥਰੀਨ ਤੇ ਜੌਰਜ ਆਿਲਕਸਾਂਡਰ
ਸਮੁਦਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦਰ
408‐288‐7030
ਹਰ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਗੁਪਤ ਹੈ ।

ਸਕਦੇ ਹ ।।
ਸੰ ਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ : ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ, ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ।
ਿਮਲਾਓ : ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਓ ।
ਹੋਰ ਿਸਖੋ : ਆਪਣੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ਅਨ
ਔਰਤ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ।:

Human.Traﬃcking@aaci.org

