กรุ ณาฉี กออกและส่ งไปยัง:
Asian Americans for Community Involvement
Domes c Violence Program
Gordon N. Chan Community Services Center
2400 Moorpark Avenue, Suite 300
San Jose, CA 95128
ฉันสนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ AACI Asian
Women's Home และการค้ามนุษย์.
กรุ ณาส่ งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังที่อยูด่ า้ นล่าง.

การค้ ามนุษย์
สิ่งทีต่ ้ องจํา...
การค้ ามนุษย์คือการทาสในปั จจุบนั .


การลักลอบนําคนเข้ าประเทศไม่เหมือนกันกับการค้ ามนุษย์.


การลักลอบนําคนเข้ าประเทศเน้ นการขนส่ง ส่วนการค้ ามนุษย์เน้ น
การแสวงหาผลประโยชน์.


ผู้ทําการค้ ามนุษย์ใช้ กําลัง ล่อลวง หรื อบังคับเพื่อควบคุมผู้ตกเป็ น
เหยื่อ.

ศูนย์
Asian Women’s
Home



ฉันสนใจในการเป็ นอาสาสมัครที่ศนู ย์ AACI Asian
Women's Home.

ผู้รอดชีวิตจะถูกบังงคับให้ ใช้ แรงงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ใช้ เป็ น
ทาส ใช้ แรงงานในโรงงาน ฟาร์ ม ร้ านอาหาร และการค้ าประเวณี
หรื องานบริ การทางเพศอื่นๆ.


พลเมืองของสหรัฐอเมริ กาสามารถถูกค้ ามนุษย์ภายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา.


ชื่อ

ผู้เยาว์ที่ทํางานทางด้ านเพศในเชิงพาณิชย์เป็ นเหยื่อของการค้ า
มนุษย์.

ที่อยู่

ผู้ตกเป็ นเหยื่อมักมีอาการหวาดกลัวและลังเลที่จะคุยกับเจ้ าหน้ าที่.

เมือง

ล่ามที่มีความเป็ นกลางและไม่มีความเชื่อมต่อกับผู้ค้ามนุษย์
จะต้ องได้ รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง.





รัฐ

รหัสไปรษณี ย ์

หยุดการค้ามนุษย์



(

)

โทรศัพท์ - ที่ทาํ งานหรื อบ้าน

(

)

โทรศัพท์มือถือ

ผู้ตกเป็ นเหยื่อยังถือเป็ นพยานและจะไม่ถกู ดําเนินคดีสําหรับการ
กระทําผิดทางอาญาที่พวกเขาอาจจะถูกบังคับให้ มีสว่ นร่วม.


อีเมล์
"เอกสารข้อมูลนี้ผลิตโดยศูนย์ Asian Americans for Community
Involvement (AACI) ภายใต้ทุน 2011‐VT‐BX‐K010 จาก
Oﬃce for Vic ms of Crime, Oﬃce of Jus ce Programs,
U.S. Department of Jus ce ความคิดเห็นและข้อสรุ ปหรื อ

คําแนะนําในเอกสารนี้เป็ นของผูเ้ ขียนและอาจจะไม่ได้เป็ นตําแหน่งหรื อ
นโยบายของ U.S. Department of Jus ce."

ผู้ตกเป็ นเหยื่อสามารถเป็ นเชื ้อชาติระดับ เพศ ศาสนาหรื อ
วัฒนธรรมใดก็ได้ .

ไม่ มีใครสมควรที่จะถูกล่ วงละเมิด.

บริการช่ วยเหลือผู้ทตี่ กเป็ นเหยือ่ ของ
การค้ ามนุษย์

ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ:
สายด่วน 24 ชัว่ โมง: (408) 975‐2739
สํานักงานชุมชน:
(408) 975‐2730
dv.aaci.org
Thai

การค้ ามนุษย์
การค้ามนุษย์คือการทาสในปั จจุบนั และเกี่ยวข้ องกับการใช้ กําลัง ล่อลวง
หรื อบังคับเพื่อให้ ได้ มาซึง่ แรงงานหรื อการกระทําทางเพศ.


การใช้กาํ ลัง: การข่มขืน ซ้อม พันธนาการ รวมถึงการส่ งตัวโดยไม่ได้
รับความยินยอม.



การล่อลวง: การหลอกลวงว่าจะได้ ทํางานที่มีรายได้ ดีขึ ้น ได้ แต่งงาน
หรื อมีชีวิตที่ดีขึ ้น.



การบังคับ :การข่มขู่ การผูกมัดด้ วยหนี ้และการล่วงละเมิดทางด้ าน
จิตใจ.

ทุกคนสามารถเป็ นเหยื่อของการค้ ามนุษย์ ไม่ ว่าจะ
เป็ นผู้หญิงหรือผู้ชาย เด็กหรื อผู้ใหญ่ พลเมืองของ
สหรั ฐอเมริกาหรื อชาวต่ างชาติ.

ตํานานและความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์


ผู้ตกเป็ นเหยื่อทําผิดกฎหมายและควรได้ รับการลงโทษ.



ผู้ตกเป็ นเหยื่อทราบและเข้ าใจว่าอะไรที่ตนกําลังได้ กระทํา.



พลเมืองของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถตกเป็ นเหยื่อของการค้ า
มนุษย์.



การค้ ามนุษย์เหมือนกันกับการลักลอบนําคนเข้ าประเทศ.



ผู้ตกเป็ นเหยื่อได้ รับค่าจ้ างจากการให้ บริ การ.



ไม่ถือเป็ นการค้ ามนุษย์ถ้าผู้ทําการค้ ามนุษย์และผู้ตกเป็ นเหยื่อ
แต่งงานหรื อเป็ นญาติกนั .



การค้ ามนุษย์ไม่ได้ เกิดขึ ้นในละแวกที่ฉนั อาศัยอยู่.



ผู้ตกเป็ นเหยื่อรู้สกึ ขอบคุณที่ได้ รับการ “ช่วยเหลือ.”

ข้ อบ่ งชีข้ องการค้ ามนุษย์

ความช่ วยเหลือสําหรั บผู้ตกเป็ นเหยื่อของการค้ ามนุษย์





บุคคลแสดงให้ เห็นถึงสัญญาณของการถูกล่วงละเมิดหรื ออาการ
หวาดกลัว.
 บุคคลไม่สามารถเข้ าถึงเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ ต
หรื อ วีซ่า.
 บุคคลไม่ได้ รับค่าจ้ างเต็มจํานวน หรื อมีชวั่ โมงการทํางานที่มากเกินไป
หรื อมีสภาพการทํางานที่เป็ นอันตราย.
 บุคคลอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิด และไม่ได้ รับอนุญาตให้
ออกจากบ้ านหรื อสถานที่อื่นๆ.


บุคคลมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี และทํางานทางด้ านเพศในเชิงพาณิชย์.

ถ้ าคุณได้ พบผู้ท่ อี าจเป็ น เหยื่อของการค้ ามนุษย์ ศูนย์
AACI Asian Women's Home สามารถช่ วยได้ .
โทรสายด่ วน 24 ชั่วโมง:
(408) 975‐2739

เลขหมายโทรศัพท์ สาํ คัญอื่นๆ:
ในกรณีฉกุ เฉินกรุณาโทร 911

ฟรีและเป็ นความลับ!
 มีบริ การทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาอื่นๆในเอเชีย.


มีบริ การสําหรับทังผู
้ ้ อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้ อยู่อาศัยที่สถานพักพิง.

การบริการของเรารวมถึง


สายด่วนฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง.



ที่พกั ฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง สําหรับผู้หญิงและเด็ก (ผู้ชายและ
FTMs จะได้ รับการแนะนําเพื่อติดต่อกับหน่วยงานเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ).



การจัดการกรณีวิกฤตและบริ การการแทรกแซง.



ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคําสัง่ ห้ าม กฎหมายครอบครัว และและปั ญหา
ตรวจคนเข้ าเมือง.



การให้ ความรู้เกี่ยวกับการค้ ามนุษย์และการฝึ กอบรมสําหรับมืออาชีพ
และชุมชน.



การสนับสนุนด้ านการจ้ างงาน ที่อยู่อาศัย และการให้ บริ กาทางสังคม.



ข้ อมูลและการแนะนําบริ การ.

คุณสามารถช่ วยต่ อสู้กับการค้ ามนุษย์ ได้ .

สายด่วนป้องกันการค้ ามนุษย์แห่งชาติ
1‐888‐373‐7888

กรมตํารวจ ซาน โฮเซ
กองกําลังปราบปรามการค้ ามนุษย์
408‐537‐1999

ศูนย์กฎหมาย Katharine and George Alexander
408‐288‐7030

สายทัง้ หมดเป็ นความลับ

กระจายเสียง: พูดคุยเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์กบั ครอบครัว เพื่อน และ
เพื่อนร่ วมงาน.
ติดต่ อ: ระบุและแนะนําเหยื่อของการค้ ามนุษย์เกี่ยวกับบริ การต่างๆที่
มีอยู่.
เรี ยนรู้ เพิ่มเติม: ติดต่อศูนย์ Asian Women’s Home เพื่อจัด
ฝึ กอบรมสําหรับองค์กรของคุณ.

ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ:
Human.Traﬃcking@aaci.org

