கடத்தலால் பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு
கிடைக்கும் சேவைகள்
ஆள் கடத்தலில் பாதிக்கப் பட் டவர்களுக்கு,
குடியேற்ற ந ிலையைப் ப�ொருட் படுத்தாமல்
பல் வேறு சேவைகள் அல் லது சமூக
அமைப் புகளுக்கான பர ிந் துரைகளை
வழங் குவதன் மூலம் DOL உதவ முடியும் .
கிடைக்கும் சேவைகள ில் அடங் குபவை:
• அவசர ந ிலை தற்காலிக வ டு
ீ கள்
• உணவு மற்றும் ப ிற அடிப்படைத் தேவைகள்
• செலுத்தப் படாத ஊதியங் களை மீட் ப து
• வேலைத் திறன் கள் பய ிற்சி மற்றும்
பண ியமர்த்தம்
• குடியேற்றம் மற்றும் சட் ட உதவ ி
• அமெர ிக்காவ ில் ந ிரந்தர வசிப் ப ிடத்தை
ந ிறுவ உதவுவது
• மன மற்றும் உடல் சார்ந்த சுகாதார சேவைகள்

ஆள் கடத்தல் த�ொடர்பான
சந்தேகத்திற்குர ிய நபர்களைப் புகாரள ிக்க,
த�ொடர்பு க�ொள் ளவும் :
ந ியூயார்க் மாந ிலத் த�ொழிலாளர் துறை
குடியேற்ற கொள் கைகள் மற்றும்
வ ிவகாரங் கள் ப ிர ிவு
தொலைபேசி: 877-466-9757
மின் னஞ் சல் : trafficking@labor.ny.gov
இணையதளம் : www.labor.ny.gov/immigrants
தேசிய ஆள் கடத்தல்
வள மையம்
தொலைபேசி: 888-373-7888
கூடுதல் வளங் கள் :
ப�ோலர ிஸ் திட்டம் : www.polarisproject.org

அவசரகாலத்தில் , உடனே 911 என்ற
எண்ணை அழைக்கவும் .

• ஆலோசனை
• கூட் டாட் சி மற்றும் மாந ில ப�ொது
நலன்களை அணுக உதவுவது
• ம�ொழிபெயர்ப்பு மற்றும்
ப�ொருள் வ ிளக்கம்

கட்டாய
வேலைவாங் குதல்
ஒரு குற்றமாகும்

• கடத்தல் காரருக்கு எதிரான குற்றவ ியல்
மற்றும் /அல் லது சிவ ில் நடவடிக்கை

@nyslabor | www.labor.ny.gov
@nyslabor
| www.labor.ny.gov
1-888-469-7365

நியூயார்க் ஸ்டேட் த�ொழிலாளர் துறை ஒரு சம வாய் ப்பு பணிவழங் குபவர்/திட் டம் .
ஊனமுற�்றோருக்கு, வேண்டுக�ோளின் பேரில் துணைக் கருவிகள் மற்றும்
சேவைகள் கிடைக்கின் றன.
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ஆள் கடத்தலில்
பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு
உதவி

கட் டாய வேலைவாங் குதல் என்றால்
என்ன?
கட் டாய வேலைவாங் குதல் என் பது "ஆள் கடத்தல் "
என் றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு கடுமையான
குற்றமாகும் . கடத்தப்பட் டவர்கள் , தங் களுக்கு
நடப்பது சட் டவ ிர�ோதமானது என் பதையும் அதற்கு
உதவ ி கிடைக்கும் என் பதையும் உணராமல்
இருக்கலாம் . ஒரு நபர் மற�்றொரு நபரை
அவர்களது வ ிருப் பத்திற்கு எதிராக செயல் படத்
தூண்டுவதற்கு தங் கள் சக்தி, ம�ோசடி அல் லது
வற்பு றுத்தலைப் பயன்படுத் தும�்போது
பண ியாளர் கடத்தல் நிகழ் கிறது.
சக்தி: ஒரு பண ியாளர் அல் லது அவர்களது
குடும் பத்திற்கு எதிராக உடல் ரீதியான வன்முறை
அச்சுறுத்தல் கள் அல் லது உடல் ரீதியான
வன் முறை.
மோசடி: கிரீன் கார்டு அல் லது பணத்தை
உறுதியளிப்பது ப�ோன்ற கடத்தல் காரருக்கு
நிறைவேற்றும் ந�ோக்கம் இல் லாத தவறான வாக்குறுதி.
வற்பு றுத்தல் : குடியேற்றத்துறையை அல் லது
காவல் துறையை அழைப் பதாக அச்சுறுத்துவது
மற்றும் ஒரு குற்றததை
்
ப�ொய்யாகக் குற்றம்
சாட் டுவது அல் லது ஒரு நபரை கடனை அடைக்க
வேலை செய்ய வேண்டும் என் று ப�ொய்யாகக்
கூறுவது ப�ோன் ற ஒருவரை வேலை செய்ய
கட் டாயப் படுத்தும் அச்சுறுத்தல் .
பாதிக்கப் பட் டவர்களைக் கட்டுப் படுத்தபயம் ,
அச்சுறுத்தல் , துஷ்ப ிரய�ோகம் மற்றும்
உளவ ியல் தந்திரங் கள் ஆகியவற்றின் இணைவை
கடத்தல் காரர்கள் பயன் படுத்துகின் றனர்,
ப ின் வருவன ப�ோன் றவை:
உணர்ச்சி துஷ்ப ிரய�ோகம் : மற்றவருக்கு
முன் னால் பண ியாளரை அவமானப் படுத்துவது,
பெயர்களை அழைப் ப து, பாதிக்கப் பட் டவரை
குற்றவாள ியாக உணர வைப் ப து மற்றும்
ந ிலைமைக்கு அவர்கள் மீது குற்றம் சாட் டுதல் .
கடத்தல் காரர்கள் தங் கள் உயர்ந ிலையைப்
பர ிந் துரைக்க பாலினம் , வயது அல் லது
தேசியத்தின் அடிப் படைய ில் சிறப் பதிகாரத்தை
உறுதிப் படுத்தக் கூடும் . மாறாக, கடத்தல் காரர்கள்
பண ியாளரைப் பாராட் டவும் செய்யலாம் ,
அவர்கள் அவர்களை நம் ப ிய ிருக்கிறார்கள் என் று
ச�ொல் வது, அல் லது த�ொழிலாள ிக்கு அவர்கள்
மட் டுமே அக்கறை காட் டுகிறார்கள் அல் லது
அவர்களுக்கு வேலை க�ொடுப் பார்கள் என் று
ச�ொல் வது ப�ோன் றவையாகும் , எனவே அவர்கள்
கடத்தல் காரருக்கு நன் றியுடன் இருக்க வேண்டும் .
தன ிமைப் படுத்தல் மற்றும் கட்டுப் படுத்தல் :
கடத்தல் காரர்கள் பண ியாளர ிடம் வேறு
யார ிடமும் பேசக்கூடாது என் று கூறலாம் ,

த�ொலைபேசி அல் லது கேமரா மூலம்
பண ியாளரை த�ொடர்ந் து கண்காண ிக்கலாம் ,
அல் லது ஆயுதங் களைக் காண்ப ித்தல் மற்றும்
அச்சுறுத்துவதற்கு சட் ட அமலாக்கத்திற்கான
அணுகலை உறுதிப் படுத்துதலாம் . பண ியாளர்கள்
தங் கள் பணத்தை அணுகுவதை கடத்தல் காரர்கள்
மட் டுப் படுத்தலாம் , அவ் வப�்போது, மிகக்
குறைவாக அல் லது க�ொஞ் சமும் பணம்
செலுத்தாமல் , சார்புந ிலையை உருவாக்கலாம் .

சாத் தியமான கடத் தலை அடையாளம்
காணுதல்
ஆள் கடத்தல் பல த�ொழில் கள ில் ந ிகழலாம் ,
இதில் அடங் குபவை:
• ஆடை த�ொழிற்சாலைகள் ப�ோன் ற
த�ொழிற்சாலைகள்
• பண்ணைகள் அல் லது த�ோட் டங் கள்
• கட் டுமானம்
•	
தன ியார் வ டு
ீ கள் (எ.கா., வயதான பெண்கள்
மற்றும் வ ட
ீ ் டுப் பண ியாளர்கள் )
•	
உணவகங் கள் , பார்கள் , ஹ�ோட் டல் கள் அல் லது
ப ிற சேவைத் த�ொழில் கள்
•	
ஸ்ட் ர ிப் கிளப் புகள் , தெரு வ ிபச்சாரம் , ப�ோலி
மசாஜ் பார்லர்கள் , எஸ்கார்ட் சேவைகள் ,
வ ிபச்சார வ ிடுதிகள் ப�ோன் றவை.
ஒரு நபர் ஆள் கடத்தலுக்கு பலியானால் , அது
ஆண�ோ பெண�்ணோ:
• சுதந்திரமாக வந் து ப�ோக முடியாது
•	
அவர்கள ின் ச�ொந்த அடையாள ஆவணங் கள்
அல் லது பணத்தைக் கட் டுப் படுத்த முடியாது
• பணம் செலுத்தப் படாது அல் லது மிகக்
குறைவாகவே செலுத்தப் படும்
• வழக்கத்திற்கு மாறாக நீ ண்ட நேரம் வேலை
செய்ய வேண்டும்
• ஒரு பெர ிய அல் லது அதிகர ிக்கும் கடனைக்
கொடுக்கவேண்டியது
•	
வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக பாதுகாப் பு அல் லது
பல கேமராக்கள் உள் ள இடத்தில் வாழ
வேண்டும் அல் லது வேலை செய்ய வேண்டும்
•	
வழக்கத்திற்கு மாறான கவலை, பயம், அடிபணிதல் ,
மனச�்சோர்வு, பதட்டம் அல் லது பதற்றம்
•	
வ ிவர ிக்க முடியாத காயங் கள் , நீ ட் டிக்கப் பட் ட
அல் லது சிகிச்சையள ிக்கப் படாத ந�ோய்
அல் லது ந�ோய ின் அறிகுறிகள் ஏற்படுதல்
•	
உடல் அல் லது பாலியல் துஷ்ப ிரய�ோகம் , உடல்
கட் டுப் பாடு, சிறைவாசம் அல் லது சித்திரவதை
ஆகியவற்றின் அறிகுறிகளைக் காட் டும்

ந ியூயார்க் மாந ிலத் த�ொழிலாளர்
துறைய ின் ஆள் கடத்தலில்
பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு உதவுவதில்
பங் கு
குறைந்தபட் ச ஊதியம் , கூடுதல் நேரம் ,
செலுத்தப் படாத ஊதியங் கள் மற்றும்
சட் டவிர�ோத ஊதியம் பிடித்தல் ப�ோன் ற
நியூயார்க் த�ொழிலாளர் சட் டததி
் ன் மீறல் கள்
குறித்து புகார்களை எடுத்து விசாரணை நடத்த
த�ொழிலாளர் துறைக்கு அதிகாரம் உள் ளது.
த�ொழிலாளர் துறை புலனாய் வாளர்களுக்கு
வணிகங் களுக்குள் நுழைந் து ஆய் வு செய் ய,
த�ொழிலாளர்களை நேர்காணல் செய் ய மற்றும்
ஊதிய பதிவுகளை மதிப் பாய் வு செய் ய அதிகாரம்
உள் ளது. கடத்தல் சாத்தியத்தை அடையாளம்
காண த�ொழிலாளர் துறை ஊழியர்களுக்கு
பயிற்சி அளிக்கப் படுகிறது. குடியேற்ற
கொள் கைகள் மற்றும் விவகாரங் கள் பிரிவு,
த�ொழிலாளர் துரையின் ஆள் கடத்தல் எதிர்ப்பு
முயற்சிகளை ஒருங் கிணைக்கிறது, இதில்
அடங் குபவை:
• ஆள் கடத்தல் திட் டததி
் ற்கான NY பதிலுக்கு
பரிந் துரைகளை வழங் குதல்
• ஆள் கடத்தல் உள் ளிட் ட சில கடுமையான தகுதி
குற்றங் களுக்கு தகுதியுள் ள
பாதிக்கப் பட் டவர்களுக்காக U அல் லது T
விசாக்களுக்கான சான் றிதழ் களை வழங் குதல்
• சமூகம் மற்றும் வணிகங் களில்
விளக்கக்காட் சிகள் மூலம் ப�ொதுமக்களின்
விழிப் புணர்வை அதிகரித்தல்
எங் கள் சேவைகளில் ஏதேனும் நீ ங் கள் ஆர்வமாக
இருந்தால் , குடியேற்ற கொள் கைகள் மற்றும்
விவகாரங் கள் பிரிவை 877-466-9757 என் ற
எண்ணில் அழைக்கவும் அல் லது trafficking@
labor.ny.govக்கு மின் னஞ் சல் அனுப் பவும் ..

