سمگلنگ ےک متاثرین ےک ئل� خدمات دستیاب یہ�

ش
معا� ت� تنظیموں کو متعدد خدمات یا حوالہ جات ف راہم کرےک،
ن
امیگریشن یک حیثیت ےس قطع نظر DOL ،انسا� سمگلنگ ےک متاثرین
یک مدد کر سکتا ہ� ے۔
م� شامل یہ�:
دستیاب خدمات ی
• ہنگامی ض
عار� رہائش

• غذا اور دیگر بنیادی ض�وریات۔
بازیا�
• ی
غ� ادا شدہ اجرت یک ب
ت
• مالزمت یک مہارت یک تربیت اور
تعینا�
ن
قانو� امداد
• امیگریشن اور
ئ
م� مدد
•
م� مستقل رہائش ےک قیام ی
ریاستہا� متحدہ ی
ن
جسما� صحت یک خدمات
• دماغی اور

• مشاورت
ق
ئ
ت
م� مدد
• وفا� اور ریاس� عوامی فوائد تک رسا� ی
• ترجمہ اور ش
ت�یح
ئ
• سمگلر ےک خالف مجرمانہ اور/یا شہری
کارروا�

ن
انسا� سمگلنگ ےک مشتبہ واقعات یک اطالع ید� ن� ےک ئل� ،رابطہ
کریں:
تارک وطن یک پالیسیوں اور امور کا  New Yorkریاست
شعبہ ئ
برا� مزدوری
ٹیلیفون9757-466-877 :
ای میلtrafficking@labor.ny.gov :
ویب سائٹwww.labor.ny.gov/immigrants :
ن
انسا� سمگلنگ
قومی
وسائل کا مرکز
ٹیلیفون7888-373-888 :
ف
اضا� وسائل:

پوالرس پروجیکٹwww.polarisproject.org :

م� 911 ،پر فوری طور پر کال کریں۔
ہنگامی صورت ی

ج�ی مزدوری
ب

ایک جرم ہ�ے
ن
انسا� سمگلنگ ےک
متاثرین ےک ئل� مدد

@nyslabor | www.labor.ny.gov
@nyslabor
| www.labor.ny.gov
1-888-469-7365
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افراد یک� ئل� معاون آالت اور خدمات دستیاب یہ�۔
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ج�ی مزدوری کیا ہ�ے؟
ب

ن
’’انسا� سمگلن گ‘‘ ےک طور پر بھی جانا جاتا ہ� ے ،ایک
ج�ی مزدوری� ،ج ےس
ب
ین
نہ� ہوتا ہ� ے
سنگ� جرم ہ� ے۔ سمگل شدہ لوگوں کو اس بات کا احساس ی
ن
قانو� ہ� ے اور وہ مدد دستیاب
غ�
کہ ان ےک ساتھ جو کچھ ہو رہا ہ� ے وہ ی
ئ
ت
ہ� ے۔ مزدوروں یک سمگلنگ اس وقت ہو� ہ� ے جب کو� شخص کیس
کر� ےک ئل� آمادہ ن
مر� ےک خالف کام ن
دورسے کو اس یک ض
کر� ےک ئل�
ج� کا استعمال کرتا ہ� ے۔
طاقت ،دھوکہ بازی یا ب
ن
ن
جسما� تشدد ،یا
طاقت :کیس کارکن یا اس ےک اہل خانہ ےک خالف
جسما�

تشدد یک دھمکیاں
ن
دھوکہ بازی :ایک جھوٹا وعدہ ےس پورا کر� کا سمگلر کا ئ
کو� ارادہ
�ج
ج� ےس کہ گرین کارڈ یا رقم کا وعدہ کرنا۔
ی
نہ� ہوتا ،ی
ن
ئ
ئ
ج� ےس کہ امیگریشن
ب
ج� :کیس کو کام ےک ل� مجبور کر� ےک ل� دھمکانا ،ی
یا پولیس کو فون کرےک کیس پر جرم کا جھوٹا الزام ن
لگا� یک دھمیک دینا،
گ
یا کیس فرد پر قرض یک ادائی� کا جھوٹا الزام لگا کر اس ےس کام کروانا۔
سمگلر متاثرین کو قابو ن
کر� ےک ئل� خوف ،دھمیک،
ت
ت
نفسیا�
ج� ےس:
بدسلویک ،اور
ی
تداب� کا مرکب استعمال کر� یہ� ی
ت
جذبا� بدسلویک :کارکن کو دورسوں ےک ن
سام� ذلیل کرنا ،نام پکارنا،
ئ
متاثرہ شخص کو مجرم محسوس کروانا اور صورتحال ےک ل� ان پر الزام
اپ� برتری ن
لگانا۔ سمگلرز ن
جتا� ےک ئل� جنس ،عمر یا قومیت یک بنیاد پر
ت
ن
اپ� خصویص حیثیت کا حق بھی جتا سک� یہ�۔ اس ےک برعکس ،سمگلر
انھ� بتا ت
کارکن یک تعریف بھی کر ت
سک� یہ� کہ وہ ان پر
سک� یہ� ،ی
انحصار ت
ت
کر� یہ� ،یا کارکن کو یہ بتا سک� یہ� کہ وہ ہی ایک واحد
انہ� مالزمت دے گا اور اس ل�ئ
شخص ہ� ے جو ان یک پرواہ کرتا ہ� ے یا ی
چا� ئ�۔
ی
انہ� اس سمگلر کا شکر گزار ہونا ہ
ئ
تنہا� اور ٹ
کن�ول :سمگلرز کارکن ےس کہہ ت
سک� یہ� کہ وہ کیس اور ےس
ن
بات نہ کریں ،فون یا کیمرہ ےک ذریعہ کارکرن یک مسلسل نگ را� کر ت
سک�
ن
دھمکا� ےک ئل� ہتھیارں کا مظاہرہ اور قانون ےک نفاذ تک ئ
رسا� کا
یہ� ،یا
ن
ئ
ت
دعوی کر سک� یہ�۔ انحصار پیدا کر� ےک ل� کبھی کبھار ،بہت
پُ ر زور
ٰ
گ
کر� ئ
ادائی� نہ ت
ہو� ،سمگلرز کارکن یک پیسوں تک
کم ،یا بالکل بھی
ئ
رسا� کو محدود بھی کر ت
سک� یہ�۔

ممکنہ سمگلنگ یک نشاندہی کرنا

ن
م� ہو ت
سک� ہ� ے ،بشمول:
انسا� سمگلنگ بہت ساری صنعتوں ی
فیک�یاں ،ج� ےس کہ پک�وں یک ٹ
ٹ
فیک�یاں
•
ی
• کھیت یا ن
زمی� مناظر یک ی ن
تزئ�
•
تعم�
ی

ین
منتظم� خانہ)
(ج� ےس ،دایہ اور
•
	نجی گھر ی

	ریستوراں ،بار ،ہوٹلز یا دیگر خدمت ف راہم ن
صنعت�
کر� وایل
•
ی
ٹ
م� موجود جسم ش
فرو� ،جعیل مساج پارلرز،
•
	اس�پ کبلس ،گلیوں ی
ن
سز
وغ�ہ۔
طوائف
،
رسو
ایسکارٹ
خا�
ی
ن
انسا� سمگلنگ کا شکار ہو سکتا ہ� ے اگر وہ:
ایک شخص
• آزادانہ طور پر آ اور جا نہ سکتا ہو
شناخ� دستاویزات یا پیسوں پر ئ
کو� ٹ
ت
کن�ول نہ ہو۔
•
	ان کا پا� ن�
گ
گ
جا� ہو یا بہت کم ادائی� یک ت
• اےس ادائی� نہ یک ت
جا� ہو
غ� معمویل طور پر طویل اوقات تک کام کرتا ہو
• ی
بڑھ� ئ
• بڑے یا ت
م� مبتال ہو
ہو� قرض ی
ٹ
سیکور� یا بہت سارے کیمروں واےل مقام پر
	غ�معمویل طور پر اعیل
• ی
رہتا یا کام کرتا ہو
ن
گھ�اہٹ یا
چ� ،خوفزدہ ،مطیع ،افرسدہ ،ب
	غ� معمویل طور پر ب� ی
• ی
تناؤ کا شکار ہو

غ� عالج شدہ عاللت یا بیماری ہ� ے
•
	کو توسیع شدہ یا ی
ن
ن
عالمت�
جسما� تحمل ،قید یا تشدد یک
	جسما� یا جنیس بدسلویک،
•
ی
ظاہر کرتا ہ� ے۔

 NEW YORKریاست شعبہ ئ
برا� مزدوری کا
ن
م� کردار
انسا� سمگلنگ ےک متاثرین یک مدد ی

شکایت� یل� ن� اور  New Yorkےک مزدوری ےک
شعبہ بر ئا� مزدوری کو
ی
ن
ج�ےس کم از کم
قانون یک خالف ورزیوں یک تفتیش کر � کا اختیار ہ�ے ی
اجرت ،اوور ٹائم ،یغ� ادا شدہ اجرت اور یغ� قانونیوں کٹوتیاں۔ شعبہ
بر ئا� مزدوری ےک تفتیش کاروں کو کاروبار یم� داخل ہو ن� اور ان کا معائنہ
ان�ویو د� ن� اور تنخواہوں ےک ریکارڈز پر نظر ن
کر ن� ،کارکنوں کو ٹ
ثا� کر ن� کا
ی
ئ
اختیار حاصل ہ�ے۔ شعبہ برا� مزدوری ےک عملہ کو ممکنہ سمگلنگ یک
نشاندہی کر ن� یک تربیت دی ت
جا� ہ�ے۔ تارک وطن یک پالیسیوں اور امور کا
ن
انسا� سمگلنگ یک کوششوں ےک ساتھ
شعبہ ،شعبہ بر ئا� مزدوری ےک مخالف
ت
مش�کہ طور پر کام کرتا ہ�ے ،بشمول:
ن
انسا� سمگلنگ پروگرام یم�  NYےک جواب ےک ئل� حوالہ جات فراہم کرنا۔
•
• کچھ خاص ی ن
سنگ� اہلیت ےک جرائم ےک اہل متاثرین ےک ئل�  Uیا  Tویزا ےک
ن
ئل� اسناد فراہم کرنا ،بشمول انسا� سمگلنگ
کمیون� اور کاروباری ئ
ٹ
رسا� یک پیشکشوںےک ذریعہ عوامی آگاہی یم�
•
اضافہ کرنا
اگر آپ ہماری کیس بھی خدمات یم� دلچس� ت
رکھ� یہ� ،تو براہ کرم
پ
 9757-466-877پر تارک وطن یک پالیسیوں اور امور ےک شعبہ کو
کال کریں یا  trafficking@labor.ny.govپر ای میل کریں۔

