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โครงการการริเริ ่มรับมือด้านการค้ามนุษย์ซึ่ง
เป็นโครงการหนึ่งของ Metropolitan Family

Services’ Legal Aid Society ดูแลเรื่องการค้า
มนุษย์และพิทักษ์คุ้มครองเหยื่อผู้รอดชีวิตในชิคาโก

มาตั้งแต่ปี 2012. 

เป็นโปรแกรม/ริเริ ่มในการช่วยเหลือ/รวมไปถึงการ
เป็นตัวแทน/ให้บริการแก่ผู้เหยื่อผู้รอดชีวิตฟรี/ ทั้ง

ในด้านกฏหมาย/ และพิทักษ์สิทธิ์. 

ทางโปรแกรมได้รับทุนจากรัฐบาล สำาหรับการต่อ
การการค้ามนุษย์/. และ/ให้บริการอบรม/สำาหรับ

ข้อมูลข่าวสาร และเทกนิคต่างๆ/ เพื่อที่จะช่วยให้คุณ
เข้าใจ/และแยกแยะได้ว่า/ใครคือเหยื่อการค้ามนุษย์. 

ฟรี • ปลอดภัย • มั่นคง

สัญญาณเตือนภัย

ความเป็นไปได้ว่านี่คือเหยื่อการค้ามนุษย์ 

ตัวบ่งชี้ที ่มีศักยภาพว่าเป็นการค้ามนุษย์

• อายุต่ำากว่า 18 ปี และทำาการค้าประเวณี
• มีร่องรอยบอบช้ำาตามร่างกายถูกหน่วงเหนี่ยว

หรือทารุณกรรม
• ถูกควบคุมโดยผู้อื ่น หรือการเคลื่อนไหวถูก

จับตามอง
• นายจ้างยึดเงินที่ได้จากการทำางาน หรือบัตร

ประจำาตัว
• มีหนี้สินจำานวนมาก หรือ หนี้สินทวีขึ้นมาก
• มีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งใน

บริเวณที่ทำางานหรือที่พักอาศัย
• ต้องพึ่งนายจ้างหลายอย่าง รวมทั้งการเดินทางที่

ต้องมีผู้ติดตามทุกครั้ง
• ไม่มีอิสระในการไปไหนมาไหน
• หวาด วิตก หรือเครียดที่จะพูดคุยโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับกฏหมาย
• ทำางานเกินเวลาที่ควรจะเป็น
• ไม่สามารถบอกใครได้ว่าพักอาศัยอยู่ที่ไหน
• แม้ว่าจะได้รับการว่าจ้างให้ทำางาน แต่ร่างกาย

ผอมโซเหมือนขาดสารอาหาร สกปรก และมี
รอยแผล

• ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับน้อยมาก หรือได้รับ
แค่เงินทิป

ห้ข้อมูลเพิ่มเติมที่  312-986-4200

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ metrofamily.org

หรือ อีเมลล์ trafficking@metrofamily.org



การค้ามนุษย์คือการค้าทาสสมัยใหม่

การค้ามนุษย์คืออะไร

ผู้ค้ามนุษย์ใช้วิธีบังคับ/ ล่อลวง/ ขู่เข็ญให้เหยื่อค้า
ประเวณี/และค้าแรงงาน. 

บังคับ ตบตี /คุมขัง/ ข่มขืน/ หรือ/ การยึดเอกสาร

ล่อลวง  หรือ หลอกว่าจะมีงานให้ทำา, ผลประโยชน์จาก
งานที่จะให้ทำา/ การมีชีวิตที่ดีขึ ้น

ขู่เข็ญ บังคับ หนี้ขัดดอก ทารุณทางจิตใจ/ หรือ เอา

เปรียบผู้ที่อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ (เช่นคนจรจัด ผู้
ติดยาเสพย์ติด หรือผู้ที่อยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมาย)

การล่อลวงบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ให้ทำาการค้า
ประเวณี/  ถือว่าเป็นอาชญากรรม/ โดยที่ไม่จำาเป็นต้อง
เข้าข่ายบังคับ ล่อลวง ขู่เข็ญ

การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง 

แม้แต่สถานที่ที่คุณคาดไม่ถึง

ใครก็ได้/ ไม่จำากัด/ อายุ/ เพศ /หรือ/ สัญชาติ เราอาจจะ
ตกเป็นเหยื่อ/ของคนแปลกหน้า เจ้านาย/ เพื่อน/ หรือ/
คนคุ้นเคย หรือแม้แต่/จากคนรัก/ คู่ครอง/ พ่อแม่ /หรือ
ญาติ เหยื่อผู้รอดชีวิต/อาจจะ/มีสิทธิขอรับ/ประโยชน์/
และ/การบริการ/จากการ/ช่วยเหลือต่างๆ/เช่น 

• ที่อยู่อาศัย
• ด้านการดูแลสุขภาพ
• ผ่อนผันจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่อนปรน

ด้านการเข้าเมือง
• อาหาร
• ผ่อนผันด้านกฏหมายหรือผ่อนปรนด้านกฏหมาย
• ช่วยเหลือด้านเงินสด
• การจ้างงาน

ใครคือเหยื่อการค้ามนุษย์

ถ้าคุณสงสัยว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อ 

โทรแจ้งที่หมายเลข 1-888-3737-888

• โรงแรม
• โมเต็ล
• ที่พักรถบรรทุก
• ที่ประชุม
• คลับเปลื้องผ้า
• เรือสำาราญ
• บาร์ และคลับ
• ตามท้องถนน
• ร้านเล็กดำาเนินโดย

ครอบครัว
• งานแข่งกีฬานัดสำาคัญ
• ซ่องโสเภณี
• ร้านเสริมสวย ร้านทำาเล็บ

• ร้านนวดบังหน้า
• ร้านเล่นอินเทอร์เนต
• โรงงาน
• สถานรับเลี้ยงเด็ก งาน

ทำาความสะอาด
• ธุรกิจขนาดเล็ก
• อุตสาหกรรมโรงแรม
• แหล่งเกษตรกรรม
• ร้านอาหาร หรือให้บริการ

ด้านอาหาร
• เครือข่ายขอทาน
• บริการคู่ควง

คุณช่วยได้

ถ้าคุณสงสัยว่า/มีผู้ที ่กำาลังตกเป็นเหยื่อ:

• ถ้าตัวท่านเอง/หรือ/ผู้ที ่ท่านรู้จักกำาลังตกอยู่ในอันตราย
/โทรแจ้งที่หมายเลข 911.

• เหยื่อผู้รอดชีวิตส่วนมาก/ไม่สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษได้/และ/ไม่เข้าใจในวัฒนธรรมอเมริกัน
ควรจัดหา/ผู้ที ่สามารถ/เข้าใจภาษ/าแล/ะวัฒนธรรม
ของเหยื่อผู้รอดชีวิต/ และ/ให้แน่ใจว่า/ล่ามผู้แปล/ไม่
เกี่ยวข้องกับ/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อผู้รอดชีวิต

• โทรติดต่อสายด่วนศูนย์ข้อมูลการค้ามนุษย์แห่งชาติ
ได้ที่ 1-888-373-7888. หรือรายงานข้อมูลได้ที่
traffickingresourcecenter.org

• สายด่วนเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 365
วัน ต่อปี ทุกเรื่องที่รายงานเข้ามาจะเก็บรักษาเป็น
ความลับ ผู้ที ่รายงานไม่ต้องแจ้งชื่อจริง และเรามีล่าม
ไว้ให้บริการ

ทุนในการตีพิมพ์เอกสารฉบับนี้/ได้รับการสนับสนุน
จาก/ Office of Refugee Resettlement, U.S. 

Department of Health and Human Services

หมายเลขทุน 90ZV0108-01 ผู้เขียนเนื้อหาทั้งหมดนี้/ไม่
ได้/เป็นปากกระบอกเสียง/ให้กับความเห็นที่เป็นทางการ 
Office of Refugee Resettlement.

โครงการการ/ริเริ ่มรับ/มือด้านการค้ามนุษย์/ซึ่ง
เป็นโครงการหนึ่งของ Metropolitan Family
Services’ Legal Aid Society เป็นโปรแกรม/
ริเริ ่มในการช่วยเหลือ/รวมไปถึงการเป็นตัวแทน/
ให้บริการแก่ผู้เหยื่อผู้รอดชีวิตฟรี/ ทั้งในด้านกฏ

หมาย/ และพิทักษ์สิทธิ์ 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ metrofamily.org
หรือ อีเมลล์ trafficking@metrofamily.org

ฟรี • ปลอดภัย • มั่นคง

ห้ข้อมูลเพิ่มเติมที ่
312-986-4200


