
LEGAL AID SOCIETY

HUMAN TRAFFICKING INITIATIVE
1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org

1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org

 اگر �آپ ای �آپ ےک کیس جاننے واےل

 کو مدد یک رضورت ےہ تو براہ

 مہرابین نی�شنل ہیومن ٹریفکنگ

 ریسورس �شینرٹ کو مندرجہ ذیل

منرب پر اکل کریں

 د�تیایب 7 دن 24 ھگنٹے۔  ٹال

 فری منرب۔ رازدارنہ۔  خدمات کیلئے

         درخوا�ت کریں۔ مدد حاصل کریں۔

 گمنامی مںی خفیہ معلومات دیں۔

مرتمج د�تیاب ہںی۔

 غری قانوین انساین دھندہ کرےن واےل،

 لوگوں ےس ان یک مریض ےک خالف

 اکم کرواےن ای جسم فرویش کیلئے

 جمبور کرےن کیلئے ت�دد، دھمکیوں،

 ھجوٹ اور قرض یک بندش اک

 ا�شتعامل کرےت ہںی۔ نی�شنل ہیومن

 ٹریفکنگ ریسورس �شینرٹ ےن

 ہزاروں لوگوں کو حتفظ اور خدمات

فراہم یک ہںی۔   ہیومن ٹریفکنگ

روکنے مںی مدد کریں



 کیا �آپ اےنپ �آجر ای بھریت کرےن واےل ےک قرض
 دار ہںی؟

 کیا �آپ اک موجودہ اکم اس ےس خمتلف ےہ جس
اک �آپ ےس وعدہ کیا گیا تھا؟

 کیا �آپ کو اس ےس مک  تنخواہ ملیت ےہ جس  اک
 وعدہ کیا گیا تھا ؟

 شاکیت ای نوکری چھوڑےن یک کوشش کرےن
 یک صورت مںی کیا کیس ےن �آپ، �آپ ےک اہِل
 خانہ ای �آپ ےک رفیق اکر کو نقصان پہنچاےن یک

دھمکی دی ےہ ؟
کیا اکم پر زابین ای جسامین زایدیت ہویت ےہ؟

 کیا کیس ےن �آپ ےک پا�شپورٹ ای ششناخیت اکرڈ
کو اےنپ پاس رکھا ہوا ےہ؟

 کیا کویئ �آپ یک اجرت یک رمق مںی ےس کچھ
 حصہ ای �اری تنخواہ اےنپ پاس رکھتا ےہ؟
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 اگر �آپ چاہئںی تو اپین نوکری چھوڑ �کتے
ہںی؟

 کیا اکم ےک دوران �آپ کو منا�ب وقفے لےنی، غذا
اور پاین پینے ےس رواک جاات ےہ؟

 کیا �آپ کسی کی قرض دار ہیں جےس �آپ
ادائیگی نہیں کر �کتیں؟

 جسم فروشی ےس انکار کی صورت میں کیا
 کسی ےن �آپ، �آپ ےک اہِل خانہ ای �آپ ےک

 دو�شتوں کو نقصان پہنچاےن کی دھمکی دی
ےہ ؟

 کیا کوئی �آپ کو جسمانی ای جنسی طور پر
اذیت پہنچا رہا ےہ؟

 کیا کسی ےن �آن الئن شائع کرےن کیلئے�آپ کی
جنسی تصاویر بنائی ہیں ؟

 کیا کوئی �آپ کی اجرت کی رقم میں ےس کچھ
حصہ ای �اری تنخواہ اےنپ پاس رکھتا ےہ؟

 کیا کسی ےن �آپ ےک پا�شپورٹ ای ششناختی کارڈ
کو اےنپ پاس رکھا ہوا ےہ؟

 یہ �والات لیرب ٹریفکنگ یک ششناخت
کرےن مںی مدد کر �کتے ہںی
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 یہ �والات جنیس ٹریفکنگ یک
ششناخت کرےن مںی مدد کر �کتے ہںی

 کیا �آپ اس زندگی ےس ابہر نکلنا چاہتی ہیں،
 لیکن پھنسی ہوئی ہیں اور چھوڑےن ےس خوف

�آات ےہ؟
 کیا �آپ کو کسی مفاد ای پیسوں کی خاطر کسی
 ےک �اتھ جنسی عمل کرےن کیلئے زبرد�شتی کی

گئی ےہ؟
 کیا �آپ کو ھجانسہ دے کر جسم فروشی میں

 پھنساای گیا ےہ، یہ �وچتے ہوئے کہ �آپ کو کچھ
اور کران ہو گا؟

 کیا �آپ کی عمر 18 �ال ےس کم ےہ اور کوئی
�آپ پر جسم فروشی کیلئے دابٔو ڈال رہا ےہ؟
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