
جنش  قاچاق انسان ستم بر مردان، زنان و کودکان از طریق کار اجباری یا بهره کش  
 .  تجارتی

گذار بر مردم در هر سن، جنسیت،  ، تأثیر
ن است به  کرامت انساتن قاچاق انسان یک توهیر

قومیت وضعیت مهاجرت و پس زمینه اجتمایع و اقتصادی. قاچاق در جوامع در رسارس 
قاچاق اغلب در دشت اتفاق یم افتد. ، بنابراین تگزاس در شهر، برون شهر رخ یم دهد.  

ی از قاچاق کمک کنید.    اعضای جامعه یم توانند با شناخت عالیم به پیشگیر



ی یا رسزنش شدن  بخاطر  درج راپور  از طرف کارمندان  کارمندان هتل الزم به دریافت آموزش قاچاق ساالنه انسان استند. برای  انتقام گیر

ند  . هوتل هیچ نوع  مورد تبعیض قرار نیم گیر

وی کار   قاچاق کارگران و یا نیر
کارگران یم آیند و یم روند در یک زمان /و یا برآورده یم شوند توسط  •

 مدیر مسئول به محل. 

کارگراتن که مدارک خود )شناسنامه، پاسپورت، الیسنس، اسناد  •

ل ندارند.  ( را در اختیار یا کنیی   مسافرتی

کارگران از خواب محروم استند . بهداشت ضعیف و یا هم تماس  •

 چشیم برقرار کرده نمیتوانند. 

کارگران حالت مریضن درمان نشده دارند/به نظر یم رسد دچار    •

ه اسنتد  . سوءتغذیه، کم آتی و غیر

، یا کرس معاشات به طور  • ن قانوتن از  مالیات، تزئیر کارفرمایان به طور غیر

 . غیر منظم استفاده میکنند

 قاچاق جنیس

تردد زیاد پای مردانه به داخل و خارج اتاق/اتاق های هتل که توسط  •

  همان شخص اجاره شده است. 

ن پذیرش.  •  تماس های تلفنن بیش از حد به میر

درخواست اتاق هاتی که دارای "منظر" هستند برای دیدن موتر ها در  •

 داخل و خارج از پارکینگ و رسک. 

موتر های زیادی که دور پارکینگ یم چرخند و رانندگاتن که به همان ویا  •

ن اتاق ختم یم شوند  . عیر

 سطل های زباله و یا کثافات پر از کاندوم.   •

یس ندارد.  •   شخص به شناسه کارد، موبایل همراه و یا پول خود دسیی

  گزارش قاچاق انسان : 
ید ویا توسط  ۵۵۲۲- ۳۸۶- ۴۸۸برای گزارش مشکوک قاچاق انسان با شماره  تماس بگیر

www.iWatchTx.org. 

ی کنید .  199در مواقع اضطراری   را شماره گیر

 . ۵۶۶۷۶۶تماس و پیام بفرستید  به  ۷۴۴۴ -۴۴۴-۶۷۶و برای دریافت خدمات با شماره 


