
ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪ ੁੱ ਛਿਆ। ਹ ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਛ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਛਿਯਿੰ ਤਰਣ ਛ ੁੱ ਚ ਹਾਂ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹੋ - ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਖਕਹਾ ਖਿਆ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਿਾ 

ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ? 

ਕੀ ਖਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਖ ੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤਖਹ ਕੀਤੇ  ਾਅਦੇ ਤੋਂ  ੱਿਰੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੂੰਮਾਂ ਲਈ ਪ ਰਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੈਸ ੇਲਈ ਸੈਕਸ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ 

ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ID ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹਨ? 

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਦ ਜੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਦੀ 
ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਦ ੇਸੂੰਕਤੇ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਿੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਖਕਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਕ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਖ ਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਖਸੱਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ - ਘਰ, ਖਸੱਖਿਆ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 
 ਰਿੀਆਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹਨ। 
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ 

1-888-373 -7888 
HumanTraffickingHotline.org 



ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛ ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ 
ਛਿਯਿੰ ਤਰਣ ਛ ੁੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

 
 
 

 
 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿ ੁੱ ਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹਾਟਲਾਈਿ 

1-888-373 -7888 
HumanTraffickingHotline.org 

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਅਖਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਖਕ ਮਨੈ ੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੂੰਿ ਕੀਤੀ — ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ 
ਅਤੇ ਖਨਯੂੰਤਰਣ ਖ ੱਚ ਮਖਹਸ ਸ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹਾਂ। 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਿਾ 

ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ? 

ਕੀ ਖਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਖ ੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਨੌਕਰੀ ਤਖਹ ਕੀਤੇ  ਾਅਦੇ ਤੋਂ  ੱਿਰੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਿਏ ਕੂੰਮਾਂ ਲਈ ਪ ਰਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੈਸ ੇਲਈ ਸੈਕਸ  ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ 

ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ? 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ID ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? 

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਦ ਜੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਦੀ 
ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਦ ੇਸੂੰਕਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਿੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਖਕਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਕ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਖ ਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਖਸੱਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ - ਘਰ, ਖਸੱਖਿਆ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ 
 ਰਿੀਆਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਖਮਲ ਹਨ। 
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