હોર્ે લોમાાં સેક્સ અને મજૂર તસ્કરીને ઓળખો અને જાણ કરો

હોટલ સાંચાલકો, મેનેજરો અને કમ્ચારીઓએ વાનષિક માનવ તસ્કરીની તાલીમ પ ૂણ્ કરવી જોઈએ અને હ્યુસ્ટન
શહેરના મ્પયુનનનસપલ કોિ પ્રકરણ 28, આડટિકલ VI ના અનુપાલન મુજબ પાલન કરવુ ાં જોઈએ. માનવ તસ્કરી એ
વ્યવસાનયક સેક્સ અથવા મજૂર અનધનનયમની ફરજ પાિવા માટે બળ, છે તરનપિી અથવા બળજબરીનો ઉપયોગ
કરવાને કહે છે . વ્યવસાનયક સેક્સમાાં શામેલ 18 વષ્થી ઓછી ઉંમરના સગીર આપમેળે ભોગ બનનાર છે . જો તમને
માનવ તસ્કરી નવશે શાંકા છે અથવા જો તમે અથવા તમે જાણો છો એવા કોઈ આવા સાંજોગોમાાં છે , તો હ્યુસ્ટન પોલીસ
નવભાગના હ્યુમન ટ્રાડફડકગ યુનનટ અથવા નેશનલ હ્યુમન ટ્રાડફડકગ હોટલાઇનને કોલ કરો.

કમટચારીઓએ આ નાંબરો પર બધી ર્ીપ્સની જાણ કરવી જોઈએ
હ્યસ્ુ ર્ન પોલીસ વવભાગ

713-308-8600

ટી્સની જાણકારી અનામી રીતે કરી શકાય છે

ુ ન ટ્રાફિફકિંગ હોર્લાઇન
નેશનલ હ્યમ

1-888-373-7888
બબન-સરકારી, ગુ્ત, 200+ ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ

જો નનકટવતી જોખમ હોય તો, કૃપા કરીને 911 પર કોલ કરો

ટ્રાવેલલિંગ સેલ્સ ક્રૂમાાં મજૂર
તસ્કરી

એસ્કોર્ટ સેવાઓમા સેક્સ
તસ્કરી

તસ્કરો અથવા અન્ય નનયાંત્રકો રૂમ બુક
કરાવે છે , ભોગ બનનારા લોકોને ખાસ
કરીને બહારના ભાગમાાં સામાનયક, પાણી
વેચવાની ફરજ પાિવામાાં આવે છે .

ઇન કોલ: પીડિતો અથવા તસ્કરો રૂમ બુક
કરાવે છે , ભોગ બનનાર રૂમમાાં બાંધક
રાખવામા આવે છે , સેક્સ ખરીદદારો તેની
મુલાકાત લે છે .
આઉર્ કોલ: ખરીદદારો રૂમ બુક કરે છે ,
પીડિતોને સેક્સ ખરીદદારોના રૂમમાાં
મોકલવામાાં
આવે છે .
વ્યવસાનયક સેક્સના પુરાવા - વધુ
પિતાાં કોન્િોમ, સેક્સ માટે ના સાધનો
•
હોટે લ સ્ટાફ (હાઉસકીપર, સાંચાલકો)
ને અનેક ડદવસો સુધી રૂમમાાં
પ્રવેશવાની માંજૂરી આપવાનો ઇનકાર
•
રૂમની અંદર/બહાર અનેક વ્યક્ક્તઓ
(મોટાભાગે પુરુષો) નુાં આવનજાવન
•
આજુબાજુના રૂમ માથી વધુ ઘોંઘાટની
ફડરયાદ
•
અનતનથ દે ખરે ખ કેમેરા અથવા પ્રવેશ
નીનતઓને કારણે વધુ પિતા બચનતત
હોય છે
•
હોટે લ માટે રોકિમાાં અથવા નપ્ર-પેઇિ
ક્રેડિટ કાર્ડ ્ સ સાથે ચ ૂકવણી કરે છે
•
નવા ટુવાલ, કપિાાં ધોવા
અને/અથવા બલનનની વારાં વાર
માાંગણી કરે છે
આઉટ કોલ:
•
(સામાન્ય રીતે) બહનુ વધ પુરુષો સાથે
અનેક ડદવસોએ સમાન વ્યક્ક્ત મળે
છે
•
કોઈ પણ વ્યક્ક્ત (સામાન્ય રીતે) સ્ત્રી
માટે ઓનસાઇટ (દા.ત. પાડકિંગ
નવસ્તારમાાં) રાહ જુએ છે
•

•
•
•
•
•

યુવાન લોકોને નમલકતમાાં ત્યજી દે વા
અથવા બાંધ કરી દે વામાાં આવ્યા છે
એવા સાંકેતો જે ભોગવટા આરક્ષણમાાં
નનડદિ ષ્ટ કરતા વધારે છે (દા.ત. ફ્લોર
પર કામચલાઉ સુવાની વ્યવસ્થા)
સેલ્સ ફ્લાયસ્ જેઓ નવગતવાર
શાંકાસ્પદ મેગેબિનના વેચાણની
યુક્ક્તઓ મ ૂકી જાય છે
બહનુ વધ-યાત્રી વાન (વાનો)
યુવાનોનુાં વેચાણ સ્થળોએ/સ્થળોથી
પડરવહન કરે છે
સોનશયલ મીડિયા “ચેક-ઇન્સ” જે
વેચાણ ક્રૂ અથવા વધુ પિતી રોકિ
દશા્વે છે

સામાન્ય મજૂર તસ્કરી

પીડિતો ઘણીવાર ઘરની
જાળવણી/ચોકીદાર સેવાઓ, લેન્િસ્કેનપગ,
બબલ્િીંગ જાળવણી અને અન્ય ઉદ્યોગોમાાં
કામ કરે છે .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

કોઈપણ કમ્ચારીને જતા જતા
અટકાવવા માટે વ્યક્ક્તગત ઓળખ
અથવા કાય્ અનધકૃતતાના દસ્તાવેજો
જે કરાર થયો હોય અથવા વચન
આપવામાાં આવ્યુાં હોય તેના કરતા
અલગ કાય્ કરવાની ફરજ પિે છે
સુપરવાઈિર દ્વારા મૌબખક અથવા
શારીડરક શોષણ
દૈ નનક ક્વોટા મેળવવા માટે દબાણ
કરવુાં
સાઇટ પર રહેવ ુાં અને કામ કરવુાં
સીધી ચુકવણી કરવામાાં આવી નથી
સલામતી માટે યોગ્ય ઉપકરણો
આપવામાાં આવતા નથી
ઉધારીનો ઉલ્લેખ
વેતન ચોરી એ હાંમેશાાં માનવ
તસ્કરીનો ભાગ ગણાય છે અને તેમાાં
આ શામેલ હોઈ શકે છે :
પગારપત્રકમાાં ઊંચી ફીની કપાત,
અવેતન અને દબાણપ ૂવ્ક
ઓવરટાઇમ, નવરામ લેવાની માંજૂરી
ન આપવી

સામાન્ય સાંકેતો
•
•
•
•

ડહલચાલની સ્વતાંત્રતા અથવા સતત દે ખરે ખના
પુરાવા નથી
નાણાાં, સેલ ફોન અથવા ID નુ ાં નનયાંત્રણ નથી
મૌબખક અથવા શારીડરક શોષણ
સાંચાર પ્રનતબાંનધત કરવુ ાં અથવા નનયાંનત્રત કરવુ ાં

•
•
•

ભયભીત, બચનતત અથવા નવનમ્ર વત્ન દશા્ વે છે
વત્માન અથવા અગાઉના સ્થાનોની કોઈ જાણકારી
નથી
ભ ૂખ, અસ્વચ્છતા, થાક, માાંદગી અથવા ઈજાના
સાંકેતો

* પોલાડરસ (2018) પર આધાડરત સ ૂચકાાંકો: ઓન-રે મ્પ્સ, આંતરછે દ અને બહાર નીકળવાના રૂટ્સ: નસસ્ટમો અને ઉદ્યોગોને માનવીય તસ્કરી રોકવા માટે અને નવક્ષેનપત
કરવા માટેનો રોિમેપ - હોટલ અને મોટેલ , પ ૃષ્ઠ. 20.

વટહુકમના ઉલ્લાંઘનોની જાણ કરવા 311 પર કોલ કરો જેમાાં વાનષિક તાલીમ આપવામાાં નનષ્ફળતા, આ બચહ્નની
પોસસ્ટિંગ, નુકસાન અથવા ખોવાઈ ગયેલ બચહ્નની જાણ કરવી અથવા જો કોઈ કમ્ચારી ઉપર જણાવેલ નાંબરો પર
ડટ્સનુાં ડરપોડટિંગ કરે તો તેની નવરુદ્ધ કાય્વાહી કરવામાાં આવે છે તે સામેલ છે . આ કોલ મેયર ઓડફસ, માનવ તસ્કરી
નવરોધી નવભાગ અથવા શહેરના વહીવટ અને નનયમનકારી બાબતોના નવભાગને મોકલવામાાં આવશે.

