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 انسانی ٹریفکنگ اور  غالمی

 انسانی ٹریفکنگ اور  غالمی آسٹریلیا میں سنگین جرائم ہیں۔

 انسانی ٹریفکنگ )غیر قانونی طور پر انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا( اور غالمی قانون کے خالف ہیں۔

 چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ان جرائم کا مرتکب ہونے واال شخص جیل جا سکتا ہے، 
  

 کو فون کریں۔پر پولیس  000اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو 

 آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

 ۔پر فون کریں 450 131اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر )ترجمان( کی ضرورت ہو تو 

دورحاضر کی غالمی کو  یاا کی حکومت کسی طرح کے حاالت میں انسانی ٹریفکنگ آسٹریلی
 برداشت نہیں کرتی۔

شخص اس سے منافع  دوسرااور غالمی اسے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو  استحصال کے حاالت میں پھنسا دیا جاۓ اور کوئی  انسانی ٹریفکنگ
  ۔ انسانی ٹریفکنگ اور غالمی میں یہ شامل ہو سکتا ہے: ا رہا ہو۔ ایسا مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہےکم

لینا،  جبری مزدوری شعبوں میں، تعمیرات، جنگالت، کان کنی یا زراعت جیسے انوں وغیرہہوٹلوں اور ریستورغالمی، خدمت لینا یا  •
 تعلقات رکھنا۔ جنسینیز  زبردستی 

 قرض کے عوض بیگار؛ •

 جنسی استحصال؛ •

 جبری شادی؛ یا •

 اعضا نکالنے کے مقصد سے انسانوں کی ٹریفکنگ •

 انسانی ٹریفکنگ اور  غالمی چھپے ہوۓ جرائم ہیں۔

ل انسانی ٹریفکنگ اور غالمی ایسے جرائم ہیں جن کا پتہ چالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے لوگ اس لیے مدد طلب نہ کریں کہ وہ اپنا استحصا
 سے ڈرتے ہوں یا مائیگریشن کے حوالے سے اپنی حیثیت خراب ہو جانے سے ڈرتے ہوں۔ بدلہ لینےکرنے والوں کے 

 ے والی عالمات میں یہ شامل ہو سکتی ہیں کہ : کسی شخص کی ٹریفکنگ کا اشارہ دین

 مجبور کیا جا رہا ہو، دھمکایا جا رہا ہو یا زبردستی کام لیا جا رہا ہو؛ کے لیےایک شخص کو کام کرنے  •

 ایک شخص کو  کام کے خراب حاالت میں رکھا جا رہا ہو؛ •

 ت بڑا قرض اتارنے میں لگا ہوا ہے؛ یاتیسرے فریق کا بہایک شخص کو معاوضہ نہ مل رہا ہو یا لگتا ہو کہ وہ اپنے آجر یا کسی  •

یہ ممکن نہ ہو کہ وہ جب چاہے،  کے لیےاسکا پاسپورٹ یا دوسرے ذاتی کاغذات کسی تیسرے فریق کے قبضے میں ہوں اور اس  •
 ۔ لے اپنے کاغذات حاصل کر 

 ان حاالت کا خطرہ ہے؟   کے لیےیا آپ کے کسی واقف  کے لیےکیا آپ 

آسٹریلین فیڈرل پولیس  کے لیےمدد   کا شکار ہونے کا خطرہ ہے تو  غالمی یا انسانی ٹریفکنگ کے لیےیا آپکے کسی واقف  کے لیےاگر آپ 
(Australian Federal Police, AFP)   237 131سے (131AFP)  پر رابطہ کریں یاwww.afp.gov.au   پرAFP ویب  کی

دوسرے اداروں سے آپکا رابطہ کروا سکتی  کے لیےآپکو محفوظ رکھ سکتی ہے، مشورہ فراہم کر سکتی ہے اور مدد   AFPدیکھیں۔ سائیٹ 
 ۔کے لیےاور مائیگریشن کے سلسلے میں مشورے  ے(، قانونی مشورےہے جیسے رہائش، مالی مدد، کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشور

کو حکومت سے مالی   (Support for Trafficked People Program) فراد کی مدد کے پروگرامٹریفکنگ کا نشانہ بننے والے ا
یہ پروگرام چال رہی ہے جو انسانی  کے لیےان لوگوں کی مدد  Australian Red Cross)) وسائل ملتے ہیں اور آسٹریلین ریڈ کراس

 ہیں۔ کا نشانہ بنےٹریفکنگ یا غالمی 
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 ہیں جو  آپکے کام آ سکتی ہیں۔ موجودا میں دوسری خدمات سٹریلیآ

1800RESPECT  سروس آسٹریلیا میں جنسی حملے، عائلی اور گھریلو تشدد کے لیے کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشورے( کی قومی سروس ہے۔ یہ
فون پر اور آن الئن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز )صالح کار( آپ کی بات سنتے ہیں، سواالت کا جواب 

 دیتے ہیں اور آپ کے مقامی عالقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔

 دیکھیں۔ www.1800RESPECT.org.auویب سائیٹ کی  1800RESPECTپر فون کریں یا  732 737 1800
 

 یا آپ کو انٹرپریٹر )ترجمان( کی ضرورت ہے؟ک

 TISپر  مفت فون کریں۔  450 131کو  (Translating and Interpreting Service, TIS) تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس
ماہرانہ  مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت  TIS ے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہمدوسری خدمات سکا ترجمان 

 اور رازدارانہ ہوتا ہے۔

 آسٹریلیا میں انسانی ٹریفکنگ اور  غالمی کے بارے میں مزید معلومات

Support for Trafficked People Program  ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز   کے لیے معلوماتکے بارے میں مزید(Department of 
Social Services)  کی ویب سائیٹwww.dss.gov.au  یاAustralian Red Cross  کی ویب سائیٹwww.redcross.org.au 

 پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ national_stpp@redcross.org.auکو  Australian Red Crossپر جائیں۔ آپ 

کی ویب  (Department of Home Affairs) ڈیپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز  کے لیےانسانی ٹریفکنگ اور غالمی کے بارے میں مزید معلومات 
 پر جائیں اور www.afp.gov.au کی ویب سائیٹ Australian Federal Policeیا  www.homeaffairs.gov.au سائیٹ

“human trafficking” پر سرچ کریں۔ 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

