
Identify and Assist a Trafficking Victim   Identificar y Ayudar a Una Víctima de Trata 
  (reprinted from U.S. State Department)       (reimpreso del Departamento de Estado) 

Human trafficking: the use of force, fraud, or coercion to obtain some type of 
labor or commercial sex act 

Human Trafficking Indicators. While not an exhaustive list, these are some 
key red flags that could alert you to a potential trafficking situation that should 
be reported: 

-Living with employer
-Poor living conditions
-Multiple people in cramped space
-Inability to speak to individual alone
-Answers appear to be scripted and rehearsed
-Employer is holding identity documents
-Signs of physical abuse
-Submissive or fearful
-Unpaid or paid very little
-Under 18 and in prostitution

Questions to Ask. Assuming you have the opportunity to speak with a potential 
victim privately and without jeopardizing the victim’s safety because the 
trafficker is watching, here are some sample questions to ask to follow up on the 
red flags you became alert to: 

-Can you leave your job if you want to?
-Can you come and go as you please?
-Have you been hurt or threatened if you tried to leave?
-Has your family been threatened?
-Do you live with your employer?
-Where do you sleep and eat?
-Are you in debt to your employer?
-Do you have your passport/identification? Who has it?

Help: 
-911 (for urgent situations)
-National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888 (24/7 toll-free,
multilingual hotline, to report a tip; connect with anti-trafficking services in your
area; or request training and technical assistance, general information, or specific
anti-trafficking resources.

Trata de personas: el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obtener 
algún tipo de acto sexual laboral o comercial 

Indicadores de trata de personas. Si bien no es una lista exhaustiva, estos son 
algunos signos claveque podrían alertarlo sobre una posible situación de tráfico 
que debe informarse: 

-Vivir con el empleador
-Pobres condiciones de vida
-Múltiples personas en espacios reducidos
-Incapacidad para hablar sin alguien más presente
-Las respuestas parecen estar escritas y ensayadas
-El empleador tiene documentos de identidad
-Signos de abuso físico.
-Sumiso o temeroso
-No pagado o pagado muy poco
- Menores de 18 años y en prostitución.

Preguntas que hacer. Suponiendo que tiene la oportunidad de hablar en privado 
con una posible víctima y sin poner en peligro la seguridad de la víctima porque 
el traficante está mirando, aquí hay algunas preguntas posibles para hacer un 
seguimiento de los signos clave que presenció: 

¿Puedes dejar tu trabajo si quieres? 
¿Puedes ir y venir como quieras? 
¿Has sido herido o amenazado si intentaste irte? 
¿Tu familia ha sido amenazada? 
¿Vives con tu empleador? 
¿Dónde duermes y comes? 
¿Estás en deuda con tu empleador? 
¿Tiene su pasaporte / identificación? ¿Quien lo tiene? 

Ayuda: 
-911 (para emergencias)
-Línea Nacional de Trata de Personas: 1-888-373-7888 (línea telefónica
gratuita, multilingüe, 24/7, para informar una propina; conectarse con los
servicios locales contra la trata de personas en su área; o solicitar capacitación y
asistencia técnica, información general, o recursos específicos contra la trata de
personas.



Xác định và hỗ trợ nạn nhân buôn người 
        (in lại từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) 

Nạn buôn người: do sử dụng bằng vũ lực, gian lận, hoặc ép buộc cưỡng chế để 
đạt được quan hệ tình dục qua việc mua bán hoặc trả công. 

Cách nhận ra hình thức của nạn buôn người: đây có thể là một danh sách 
không đầy đủ, nhưng đây là những điểm chính có thể cảnh báo bạn về tiềm năng 
của nạn buôn người cần cảnh báo với chính quyền hoặc cảnh sát: 

- Sống chung với chủ
- Sống trong trường hợp nghèo khó và thiếu vệ sinh
- Nhiều người sống chen chúc trong căn hộ chật hẹp
- Không nói chuyện riêng được với người khác hoặc nói chuyện một mình với
người lạ mặt
- Câu trả lời có vẻ như theo kịch bản hoặc diễn tập trước, thiếu tự nhiên
- Người chủ đang giữ hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân
- Dấu hiệu của sự đánh đập
- Có dấu hiệu của vẻ sợ hãi hoặc biểu hiện phục tùng
- Không được trả lương hoặc nhận lương rất ít
- Dưới 18 tuổi và đang hành nghề mại dâm

Các câu hỏi cho nạn nhân: nếu bạn có điều kiện để nói chuyện với nạn nhân 
trong riêng tư và không gây ra nguy hiểm cho cá nhân họ vì những kẻ buôn 
người đang coi giữ họ rất cẩn trọng, đây là những câu hỏi nếu bạn nghi ngờ đây 
là những nạn nhân buôn người: 

- Bạn có thể bỏ việc nếu bạn muốn hay không?
- Bạn có sự tự do đi lại hay không?
- Bạn có bị doạ dẫm hay đánh đập khi bạn muốn bỏ đi hay không?
- Gia đình của bạn có bị doạ dẫm hay làm cho sợ hãi không?
- Bạn có sống chung với chủ nhân của bạn không?
- Bạn sống và ngủ ở đâu?
- Bạn có nợ nần gì đối với chủ nhân của bạn hay không?
- Bạn có giấy tờ tùy thân và hộ chiếu hay không? Ai là người đang giữ chúng?

Giúp đỡ : 
-Trong trường hợp khẩn thiết, gọi 911
-Gọi cho số Đường Giây Nóng Quốc Gia về Nạn Buôn Bán Người 1(888) 373
- 7888 (số điện thoai miễn phí 24 giờ trong 7 ngày, đa ngôn ngữ) để báo cáo; kết
nối với những dịch vụ chống buôn người ở tại địa phương; hoặc yêu cầu được
đào tạo hoặc hổ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin, hoặc những dịch vụ giúp chống
lại nạn buôn người do quốc gia hoặc tiểu bang hổ trợ.


