سواالت بازجویی تخصصی برای
مهاجرین افغان

در صورت پاسخ مثبت به یک یا چند مورد از این سواالت ممکن است با قربانی قاچاق انسان مصاحبه
کنید:
آیا شما با شخص دیگری اینجا هستید؟ اگر چنین است  ،آیا شما میخواهید با آنها باشید؟ آیا می ترسید که آنها را ترک
نمائید یا تحت فشار قرار گرفتید تا همراه آنها باشید؟
آیا از سبب توافق بیرونی اختیار شما بدست کسی دیگراست یا
شما تحت کنترول کسی دیگر هستید؟
آیا اسناد هویت ،پاسپورت ،ویزا یا سایر اسناد هویت شما
دراختیار کنترول شخص دیگر قرار دارد؟
آیا شخص دیگری به پول یا اموال شما کنترل دارد؟
آیا شما قرض بزرگی دارید که قادر به پرداخت آن نیستید؟
آیا شما یا خانواده تان مورد تهدید  ،صدمه یا باج دهی قرار
گرفته اید؟
آیا شما قول داده اید که برای پرداخت قرض از هرنوع (شما یا
دیگران  -برای هزینه سفر  ،غذا  ،لباس  ،سرپناه  ،مصئونیت
یا هر وسیله با ارزش دیگر) برای کسی کار کنید؟
آیا برخالف میل خود مجبور به ازدواج شده بودید؟ آیا ازدواج
شما برخالف میل شما تنظیم شده بود؟
آیا در ازای سفر به ایاالت متحده  ،یا برای غذا  ،پوشاک  ،سرپناه  ،مصئونیت  ،دواء یا هر وسیله ی با ارزش دیگری
ازدواج کرده اید یا در یک ازدواج ترتیب شده شرکت کردید؟

آیا به شما یک چیزوعده داده شده بود و اکنون متوجه شده اید که مجبور
به پذیرش چیز دیگری شده اید؟
آیا شما زیرسن  18سال هستید و بدون والدین یا سایر اعضای خانواده
سفر می کنید؟ (این یک کودک خردسال بدون همراه در ایاالت متحده
است)
آیا پائینترازسن  18سال هستید و توسط یک فرد مسن مورد استثمار یا سوء
استفاده یا استفاده جنسی یا سرگرمی قرار می گیرید؟ (اگر پسر باشد ،این بچه
بازی یا قاچاق جنسی بوده میتواند ،اگر یک دختر باشد  ،باز هم قاچاق جنسی
بوده میتواند .در هر دو صورت  ،این مورد در ایاالت متحده به عنوان سوء
استفاده جنسی از کودکان در نظر گرفته می شود)

