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 מער וועגן אפיס פון טשיילד טראפיקינג פארמיידונג 
און פאליסי 

די ACS אפיס פון טשיילד טראפיקינג פארמיידונג און 
פאליסי )OCTPP( ארבעט צו אויפטרייבן וואכזאמקייט 

איבער טראפיקינג און העלפט מיטן אידענטיפיצירן 
סערוויסעס וואס זענען אוועילעבל צו העלפן טראפיקירטע 
 OCTPP .און אין-ריזיקע יוגנטליכע און זייערע פאמיליעס

רעאגירט צו פראגעס, שטעלט צו באראטונגען און טעכנישע 
הילף, אנטוויקלט און שטעלט צו טרענירונג, האלט אן 

די טשיילד טראפיקינג דאטאבעיס )CTDB( און ארבעט 
מיט סטעיקהאלדערס צו מאכן פאליסיס און פראצעדורן 
פאר בעסטע איינפירונגען ארבעט מיט טראפיקירטע און 

אין-ריזיקע יוגנטליכע. OCTPP פירט אויך אן "גיין ווייטער" 
)Movin’ On: )ACS' טשיילד טאטו אויסראטונג פראצעדור 

פראיעקט, וואס קאנצענטרירט זיך אויף רעפערלס פאר 
טאטו קאנסולטאציעס מיט מעדיצינישע פראוויידערס פאר 

אויסגענוצטע און גענג-פארמישטע יוגנטליכע.

קינדער
זענען 

נישט אויף 
אויספארקויף

טונקל בלוי
איז דער אפיציעלער קאליר פאר 
היומען טראפיקינג וואכזאמקייט 
און פארמיידונג. מיטן טראגן א 

טונקל בלויען בענדל העלפן מיר 
אויפטרייבן וואכזאמקייט פון 

מענטשליכע טראפיקינג און קינד 
געשלעכטליכע אויסנוצונג.

פארשטיין קינד 
טראפיקינג און וואס 

איר קענט טון

וועמען צו רופן אויב איר האט א 
פארדאכט אז א קינד איז געווארן 

טראפיקירט:

יעדער:  
 	 The National( די נאציאנאלע היומען טראפיקינג האטליין

 Human Trafficking Hotline( אויף
 888-373-7888 אדער טעקסט צו 233733

 	 NYPD Human( היומען טראפיקינג האטליין NYPD
Trafficking Hotline(: 646-610-7272

אויב א קינד ווערט טראפיקירט און פעלט פונדערהיים אדער 	 
א פראגראם: ביטע באריכט דעם פעלנדן קינד צום ארטיגן 
געזעץ פארסירונג און מעלדט די נאציאנאלע צענטער פאר 
פעלנדע און אויסגענוצטע קינדער )NCMEC( אויף -1-800 
www. אדער נוצט זייער סייבער טיפליין אויף ,THE-LOST

.missingkids.com

אויב דער פארדעכטיגטער טראפיקירער איז איינע פון די 	 
עלטערן אדער דער מענטש וואס איז לעגאל פאראנטווארטליך 

פארן קינד: די NY סטעיטווייד צענטראלע רעגיסטער פון 
 NY Statewide Central( טשיילד אביוז און מיסבאהאנדלונג

Register of Child Abuse and Maltreatment( אויף: 
 1-800-342-3720

אויב איר האט א סיבה צו גלייבן אז א יוגנטליכער ווערט אביוז'ד 	 
אדער פארנאכלעסיגט בשעת'ן זיין פלאצירט אין רעזידענשל 

 קעיר, רופט די ניו יארק סטעיט דזשאסטיס סענטער ביי
 1-855-373-2122  

אויב איר זענט פון ACS, פאסטער קעיר, פארמיידנדע סערוויסעס 
אדער דזשואווענייל דזשאסטיס, ביטע מעלדט אויך:

 די ACS טשיילד טראפיקינג מעילבאקס אויף:	 
Child.trafficking@acs.nyc.gov

 	 , 15-OCFS-ADM-16 פארם לויט OCFS-3922 נוצנדיג די ,NYPD
פאר א קינד וואס קומט נאך די פעדעראלע אפטייטש פון סעקס 
טראפיקינג. נאכן אויספולן דעם פארם, שיקט עס דורך פאקס צו 

NYPD אויף: 212-694-3149     אדער 212-694-0264, און פאלגט 
נאך מיט א טעלעפאן רוף צו 212-694-3013, וואס איז די ווייס 

דיוויזשאן אפיס, אוועילעבל מאנטאג ביז פרייטאג,   am 10  ביז 6  
 pm. נאך pm 6  אדער אום וויקענדס, רופט

646-610-7272 

 די NYS אפיס פון טעמפארערי און דיסאביליטי אסיסטענס	 
 )Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA( 

אנצוהויבן דעם וויקטים באשטעטיגונג פראצעדור פאר א קינד וואס 
קומט נאך די פעדעראלע אפטייטש פון סעקס טראפיקינג. 

שיקט דורך פאקס צו ניו יארק סטעיט רעפערל היומען טראפיקינג 	 
וויקטים צו 518-485-9611

אויב איר האלט אז דער מענטש איז אין א 
באלדיגן געפאר, רופט 9-1-1.

געוואר צו ווערן מער, ביטע באזוכט, 
www1.nyc.gov/site/acs/youth/traffickedyouth.page

צו באריכטן טראפיקירטע קינד פעלער\פאל פראגעס:
Child.trafficking@acs.nyc.gov

פאר אינפארמאציע איבער קומענדיגע טרענירונגען:
Traffickingtraining@acs.nyc.gov

 Child Traffi cking Database( פאר קינד טראפיקינג דאטאבעיס
CTDB( ענינים:

CTDB@acs.nyc.gov

פאר פראגעס איבער אראפנעמען אויסנוצער און גענג טאטוס:
Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov



ווארענונג צייכנס )רויטע פאן( פאר קינד סעקס און ארבעט טראפיקינג:

לויפט אפט אוועק פונדערהיים און\אדער פאר באדייטנדע תקופות פון צייט;	 

ווייזט צייכנס פון מענטל, פיזישע, אדער געשלעכטליכע אביוז;	 

האט א באדייטנד עלטערע פארטנער אדער פארברענגט אסאך צייט מיט א קאנטראלירטע מענטש אדער עלטערע 	 
ערוואקסענער;

צייכנס אדער באריכטן פון דאמעסטיק געוואלדטאטן\אינטימער פארטנער געוואלדטאטן;	 

זאגט ליגנט וועגן זייער עלטער אדער טראגט א פאלשער פארם פון אידענטיפיקאציע;	 

האוזינג ווערט צוגעשטעלט דורך אן ארבעטסגעבער;	 

רעדוצירט באדייטנד פארבינדונג מיט פאמיליע, פריינט, אדער אנדערע סופארט נעטווארקס;	 

צייגט א מוסטער פון בלייבן אין די היימען פון פריינט אדער א נישט-לעגאל פאראנטווארטליכער ערוואקסענער;	 

וויל נישט דערציילן ווי אזוי זיי מאכן געלט, וואו זיי וואוינען, ווי אזוי אדער ווען זיי זענען געקומען צו די פאראייניגטע 	 
שטאטן;

מאנגלט קאנטראל איבער זייער סקעדזשול און\אדער געלט;	 

האט גרויסע סכומים פון געלט אדער טייערע זאכן וואס ער אדער זי קען זיך נישט מעסיג ערלויבן; 	 

זיין פארמישט אין סיסטעמען אזוי ווי סאשעל סערוויסעס, PINS, געריכטן, א.ד.ג.;	 

ארבעט מער ווי ער אדער זי איז אין שולע אדער גייט נישט אפט אין שולע;	 

האט זעלבסטמארד געדאנקען און\אדער דעפרעסיע.	 

ערקלערונגען פון שעדיגונגען וואס זענען נישט אין איינקלאנג מיט זייער ערנסטקייט;	 

האט געהאט מערערע געשלעכטליך אריבערגעפירטע אינפעקציעס און\אדער אבארשאנס;	 

האט פארדעכטיגטע טאטוס אדער בראנד צייכנס )ברענדינג(;	 

ווייזט אפענע געשלעכטליכע אויפפירונג;	 

ווייזט צייכנס פון געשלעכטליכע אביוז;	 

איז נישט וויליג צו דערציילן וואו עס געפינען זיך זייערע עלטערן און אינפארמאציע איבער זייערע עלטערן אדער 	 
קעירגעבער;

ווערט באגרעניצט אין קאמיוניקאציע און\אדער צייגט אנגעצויגענע, דערשראקענע, אונטערגעבנדע, נערוועזע 	 
אויפפירונג;

איז נישט וויליג אדער קען נישט זיך אידענטיפיצירן אלס א וויקטים;	 

יוגנטליכער וואס דערציילט דעם זעלבן געשיכטע אין די זעלבע וועג פיל מאל, אויסזעענדיג ווי די געשיכטע איז 	 
אויסגעלערנט געווארן

האט מורא פון נאכפאלגן מער ווי עס וואלט זיך געקומען )צום ביישפיל זיין שפעט(.	 

טשיילד לעיבאר טראפיקינג:
ווען א קינד אונטער דעם עלטער פון 18 ווערט גענוצט צו דורכפירן 

ארבעט סערוויסעס דורך צוואנג, שווינדל אדער דרוק.
צוואנג: ווען א מענטש קאנטראלירט א צווייטער מענטש דורך געוואלדטאטן  	 

 אטאקע, רעיפ, עסנווארג\שלאף פארמיידונג, געצווינגענע דראג באנוץ, 
קידנעפינג

שווינדל: ארייננארן מענטשן אין עפעס וואס זיי וואלטן נישט געטון סתם אזוי  	 
 פאלשע עמפלוימענט קאנטראקטן, צוזאגן פון ליבשאפט\הייראט, בעיט און 

סוויטש 
דרוק: נוצן סטראשונקעס אנטקעגן דעם איבערלעבער אדער זייערע נאנטע  	 

 סטראשונקעס פון דעפארטאציע אדער בלעקמעיל, חובות באנדעדזש, 
לינקע סטראשונקעס, צוריקהאלטן וועידזשעס אדער לעגאלע דאקומענטן, 

פסיכאלאגישע קאנטראלירונג

סעקס טראפיקינג )פעדעראלע אפטייטש(:
לויט די טראפיקינג וויקטימס פראטעקשאן אקט )TVPA(: "די רעקרוטמענט, 

הארבארינג, טראספארטאציע, פראוויזשאן, אדער באקומען א מענטש פארן צוועק פון א 
קאמערציאלע סעקס אקט"

קינד סעקס טראפיקינג:
סיי וועלכע פאל וואו א מענטש יונגער ווי 18 יאר האט אויסגעטוישט א געשלעכטליכע 

אקט אדער פארשטעלונג אין אויסטויש פאר עפעס ווערדפול. דאס ווערט אנגערופן 
.)CSEC( קאמערציאלע סעקזשועל עקספלויטעישאן אוו טשילדרען

 קינד סעקס טראפיקינג: קאמערציאלע
 CSEC,( סעקזשועל עקספלויטעישאן אוו טשילדרען 

)Commercial Sexual Exploitation of Children
CSEC פאסירט ווען א מענטש יונגער ווי 18 יאר האט אויסגעטוישט א געשלעכטליכע 

אקט אדער פארשטעלונג פאר עפעס א ווערדפולע זאך. CSEC קען באשטיין פון:
זיין פארמישט, אדער צושטימען אדער פארשלאגן צו זיין פארמישט אין 	 

געשלעכט אין אויסטויש פאר געלט, אדער פאר סיי וואספארא ווערדפולע זאך

קינד פארנאגראפי )געשלעכטליך אויסדרוקליכע בילדער, ווידעאס(	 

עקזאטיק טענץ אדער פארשטעלונגען	 

סטריפינג	 

עסקארט סערוויסעס	 

אויסטוישן געשלעכט פאר עסנווארג, קליידונג, א פלאץ צו וואוינען, אדער 	 
אנדערע עיקר געברויכן

יוגנטליכע וואס זענען ספעציעל אויסגעשטעלט צו טראפיקינג 
שליסן איין:

אנטלאפענע און היימלאזע יוגנטליכע	 
קינדער וואס זענען פארמישט אינעם פאסטער קעיר סיסטעם און\אדער 	 

דזשועווענייל דזשאסטיס סיסטעם)ען(
קינדער מיט א פארגאנגענהייט פון אביוז )ספעציעל סעקס אביוז( 	 

מיסבאהאנדלונג אדער נאכלעסיגונג
קינדער מיט א פארגאנגענהייט פון סובסטאנץ אביוז	 
קינדער מיט דיסאביליטיס )מענטל קראנקהייט, דעוועלאפמענטל, פיזיש(	 
LGBTQ יוגנטליכע	 
רעפיודשיס, אימיגראנטן און נישט-ענגליש רעדנדע יוגנטליכע	 

וואס איז מענטשליכע 
טראפיקינג?

סארטן מענטשליכע 
טראפיקינג:

מענטשליכע טראפיקינג איז היינטיגע 
שקלאפעריי.מענטשליכע טראפיקינג פאסירט 

ווען א מענטש ווערט פארמישט אין סעקזשועל 
און\אדער ארבעטס סערוויסעס פאר די טובה 

פון איינער אנדערש צוליב צוואנג, שווינדל אדער 
דרוק, אדער סיי ווען א יונגער מענטש אונטער 

18 יאר אלט איז פארמישט אין א קאמערציאלע 
סעקס  אקט.

ארבעט טראפיקינג 	 

סעקס טראפיקינג	 

 קאמערציאלע סעקדזשועל	 
אויסנוצונג פון קינדער

ארגען טראפיקינג	 

CSEC איז א פארברעכן!עס דארף ווערן באריכטעט, און פאסיגע 
סערוויסעס דארפן ווערן צוגעשטעלט פאר איבערלעבער


