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Information about Asylum, Withholding of Removal, and the 
Convention Against Torture 
 
આશ્રર્ ટિાન, ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો, અને ર્ાિના સામ ેસભાને લગિી માહહિી 

 

આશ્રર્ ટિાન, ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો, અને ર્ાિના સામ ેસભા બોલાવીને રક્ષણ આપવુાં શુાં 
હોર્ છે? 

 

આશ્રર્ ટિાન, ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો, અને ર્ાિના સામ ેસભા બોલાવીને રક્ષણ આપવુાં, આ 

પોિાના જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરવાિી ડરેલા લોકોને ટિળાાંિર કે દેશતનકાલમાાંિી મળિી ત્રણ 

પ્રકારની રાહિો છે.  રાહિના પ્રકારોમાાં જુદી જદી જરૂહરર્ાિો અને જુદા જુદા લાભો હોર્ છે. 

 

આશ્રર્ ટિાન 

 

આશ્રર્ ટિાન પોિાના જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરવાિી ડરેલા લોકોન ેઉપલબ્ર્ િિી એક પ્રકારની રાહિ 

છે. 

 

જો ્ર્ાર્ાર્ીશ િમને આશ્રર્ ટિાન આપવાનુાં માંજૂર કરે, િો િમે આશ્રર્ ટિાન માંજૂર િવાની િારીખિી 
એક વર્ા પછી કાર્મી વસવાિ માિે પાત્ર ઠરો છો, અને િમે પ્રવાસ સાંબાંતર્િ દટિાવેજો અને નોકરી 
કરવાની પરવાનગી િાત્કાલલક મેળવશો. િમે છેવિે ર્.ુએસ.ના નાગહરક બની શકો છો. 
 

િમે આશ્રર્ ટિાન મેળવવા અરજી કરવાના હતેસુર, નીચેના બર્ાાં ખાનાઓ પર તનશાની કરવા માિે 

સક્ષમ અવશ્ર્ હોવા જોઇશે: 
 

 િમે એક વર્ાની સમર્મર્ાાદાની અંદર અરજી કરી રહ્ાાં છો. 
o િમારે ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં િમારા સૌિી િાજેિરમાાં પ્રવેશ મેળવ્ર્ાની એક વર્ાની અંદર 

અરજી અવશ્ર્ કરવી જોઇશે, અિવા 
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o િમારે નીચેનુાં ટિાતપિ કર્ાા પછી વ્ર્ાજબી સમર્ની અંદર અરજી કરવી જોઇશ:ે 
 બદલાર્ેલા સાંજોગો િમને આશ્રર્ ટિાન મેળવવાન ે પાત્ર ઠરાવે છે જ્ર્ારે િમે 

અગાઉ પાત્ર ઠર્ાા ન હિા (દા.િ. િમારા જ્મજાિ દેશમાાં હવ ેનવી સરકારની સત્તા 
છે અને િે િમારા ર્મા પ્રત્ર્ ેઅરમાર્ુાં વિાન રાખે છે), અિવા 

 અસામા્ર્ સાંજોગોએ િમને ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં િમારા પહલેા વર્ાની અંદર અરજી 

કરિા રોક્યા હિા (દા.િ., િમે ર્.ુએસ.માાં સાિે કોઇ ના હોર્ િેવા સગીર િરીકે 

એકલા આવ્ર્ા હિા). 
 

 િમારી પર ભિૂકાળમાાં હમુલો કરવામા આવ્ર્ો હિો, અને/અિવા ભતવષ્ર્માાં િમારી પર હમુલો 
િવાનો િમને ડર છે.  િમારે એ બિાવવાનુાં રહશેે કે ભિૂકાળમાાં િમારી પર ત્રાસ ગજુારવામાાં 
આવ્ર્ો હિો, અિવા એ કે જો િમારા જ્મજાિ દેશમાાં િમે પાછા ફરો, િો િમારી પર ત્રાસ 

ગજુારવામાાં આવે િેવી ઓછામાાં ઓછી 10% જેિલી શક્યિા રહલેી છે.  નીચે ત્રાસ ગજુારવાના 
ઉદાહરણો આપ્ર્ા છેાઃ 

o ગાંભીર શારીહરક ઇજા, 

o ઇજા પહોંચાડવાની ગાંભીર ર્મકીઓ કે પ્રર્ત્નો, 
o િબીબી કે માનતસક સારવાર કરાવવાની ફરજ પાડવી, 
o પોલીસ કે સરકાર દ્વારા વર્ારે પડિી િીવ્ર સજા, 

o સખિ ભેદભાવ અને આતિિક ત્રાસ, કે 

o કઠોર ગનુો આચરીને બળજબરી પવૂાક નાણાાં પડાવવા કે લ ૂાંિ કરવી. 
 

 િમને ત્રાસ િવાનો ડર પાાંચમાાંિી એક રલક્ષિ ર્ોરણોને લીર્ ેહોર્ છે.  િમારે એ બિાવવાનુાં રહશેે કે 

અત્ર્ાચાર નીચેના કારણસર રહ્ો છે, અિવા રહશેેાઃ 
o જાતિ અિવા વાંશીર્ મળૂ, 

o ર્મા, 
o રાષ્રીર્િા 
o રાજકીર્ માંિવ્ર્, કે 

o ચોક્કસ સામાજીક જૂિમાાં સભ્ર્પદ. 

 

 િમારા જ્મજાિ દેશમાાં સરકાર અત્ર્ાચાર માિે જવાબદાર છે, અિવા િમારી મદદ કરી શકશ ેનહીં 
અિવા કરશે નહીં.  િમારે એ બિાવવાનુાં રહશેે કે અત્ર્ાચાર સરકાર દ્વારા અિવા સરકાર કાબમૂાાં 
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લેવામાાં અક્ષમ કે અતનન્સછછિ હોર્ િેવા જૂિ દ્વારા પ્રેહરિ રહ્ો છે અિવા રહશેે. 

 

 િમે કોઇ ભર્ાંકર ગનુો કે “ખાસ કરીને ગાંભીર ગનુો કર્ો નિી”.  જો િમે કોઇ અતિ ભર્ાંકર ગનુા માિે 

ગનેુગાર સાલબિ િર્ા હો, િો િમે આશ્રર્ ટિાનની અરજી કરવા માિે પાત્ર નિી.  (િેન ે બદલે 
તવભાગ “ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો” જુઓ.  અતિ ભર્ાંકર ગનુાઓ િરીકે ગણવામાાં આવિા 
ગનુાઓ તવશે માહહિી માિે “અિકાર્િ કરેલા ઇતમગ્રા્ટ્સ માિેની માગાદતશિકા” જુઓ.) 

 

 િમે બિાવી શકો કે સારા સદગણુી લક્ષણો ર્રાવિા હોવાન ેલીર્ે િમે આશ્રર્ ટિાન મેળવવાન ે

હકદાર છો. 
 
 

ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો 
 

આશ્રર્ ટિાન મેળવવા કરિા ટિળાાંિરનો તનણાર્ પાછો ખેંચવો (WOR), િે જીિવો વર્ારે મશુ્કેલભર્ો છે, 

અને િે િમને ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં ઘણાાં હક્કો પણ આપતુાં નિી.   
 

WOR િમને કાર્મી વસવાિ કે નાગહરકપદ મેળવવાન ેપાત્ર બનાવશે નહીં. િેન ેબદલ,ે િમે કાર્દાકીર્ 

દૃસ્ષ્િએ દેશતનકાલનો હકુમ મેળવશો, પરાંત ુ     િમને ત્રાસ મળવાનો ડર રહ ેિેવા દેશમાાં ર્નુાઇિેડ 

ટિેટ્સ િમારો દેશતનકાલ કરશ ે નહીં.  જો કે, િમે સાંબાંર્ો ર્રાવિા હો િેવા ત્રાહહિ દેશમાાં િમારો 
દેશતનકાલ કરવામાાં આવે િે શક્ય છે.  આ રાહિ આપ્ર્ા પછી, જો િમે ર્.ુએસ. છોડો િો િમે ફરી પાછા 
    શકિા નિી.   
 

WOR સાિ,ે િમે ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં કામ કરવાની પરવાનગી મેળવી શકો છો, અને િમારો દેશતનકાલ 

ત્ર્ાાં સરુ્ી કરવામાાં નહીં આવે જ્ર્ાાં સરુ્ી સરકાર િમારો કેસ ફરી ખોલ ેઅને બિાવે કે િમારા જ્મજાિ 

દેશમાાં િમને ત્રાસ આપવામાાં આવે િેવી શક્યિા હવ ેલબલકુલ રહિેી નિી. 
 

િમે અતિ ભર્ાંકર ગનુો કર્ો હોર્, િો પણ િમે WOR માિે અરજી કરવા સક્ષમ રહી શકો.  િમે કોઇ પણ 

સમરે્ અરજી પણ કરી શકો, માત્ર ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં વસવાિના પહલેા વર્ાની અંદર જ નહીં.  અંિે, 
િમારે ્ર્ાર્ાર્ીશને િમે WOR મેળવવાન ેહકદાર હોવાનુાં બિાવવુાં પડતુાં નિી – જો ્ર્ાર્ાર્ીશને લાગે 

કે િમે નીચેની જરૂહરર્ાિો સાંિોર્ો છો, િો િેણી િમને WOR ફાળવશે જ. 

 



 

કાનનૂી સ્ટિતિ તનર્ાારણ કાર્ાક્રમ - 4 

િમે WOR માિે અરજી કરવાના હતેસુર, નીચેના બર્ાાં ખાનાઓ , નીચેના બર્ાાં ખાનાઓ પર તનશાની 
કરવા માિે સક્ષમ અવશ્ર્ હોવા જોઇ  : 
 

 િમને ભતવષ્ર્માાં કોઇ નકુસાન ન િવાની વર્ારે શક્યિા રહ ેછે.  િમારે એ બિા       ર     કે જો 
િમે જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરો, િો િમને ત્રાસ આપવામાાં આવે િેવી ઓછામાાં ઓછી 50% જેિલી 
      રહ ે  છે.       ત્રાસ ગજુારવાના ઉદાહરણો આપ્ર્ા છેાઃ 

o ગાંભીર શારીહરક ઇજા, 

o ઇજા પહોંચાડવાની ગાંભીર ર્મકીઓ કે પ્રર્ત્નો, 
o િબીબી કે માનતસક સારવાર કરાવવાની ફરજ પાડવી, 
o પોલીસ કે સરકાર દ્વારા વર્ારે પડિી િીવ્ર સજા, 

o સખિ ભેદભાવ અને આતિિક ત્રાસ, કે 

o કઠોર ગનુો આચરીને બળજબરી પવૂાક નાણાાં પડાવવા કે લ ૂાંિ કરવી. 
 

 િમને ત્રાસ િવાનો ડર પાાંચમાાંિી એક રલક્ષિ ર્ોરણોને લીર્ ેહોર્ છે.  િમારે એ બિાવવાનુાં રહશેે કે 

અત્ર્ાચાર        કારણસર રહ્ો છે અિવા રહશેેાઃ 
o          વાંશીર્ મળૂ, 

o ર્મા, 
o રાષ્રીર્િા 
o રાજકીર્ માંિવ્ર્, કે 

o ચોક્કસ સામાજીક જૂિમાાં સભ્ર્પદ. 

 

 િમારા જ્મજાિ દેશમાાં સરકાર અત્ર્ાચાર માિે જવાબદાર છે, અિવા િમારી મદદ કરી શકશ ેનહીં 
અિવા કરશે નહીં.  િમારે એ બિાવ      ર     કે અત્ર્ાચાર સરકાર દ્વારા      સરકાર કાબમૂાાં 
લેવામાાં અક્ષમ કે અતનન્સછછિ હોર્ િેવા જૂિ દ્વારા પ્રેહરિ રહ્ો છે અિવા રહશેે. 

 

 િમે “ખાસ કરીન ેગાંભીર ગનુો” કર્ો નિી અને િમે અ્ર્ લોકોને ત્રાસ આપ્ર્ો નિી.  જો િમે અતિ 

ભર્ાંકર ગનુા માિે ગનેુગાર સાલબિ િર્ા હો અને 5 કે વર્ારે વર્ાની સજા મેળવી હોર્, અિવા નશીલી 
દવાઓની ગેરકાર્દેસર હરેફેરનો ગનુો કર્ો હોર્, િો િમે સાંભતવિપણે WOR માિે પાત્ર ઠરિા નિી. 

 

 

ર્ાિના સામે સભા બોલાવવી 
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ર્ાિના સામ ેસભા બોલાવીન ે (CAT) રક્ષણ મેળવવામાાં એ સાલબિી જરૂરી બને છે કે િમારા જ્મજાિ 

દેશમાાં પાછા ફરવાિી િમને ત્રાસ મળવાની શક્યિા ન કરિા વર્ારે રહ ેછે.  ર્ાિનાની વ્ર્ાખ્ર્ા  “તનદાર્ી 
અને અમાનવીર્ સજાનુાં અત્ર્ાંિ ટવરૂપ” િરીકે કરવામાાં આવે છે જેનાિી “ગાંભીર દુાઃખાવો કે પીડા ચોક્કસ 

િવી જોઇએ.”  આશ્રર્ ટિાન કે WOR િી તવપહરિ, CAT હઠેળ રક્ષણ માિે અરજી કરવા કોઇ ગનુાકીર્ 

માપદાંડો નિી. 
 

CAT હઠેળ બે પ્રકારનુાં રક્ષણ મળે છે.  પહલેુાં રક્ષણ ટિળાાંિર પાછો ખેંચવાનો બીજા પ્રકાર છે, અને િે 

િમારા જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરવાન ેતનર્ેર્ કરે છે તસવાર્ કે સરકાર િમારો કેસ ફરી ખોલ ેઅને બિાવ ે

કે િમારા દેશમાાં િમને ત્રાસ આપવામાાં આવે િેવી શક્યિા હવ ે લબલકુલ રહિેી નિી.  બીજો પ્રકાર, જે 

ટિળાાંિરની મોકુફી કહવેાર્ છે, િે        હાંગામી પ્રકારની રાહિ છે. ટિળાાંિર પાછો ખેંચવાના તનણાર્ 

કરિા ટિળાાંિર મોકુફીનો બહ ુ ઝડપિી અને વર્ારે સહલેાઇિી અંિ લાવી શકાર્ છે જો વ્ર્સ્ક્િને 
પોિાના જ્મજાિ દેશમાાં પાછો મોકલવાનુાં દબાણ કરવામાાં આવે અને વ્ર્સ્ક્િને ત્રાસ મળવાની શક્યિા 
આગળ લબલકુલ રહિેી ના હોર્. વધમુાાં, CAT હઠેળ DHS ટિળાાંિર મોકુફીની માંજૂરી મેળવનાર વ્ર્સ્ક્િની 
અિકાર્િ કરી શકે જો િેણી સમદુાર્ને ભર્ હોવાનુાં િારણ કાઢવામાાં આવે.  

 

હુાં આશ્રર્ ટિાન, WOR અને/અિવા CAT માિે અરજી કેવી રીિ ેકરુાં? 
 

િમારે         રજૂ કરવાની જરૂર પડે છેાઃ 
 

 ફોમા I-589 (આશ્રર્ ટિાન, WOR, અને CAT માિેની અરજી) 

 

 એક         પ   , જે ્ર્ાર્ાર્ીશને, િમે ભિૂકાળમાાં વેઠેલ ત્રાસ અંગે અને/અિવા િમને 

ભતવષ્ર્માાં ત્રાસ મળવાનો ડર શા માિે રહ ે છે, િે જણાવે.  જો િમે ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં પ્રવેશ 

   ના એકિી વર્ારે વર્ા પછી અરજી કરી રહ્ાાં હો, િો િમારે એ બદલારે્લા સાંજોગોની 
સમજ પણ સમાવવી જોઇએ જે િમને હવ ેઆશ્રર્ ટિાન મેળવવાને પાત્ર બનાવે અિવા 
અસામા્ર્ સાંજોગો જે   િમને પહલેા વર્ાની અંદર અરજી કરિા અિકાવ્ર્ા હિા. 
 

 અરજી અને િમારી ઘોર્ણાિી વર્ારામાાં, િમારે કોઇ સહાર્ક દટિાવેજો રજૂ કરવા જોઇ  , જેમ 

કેાઃ 
o પત્રો કે આદરણીર્ સમાચાર પત્રોના લેખોનો સ્ત્રોિ જે િમે, કે િમારા જેવા લોકોએ 

િમારા જ્મજાિ દેશમાાં વેઠેલ ત્રાસનુાં દટિાવેજીકરણ અને વણાન કર   હોર્ 
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o પોલીસ અહવેાલો કે હોસ્ટપિલ રૅકોર્ડ ાસ અિવા શારીહરક અત્ર્ાચારનુાં દટિાવેજીકરણ 

કરિા ફોિાઓ 

o તમત્રો અને કુટુાંબીજનોનો િેકો દશાાવિા પત્રો 
o િમે ર્નુાઇિેડ ટિેટ્સમાાં પ્રવેશ્ર્ાની િારીખનુાં દટિાવેજીકરણ 

o ઓળખ દટિાવેજો (જ્મ પ્રમાણપત્રો, પાસપોિા , વગેરે.) 

o રોજગાર રૅકોર્ડ ાસ 

o શાળાના રૅકોર્ડ ાસ 

o ભિૂકાળમાાં ભરેલ િેક્સ હરિનાની નકલો 
o સમદુાર્ કે ર્ાતમિક સાંટિામાાં સભ્ર્પદ મેળવ્ર્ાના દટિાવેજો 
o પનુવાસન પ્રર્ત્નોનો પરુાવો, જો િમે કોઇ ગનુાઓમાાં ગનેુગાર સાલબિ ઠર્ાા હો 

 

િમારી પાસ ેજેિલા વર્ારે દટિાવેજો હોર્, િમારો કેસ એિલો સબળ બનશ.ે 

 

િમે એક વખિ અરજી ભરી લો, િમા           લખી લો, અને કોઇ સહાર્ક દટિાવેજો મેળવો, એિલે 

આખા પૅકેજની બે નકલો બનાવો.  કોિાને અસલ આપો, એક નકલ સરકારન ેઆપો અને એક િમારા 
પોિાના માિે રાખો. 
 
 


