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Information about Parole 

પૅરોલ (શરિી છુિકારો) અંગે માડિિી 

પૅરોલ શુાં િોર્ છે, અન ેપૅરોલ મેળવવા કોણ પાત્ર ઠરે છે? 

 ઇતમગે્રશન અિકાર્િમાાંિી િાંગામી ર્ોરણે મેળવેલી મસુ્ક્િને પૅરોલ કિવેામાાં આવે છે.   

 જો િમને પૅરોલની માંજૂરી મળે, િો િેનો અિા એ િિો નિી કે િમને ર્.ુએસ.માાં કાર્દેસર રીિ ે

પ્રવેશ આપવામાાં આવ્ર્ો છે.  િમને મકુ્િ કર્ાા પછી પણ િમારે કોિામાાં જવુાં પિશ ેજેિી જજ 

િમારો કેસ સાાંભળીને િેની પર તનણાર્ લઇ શકે.   

શુાં હુાં પૅરોલ મેળવવાની તવનાંિી કરી શકુાં?    

િા, જો િમે આ માપદાંિો સાંિોષોોઃ   
 િમે ક્ાાંકિી આવી ચઢેલા ઍલલર્ન છો અને  
 િમારામાાં ફડરર્ાદ િવાનો તવશ્વટિ િર જોવા મળ્ર્ો િોર્. 

 

પૅરોલની તવનાંિી કરવાોઃ 
 ICE ઓડફસરન ેબિાવવા ઝિપિી પરુાવાઓ એકઠા કરો.   

 

“ક્ાાંકિી આવી ચઢેલા ઍલલર્ન” કોન ેકિી શકાર્? 

 જો ર્નુાઇિેિ ટિેટ્સમાાં પ્રવેશિી વખિે િમને રોકવામાાં આવ્ર્ાાં િિા, િો િમે ક્ાાંકિી આવી 
ચઢેલા ઍલલર્ન છો. 
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 જો િમને ર્.ુએસ.માાં કોઇ ટિળે અિકાર્િમાાં લેવાર્ા િિા, િો િમે ક્ાાંકિી આવી ચઢેલા 
ઍલલર્ન નિી.   

 િમને િાજર િવાની નોડિસ જણાવશે કે િમે ક્ાાંકિી આવી ચઢેલા ઍલલર્ન છો.   
 

આનો અિા શુાં િઈ શકે, “ફડરર્ાદ િવાનો તવશ્વટિ િર િોવો?” 

 ઍ   લમ ઓડફસર (આશ્રર્ અતર્કારી) તનર્ાાડરિ કરશ ેકે શુાં ઍ   લમ ઇ્િ    માાં િમે 

ફડરર્ાદ િવાનો તવશ્વટિ િર ર્રાવો છો કે કેમ.   

 ઇ્િ     દરતમર્ાન, ઓડફસર િમારા જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરવાના િર અંગે િમને પછૂશે.   

 જો ઓડફસર માનિા િોર્ કે િમારુાં વાંશીર્ મળૂ, ર્મા, રાષ્ટ્રીર્િા, ચોક્કસ સામાજીક જૂિમાાં 
સભ્ર્પદ, કે રાજકીર્ માંિવ્ર્ન ેલીર્ે િમન ેર્ાિના આપવાના કે મારી નાખવાના કારણસર, 

િમે િમારા જ્મજાિ દેશમાાં પાછા ફરવાનો િર ર્રાવો છો કે ર્રાવિા િિા, િો અતર્કારી 
િમારુાં તવશ્વટિ િર તનર્ાારણ િકારાત્મક       નક્કી કરશ.ે   

 

િમે આ કાર  સર પણ પૅરોલ મેળવવાન ેપાત્ર િોઇ શકો જોોઃ 
 િમ         િબીબી સ્ટિતિ િોર્.  

 િમે સગભાા િો. 
 િમે ચોક્કસ પ્રકારના બાળક કે ડકશોર િો. 
 િમે ્ર્ાર્ સાંબાંર્ી, વિીવિલક્ષી, કે કાર્દાન ેલગિી કાર્ાવાિીમાાં સાક્ષી બનશો.   

 

મને પૅરોલ મળે િ ેમાિે મારે શુાં સાલબિ કરવાની જરૂર પિશે? 

અિીં ત્રણ પડરબળોની વધ ુતવગિવાર ચચાા નીચે કરી છે.  િમારે િમામ ત્રણ સાલબિ કરવા        :   
1. િમારી ઓળખ (િમે જે િોવાનુાં કિો છો િે િમે િો) 
2. એ કે િમે     ને જિા રિશેો િેવુાં જોખમ િમારાિી નિી, અને 

3. એ કે િમે સમદુાર્ માિે ભર્જનક નિી 
 

1. ઓળખ સાલબિ કરવી 
 શ્રેષ્ટ્ઠ રીિ છે, સરકારે આપેલા ઓળખ દટિાવેજો બિાવો, જેમ કે જ્મનુાં પ્રમાણપત્ર અિવા 

પાસપોિા .   
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 જો િમારી પાસ ેસરકારે આપેલુાં ઓળખપત્ર ના િોર્, િો િમારી પાસે િે શા માિે નિી િે િમારે 

સમજાવવુાં જ રહ્ુાં.  િમારે િમારાિી પડરલચિ અને િમારી ઓળખ સાલબિ કરી શકે િેવા 
કુટુાંબીજનો અને તમત્રોના ટવૉના એડફિેતવટ્સ (સત્ર્ પ્રતિજ્ઞાપવૂાકનુાં સોગાંદનામુાં) પણ સરકારન ે

પરૂા પાિવા જોઇએ.   

o આ એડફિેતવટ્સમાાં િમને વ્ર્ડકિ કેવી રીિે ઓળખે છે, િે વ્ર્સ્ક્િ કેિલા સમર્િી િમને 

ઓળખ ેછે, અને િમે િે વ્ર્સ્ક્િને કેિલી વાર મળો છો કે િેઓ સાિ ેવાિચીિ કરો છો, 
જેવી માડિિી સામેલ િોવી જોઇએ.  િમે જેિલી વર્ારે માડિિી પરૂી પાિશો, િે એિલી જ 

વર્ારે સારી વાિ રિશેે. 

o એડફિેતવટ્સ લખનારી વ્ર્સ્ક્િઓએ પોિાનુાં સરનામુાં અવશ્ર્ સમાવવુાં, અને મા્ર્, 

સરકારે આપેલા ફોિા સાિેના ઓળખ દટિાવેજનો અવશ્ર્ સમાવેશ કરવો.   
 જો િમે કુટુાંબીજનો કે તમત્રો પાસેિી ઓળખ દટિાવેજો ના મેળવી શકો, િો પણ િમે િમારી 

ઓળખ ટિાતપિ કરી શકો    પરાંત ુિમને પૅરોલ મળવાની શક્િા ઓછી રિ ેછે.   

 

2. એ સાલબિ કરવુાં કે િમે     ને જિા રિશેો િેવુાં જોખમ િમારાિી નિી 
 િમારે એ બિાવ            કે િમે િમારી સનુાવણીઓ માિે કોિામાાં આવશો િેવી સાંભાવના 

     છે.   

 ર્.ુએસ.માાં િમારી પોિાની સાંપતિનો પરુાવો, ર્.ુએસ.માાં કૌટુાંલબક સાંબાંર્ીઓ િોવાનો પરુાવો, કે 

ર્.ુએસ.માાં રોજગાર ઇતિિાસનો પરુાવો, મદદરૂપ િાર્ છે.   

 જો િમારે ભિૂકાળમાાં કોિામાાં કેસ રહ્યો િોર્, િો િમારે પરુાવો આપવો કે િમે િમારી 
સનુાવણીઓમાાં િાજર ર    છો. 

 ઓડફસર, િમે ર્.ુએસ.માાં કેવી રીિ ેપ્રવેશ્ર્ા, ર્.ુએસ.માાં િમારા અગાઉના તનવાસનો 
સમર્ગાળો અને સ્ટિરિા, િમારો અગાઉનો ઇતમગે્રશન અને ગનુાડિિ ઇતિિાસ, બો્િ 

આપવાની િમારી ક્ષમિા, અને િમને સાંભતવિપણે ઉપલબ્ર્ િઇ શકિી રાિિ, જેવી બાબિો 
પણ ધ્ર્ાનમાાં લેશે.   

 િમારે સરકારી અતર્કારીને િમે રિવેાના િો િે ટિળનુાં સરનામુાં પણ પરુૂાં પાિ           .   
 

3. એ સાલબિ કરવુાં કે િમારાિી “સમદુાર્ન ેજોખમ નિી” 

 િમે એ બિાવી શકો કે િમે કોઇ ગનુાડિિ રૅકોિા  ર્રાવિા નિી.   
 િમારે એ પણ બિાવ            કે િમે ર્.ુએસ.ની રાષ્ટ્રીર્ સરુક્ષાની તવરુદ્ધ કોઇ કાર્ા કર્ુું નિી. 
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 િમારે એ પણ બિાવ            કે િમે જાિરે સરુક્ષા માિે કોઇ ભર્ બનશો નિીં.  જાિરે સરુક્ષાને 

ભર્માાં સામેલ િઇ શકેોઃ 
o ગાંભીર માનતસક બીમારી 
o તશટિપાલન સાંબાંર્ી સમટર્ાઓનો ઇતિિાસ કે બનાવના અિવેાલો 
o કોઇ ગનુાડિિ કે અિકાર્િ ઇતિિાસ જે એવુાં બિાવે કે િમે પોિાની જાિને કે અ્ર્ 

લોકોને નકુસાન પિોંચાિ્ુાં છે કે પિોંચાિો િેવી શક્િા રિ ેછે.   


