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ટી વીઝા શ ું હોય છે? 

 ટી વીઝા “ગુંભીર પ્રકારે ગેરકાયદેસર માનવોની હરેાફેરી”નો ભોગ બનેલા લોકોન ેરક્ષણ આપ ેછે.   

 ગેરકાયદેસર માનવ હરેાફેરી ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઇ પર દબાણ, ભયભીત કરીન,ે અથવા 
બળજબરીપવૂવક મજૂરી કે જાતીય શોષણ કરવામાું આવ.ે         બળજબરીપવૂવકની મજૂરીના 
ઉદાહરણોમાું બળજબરીથી બાુંધકામ, ખેતી, કારખાનાન ું કામ, કે ઘરેલ ું નોકરન ું કામ કરાવવ ું 
સામેલ છે. જાતીય શોષણના કેટ   ક ઉદાહરણોમાું કોઇ મલૂ્યના (જેમ કે, નાણાું, ખોરાક, કે 

આશ્રયસ્થાનના) બદલામાું બળજબરીથી વેશ્યાવતૃ્તિ કરાવવી કે કોઇની ઇચ્છા ત્તવર દ્ધ જાતીય 

ક્રિયાઓ કરાવવા દબાણ કરવ ું સામેલ છે.  

 ગેરકાયદેસર માનવ હરેાફેરીનો ભોગ બનેલા લોકોને કેટલીક વારઃ  
 કહવેામાું આવ ેછે કે તેઓએ ઋણ ચકૂવવા તેઓની સ્સ્થત્તતમાું રહવે  ું જ પડશે; 
 અલગ રાખવામાું આવ ેછે અન ેતેઓ પોતાની સ્સ્થત્તત છોડી શકતા નથી; 
 ભાગી જતા અટકાવવા તેઓના ઓળખપત્રો અને નાણાું લઇ લેવામાું આવ ેછે; 

અથવા 
 ક્રહિંસાપવૂવક ભયભીત કરવામાું આવે છે જો તેઓને કહ્ાું પ્રમાણ ેતેઓ ના કરે. 

 

ટી વીઝાના લાભો 

 ટી વીઝા માટે મુંજૂરી મેળવનારા લોકોઃ 
 ય .એસ.માું રહી શકે, સામાન્ય રીત,ે ચાર વષવના સમયગાળા માટે.  

 નોકરી કરવા વકવ  પરમીટ મેળવશે. 

 ત્રણ વષવ પછી ગ્રીન કાડવ મેળવવા અરજી કરી શકે. 

 

 ટી વીઝા અરજીમાું ચોક્કસ ક ટ ુંબીજનોનો સમાવેશ કરી શકાય. 

 

શ ું તમે ટી વીઝા મેળવવાને લાયક ઠરો છો? 

 તમે ટી વીઝા મેળવવાન ેલાયક ઠરી શકો, જોઃ 
 ય .એસ.માું તમારી ગેરકાયદેસર હરેાફેરી કરવામાું આવી હોય.  

 તમે તમારી ગેરકાયદેસર હરેાફેરી કરનારની તપાસ કરવા કે તેઓ સામ ેકાયદેસર પગલા 
લેવા કાયદો અમલીકરણ કરતા સિાધીશોન ે             પર મદદ કરી છે અથવા મદદ 

કરવા સુંમત થશો  (આ માત્ર પ ખ્ત ઉંમરના લોકો માટે જરૂરી છે), અન ે

 તમે અસામાન્ય અન ેઅત્યુંત ન કસાન ભોગવશો જો તમને ય .એસ.માુંથી દેશત્તનકાલ કરવામાું 
આવ.ે  
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 તમે ટી વીઝા મેળવવા લાયક ઠરતા નથી જો તમે અગાઉ કોઇ અત્તત ભયુંકર ગ ના માટે ગ નેગાર સાબબત 

થયા હો. (જો તમ ેઅચોક્કસ હો તો ઇત્તમગે્રશન વકીલ સાથ ેવાત કરો. કેટલીક વાર ફોજદારી ધારા હઠેળ 

કરેલ ું કોઇ દ ષ્કૃત્ય ઇત્તમગે્રશન કાયદા હઠેળ અત્તત ભયુંકર ગ નો ગણાઇ શકે છે, અન ેકેટલીક વાર ફોજદારી 
ધારા હઠેળ કોઇ ભયુંકર ગ નો ઇત્તમગે્રશન કાયદા હઠેળ કોઇ અત્તત ભયુંકર ગ નો માનવામાું આવ ેતે જરૂરી 
નથી.) 

 

મારે આગળ શ ું કરવ ું જોઇએ? 

 જો તમે ટી વીઝા મેળવવાન ેલાયક ઠરો, તો તમારે આ કરવ ું જોઇએઃ 
 

1. ઇત્તમગે્રશન વકીલ સાથ ેવાત કરો મદદ મેળવવા માટે અથવા તમારી જાતે ટી વીઝા માટે ફાઇલ 

કરવા માટે. 

  

2. ટૉલ-ફ્રી હોટલાઇનને 1-888-428-7581 નુંબર પર ફોન કરીન ેગેરકાયદેસર માનવ હરેાફેરીના 
ગ નાઓની જાણ કરો અથવા સુંબુંત્તધત મદદ મેળવો. (જો તમે અચોક્કસ હો તો સૌથી પહલેા 
ઇત્તમગે્રશન વકીલ સાથ ેવાત કરો.)  

 ગેરકાયદેસર માનવોની હરેાફેરી અન ેકામદારોન ું શોષણ ટાળતા કમવચારીઓ ફોન 

કરનાર સાથ ેઘણી ભાષાઓમાું વાતચીત કરી શકે છે. તેઓ તમાર ું રક્ષણ કરવામાું મદદ 

કરી શકે છે અન ેગેરકાયદેસર હરેાફેરી કરનાર સામ ેકાયદેસર પગલા લેવાન ું કાયવ 
કરશે. 

 

3. બતાવો કે તમ ે“ગુંભીર પ્રકારે ગેરકાયદેસર માનવોની હરેાફેરી”નો ભોગ બનેલી વ્યસ્તત છો. 
તમારા કેસને લગતી માક્રહતી એકઠી કરો, જેમ કેઃ 

 પોલીસ ક્રરપોટટવસ, સમાચારપત્રના લેખો, તબીબી રૅકોર્ટ વસ, શાળાના રૅકોર્ટ વસ, અન ે

ઇજાઓના ફોટાઓ. 

 બનેલ બનાવ વણવવત  ું તમાર ું લેબખત ત્તનવેદન. 

 તમારી સાથ ેબનેલ બનાવની ત્તવગતો જાણતાું હોય તેવા સગાવ્હાલાઓ, ત્તમત્રો, 
આશ્રયસ્થાન કાયવકરો, કાઉન્સેલરો, સામાજીક કાયવકરો, કે ધમોપદેશકોના લેબખત 

ત્તનવેદનો. 
 

4. ગ ના પર ક્ષેત્રાત્તધકાર ધરાવતા કાયદો અમલીકરણ કરનાર અત્તધકારી પાસેથી લેબખત 

પ્રમાણપત્ર મેળવો  જે એ વણવન કરત  ું હોય કે તમે ગેરકાયદેસર માનવ હરેાફેરીના ગ નાની 
તપાસ અન ેફક્રરયાદ કરવામાું મદદરૂપ થયા છો. 

 

 


