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ય ૂવીઝા શ ું િોય છે? 

 ય ૂવીઝા ચોક્કસ ગ નાઓનો ભોગ બનેલા ઇમમગે્રશન પર આવેલા લોકોન ેરક્ષણ પરૂ ું પાડ ેછે.   

 

 માત્ર ચોક્કસ ગ નાઓ ય ૂવીઝા મેળવવા લાયક ઠરે છેાઃ 
 ગુંભીર ગ નાઓ (જેમ કે બળાત્કાર, યાતના, ગેરકાયદેસર માનવ તસ્કરી, નજીકના સગા સાથ ે

સુંભોગ, ઘરેલ ું હિિંસા, જાતીય હ મલો, જાતીય સુંપકા , વેશ્યાવમૃિ, ખોટી કેદ, અપિરણ, 

બ્લેકમેઇલ, બળજબરીપવૂાક નાણાું પડાવવા, અચાનક િત્યા કરવી, કે હ મલો કરવો). 
 ય .એસ.માું ગ નાઓ આચયાા િોય કે ય .એસ.ના કાયદાઓનો ભુંગ કયો િોય. 

 
 

ય ૂવીઝાના લાભો 
 

 ય ૂવીઝા માટે મુંજૂરી મેળવનારા લોકોાઃ 
 ય .એસ.માું રિી શકે, સામાન્ય રીત,ે ચાર વર્ાના સમયગાળા માટે.  

 નોકરી કરવા વકા  પરમીટ મેળવશે. 

 

 ય ૂવીઝા અરજીમાું ચોક્કસ ક ટ ુંબીજનોનો સમાવેશ કરી શકાય. 

 
 

શ ું તમે ય ૂવીઝા મેળવવાને લાયક ઠરો છો? 

 

 તમે ય ૂવીઝા મેળવવાન ેલાયક ઠરી શકો, જોાઃ  
● તમે ગુંભીર ગ નાના પહરણામ સ્વરૂપ ેબહ  શારીહરક કે માનમસક અત્યાચારથી પીડાયા િો,  
 તમારી પાસ ેગ ના સુંબુંમિત મવશ્વસ્ત અન ેભરોસાપાત્ર મવગતો િોય, 

 અન ે

● તમે કાયદાન ું અમલીકરણ કરતા સિાિીશોન ેગ નાની તપાસ અન ેફહરયાદ કરવામાું મદદ 

કરશો.  
 

 તમે ય ૂવીઝા મેળવવા લાયક ઠરતા નથી જો તમે અગાઉ કોઇ અમત ભયુંકર ગ ના માટે ગ નેગાર સાબબત 

થયા િો.   
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(જો તમે અચોક્કસ િો તો ઇમમગે્રશન વકીલ સાથ ેવાત કરો. કેટલીક વાર ફોજદારી િારા િઠેળ કરેલ ું કોઇ 

દ ષ્કૃત્ય ઇમમગે્રશન કાયદા િઠેળ અમત ભયુંકર ગ નો ગણાઇ શકે છે, અન ેકેટલીક વાર ફોજદારી િારા 
િઠેળ કોઇ ભયુંકર ગ નો ઇમમગે્રશન કાયદા િઠેળ કોઇ અમત ભયુંકર ગ નો માનવામાું આવ ેતે જરૂરી નથી.) 

 

 

મારે આગળ શ ું કરવ ું જોઇએ? 

 

જો તમે ય ૂવીઝા મેળવવાન ેલાયક ઠરો, તો તમારે આ કરવ ું જોઇએાઃ  
 

1. બતાવો કે તમ ેકોઇ ગ નાનો ભોગ બન્યા છો. તમારા કેસને લગતી માહિતી એકઠી કરો. 
 રક્ષણ આપતા હ કમો, પોલીસ રૅકોર્ડ ાસ, ફોજદારી ન્યાયાલયના રૅકોર્ડ ાસ; 

 તબીબી રૅકોર્ડ ાસ, શાળાના રૅકોર્ડ ાસ, ઇજાના ફોટાઓ; 

 બનેલ બનાવ વણાવત  ું તમાર ું લેબખત મનવેદન; 

 તમારી સાથ ેબનેલ બનાવની મવગતો જાણતાું   ય      સગાવ્િાલાઓ, મમત્રો, 
આશ્રયસ્થાન કાયાકરો, કાઉન્સેલરો, સામાજીક કાયાકરો, કે િમોપદેશકોના લેબખત 

મનવેદનો. 
 

2. ગ ના પર ક્ષેત્રામિકાર િરાવતા કાયદો અમલીકરણ કરનાર અમિકારી પાસેથી લેબખત પ્રમાણપત્ર 

મેળવો    ગ નાની તપાસ અન ેફહરયાદ કરવામાું તમે મદદરૂપ   ,                 . 
 

3. ઇમમગે્રશન વકીલ સાથ ેવાત કરો મદદ મેળવવા માટે અથવા તમારી જાતે ય ૂવીઝા માટે ફાઇલ 

કરવા માટે. 


