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તમારા ઇતમગ્રેશન કેસમાું માત્ર બે પ્રકારના લોકો        કાનનૂી સલાિ અને સેવાઓ પરૂી પાડી 
શકેાઃ  

 ઍટનીઓ અને  
 અતિકૃત પ્રતતતનતિઓ જેઓ ય .એસ.માું સ્થપાયેલી બોડા ઑફ ઇતમગે્રશન અપીલ્સ (BIA) દ્વારા 

માન્યતા મળી િોય          -ન      , િાતમિક, દાતા, કે સામાજીક સેવા સુંસ્થા          
         

 

ઍટનીઓ 

 ય .એસ.માું એટની એ વ્યક્તત છે જેઓાઃ  
 કાયદો શીખવતી શાળામાું ભણીને જ્ય રીસ ડૉતટરની (J.D.) ઉપાતિ મેળવી િોય;  

 રાજ્યના બાર એસોતસએશનમાું “સારી છાપ” િરાવતા પરવાનેદાર સભ્ય િોય; અને  

 રાજ્ય બાર એસોતસએશન દ્વારા લેવામાું આવતી પરીક્ષામાું ઉતીણા થયા િોય.  

એટનીને “લૉયર” (વકીલ) તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે. 

 

 એટની કાનનૂી સલાિ આપી શકે છે અને કાનનૂી સેવાઓ પરૂી પાડી શકે છે. તેઓ 

      ઓની સમક્ષ કાગળો અને અરજીઓ ફાઇલ કરી શકે છે અને તમાર ું પ્રતતતનતિત્વ કરી 
શકે છેાઃ 
 હડપાટામેન્ટ ઑફ િોમલેન્ડ તસક્ય હરટી (DHS)  

 ય .એસ. સીટીઝનશીપ એન્ડ ઇતમગે્રશન સતવિસ (USCIS) 

 કોઇ પણ ઇતમગ્રેશન કોટા  
 બોડા  ઑફ ઇતમગે્રશન અપીલ્સ (BIA) 

 રાજ્યની કોટા  કે જ્યાું તે/તેણી બારના સભ્ય િોય 

 

 તમે એટનીના પરવાનાના દસ્તાવેજો જોવાની માગણી કરી શકો છો. તમારે એડતમશન 

નુંબરની (પ્રવેશ સુંખ્યાની) નોંિ કરવી જોઇએ જો કોઇ આપેલો િોય.  

 એટની પરવાનેદાર અને “સારી છાપ” િરાવ ેછે કે કેમ તે તમે બે જગ્યાએથી જાણી શકો 
છોાઃ 
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o રાજ્યના બાર એસોતસએશનો એટની સુંબુંતિત માહિતીન ું પગેર ું રાખે છે. ય .એસ.માું 
રાજ્યના બાર એસોતસએશનોની યાદી અિીં જોવા મળી શકે છેાઃ 
http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html.  

o અમેહરકન ઇતમગે્રશન લૉયસા એસોતસએશન (AILA) તમને ઇતમગે્રશન લૉયર 

શોિવામાું મદદ કરી શકે છે. કોઇ પ્રતતતનતિ સાથે વાત કરવા 1-800-954-0254 નુંબર 

પર ફોન કરો અથવા આ સરનામે ઇમેલ મોકલોાઃ ilrs@aila.org. 

 

અતિકૃત પ્રતતતનતિઓ  

 અતિકૃત પ્રતતતનતિ   ઇતમગે્રશન સુંબુંતિત કાનનૂી સેવાઓ પરૂી પાડવા BIA પાસેથી 
પરવાનગી મ   છે. 

 સામાન્ય રીત,ે સુંપણૂાપણે અતિકૃત પ્રતતતનતિ તમાર ું પ્રતતતનતિત્વ       ઓની સમક્ષ 

કરી શકેાઃ 
o હડપાટામેન્ટ ઑફ િોમલેન્ડ તસક્ય હરટી (DHS)  

o ય .એસ. સીટીઝનશીપ એન્ડ ઇતમગે્રશન સતવિસ (USCIS) 

o કોઇ પણ ઇતમગ્રેશન કોટા  
o બોડા  ઑફ ઇતમગે્રશન અપીલ્સ (BIA) 

 એક આંતશક રીત ેઅતિકૃત પ્રતતતનતિ તમાર ું પ્રતતતનતિત્વ માત્ર USCIS સમક્ષ કરી શકે છે.  

 અતિકૃત પ્રતતતનતિ તમાર ું પ્રતતતનતિત્વ રાજ્યની કોટામાું ઇતમગે્રશન તસવાયની બાબતો 
માટે કરી શકતા નથી.  

 

 કોઇ વ્યક્તત કાયદેસર રીત ેઅતિકૃત પ્રતતતનતિ છે તે જાણવાની શ્રેષ્ઠ રીત છે, અતિકૃત 

પ્રતતતનતિ અને BIA માન્ય સુંસ્થા   પ્રતતતનતિની અતિકૃતકરણ ક્સ્થતતના BIA    તનણાયની 
નકલ જોવાની માગણી કર  . ધ્યાનમાું લો કે અતિકૃત પ્રતતતનતિની ક્સ્થતત દર 3 વરે્ષ પરૂી 
થાય છે તસવાય કે BIA તેને તાજી કરે. 

 તમે    -ન       સુંસ્થાઓ અને BIA દ્વારા માન્ય અતિકૃત પ્રતતતનતિઓની યાદી 
તેઓની વેબસાઇટ પર પણ જોઇ શકો છો, www.usdoj.eoir/statspub/raroster.htm.  
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તમારે તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિ પાસેથી શ ું અપેક્ષા રાખવી જોઇએ 

 તમારા એટની કે અતિકૃત પ્રતતતનતિ તમે તેમને કરેલી વાત અન્ય કોઇને જણાવી ના શકે, તસવાય કે તમે 

તેમને તેમ કરવાની પરવાનગી આપો. તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિ તમારા માટે કામ કરે છે, તેઓ સરકાર 

માટે કામ કરતા નથી. 
 

 તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિએ         કરવ ું જોઇએાઃ 
 તમને દ ભાતર્ષયો (ઇન્ટરપ્રીટર) શોિવામાું મદદ કરવી 
 િીરજ િરીન ેતમને કાળજીપવૂાક સાુંભળવા જોઇએ  

 તમને ચકૂવણી માટે િરેાન ન કરવા જોઇએ 

 તમારા તવકલ્પો સમજાવી અને કોટામાું બનનારી બાબત      જણાવવી જોઇએ 

 તમારા કેસની પ્રગતત તપાસવી જોઇએ  

 તમારા કેસ તવશે તમને માહિતગાર રાખીને તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઇએ 

 તમે કરેલા ફોન કૉલ્સ માટે તમને સત્વરે વળતો ફોન કરવો જોઇએ 

 તમારી એપોઇન્ટમેન્ટમાું િાજર રિવે  ું જોઇએ 

 

જો તમને તમારા એટની કે અતિકૃત પ્રતતતનતિ સાથ ેસમસ્યા થાય, તો તમે શ ું કરી શકો છો 

 તમને તમારા એટની કે અતિકૃત પ્રતતતનતિની તનમણકૂ કરવાનો કે તનમણકૂ રદબાતલ કરવાનો િક્ક િોય 

છે, અને તમે ન સમજો કે તમને અગવડભય ા બનાવે તેવ ું કોઇ કાનનૂી પ્રતતતનતિત્વ તમારે સ્વીકારવ ું 
જોઇએ નિીં.   

 

 જો તમે તવચારો કે તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિએ તમને છેતયાા છે અથવા તેઓ ગેરકાયદેસર િરેાફેરી 
કરનાર માટે કામ કરે છે, તો મદદ મેળવો. 
 સલાિ મેળવવા,    -ન       કાનનૂી કાયાાલય, ઇતમગ્રાન્ટના અતિકારોન ું સમિૂ, કે અન્ય 

તવશ્વસનીય સામ દાતયક સુંસ્થાનો સુંપકા  કરો. તેઓ તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિની તનમણકૂ કેવી રીતે 
રદબાતલ કરવી અથવા તેઓની તવર દ્ધ ફહરયાદ કેવી રીત ેકરવી, એ તમને કિવેામાું સક્ષમ િોઇ શકે.  

 સુંપકા  કરો એ રાજ્યના બાર એસોતસએશનનો જે રાજ્યમાુંથી તમારા લૉયરે પરવાનો મેળવ્યો િોય.  

ય .એસ.માું રાજ્યના બાર એસોતસએશનોની યાદી અિીં જોવા મળી શકે છેાઃ 
http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html. 

 જો તમારા કાનનૂી પ્રતતતનતિએ તમાર ું પ્રતતતનતિત્વ ઇતમગે્રશન કોટા  કે BIA સમક્ષ કય ું િોય, તો તમે 

ઇતમગે્રશનની સમીક્ષા કરાવવા   એક્તઝક્ય હટવ ઓહફસમાું ઇતમગ્રેશન પ્રેક્તટસનર કમ્પ્લેઇન્ટ ફોમા 
(EOIR-44 ફોમા) ભરી શકો છો.  ફોમા અિીંથી મેળવી શકાય છેાઃ 
http://www.usdoj.gov/eoir/eoirforms/eoir44.pdf. 

 
 


