
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಾಟ್ ಲೆೈನ್ 
1-888-373-7888  

(ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನೆೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ವಿವರಿಸ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೈಪಿಡಿ



ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
 ನಿರೀವು ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದಿ್ರೀರೆಂದ್ ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ರೀವೆ. ಆದರೆ, 

ಯಾವುದಾದರೊ ಕೆಟಟ ಸನಿನುವೆರೀಶಗಳು ಎದ್ರಾದಲ್ಲಿ, ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದ್್ ಅದ್ 

ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ತ್ತದೆ! 

ನಿೀವು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹ್ೊಂದಿದಿ್ೀರಿ:

• ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ವೆರೀತನ ಪಡೆಯ್ವುದ್

• ಬೆರೀಧಭಾವದಿಂದ ಮ್ಕ್ತರಾಗಿರ್ವುದ್

• ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿರ್ಕ್ಳ ಮತ್್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ ಶೆೋರೀಷಣೆಯಿಂದ ಮ್ಕ್ತ

• ಆರೆೊರೀಗ್ಯಕರ ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳ ಪಡೆಯ್ವುದ್

• ಒಕೊಕುಟ, ವಲಸೆ ಮತ್್ತ ಕಾರ್್ಯಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ಂಪುಗಳಿಂದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ವುದ್

• ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ಸನಿನುವೆರೀಶದಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸ್ವುದ್

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರ್, 1-888-373-7888 ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣ್ 
ದೊರವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಯ್.ಎಸ್.ನ್ೊಳಗ್) ಅಥವಾ  

NHTRC@POLARISPROJECT.ORG ಗ್ ಮೀಲ್ ಮಾಡಿ.

200 ಕೊಕು ಅಧಿಕ ಭಾಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬ್ೀತಿ ಪಡ್ದ ವಿಶ್ೀಷತಜ್ಞರ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ರವಿಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತಾತಾರ್. 
ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಗ್ರ್ತನ್ನು ನಿೀಡ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.  

WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG ನಲ್ಲಿ ಹ್ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಿರೀವು ತ್ತ್್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ, 911 (ಯ್.ಎಸ್. ನೆೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ) ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಪರೀಲ್ರೀಸ್ ಗೆ 
ಕರೆಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ತ್ತ್್ಯ ಸಿ್ಥತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿ್ತರ್ವ ಫರೀನ್ ನಂಬರ್ 
ತಿಳಿಸಿ. ನಿರೀವು ಇಂಗಿಲಿರೀಷ್ ಮಾತನಾಡದಿದ್ರೆ ಅನ್ವಾದಕರಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ. ಪರೀಲ್ರೀಸರ್ 
ಆಗರ್ಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕರಪತ್ರ ನಿರೀಡಿ ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಅನ್ಭವಿಸಿದ ನಿಂದನೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ನಿರೀವು A-3, G-5, H, J, NATO-7 ವಿರೀಸಾ, ಅಥವಾ B-1 ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ವಲಸೆರಹಿತ 
ವಿರೀಸಾ ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಸಾ ಸಂದಶ್ಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರಪತ್ರವನ್ನು 
ಸಿ್ರೀಕರಿಸ್ತಿ್ತರೀರಿ. ವಿರೀಸಾ ಪಡೆಯ್ವ ಮೊದಲ್ ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೀವು 
ಸಿ್ರೀಕರಿಸಿ, ಓದಿ ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಿ್ರೀರಾ ಎಂದ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶರೀಲ್ಸ್ತಾ್ತರೆ. ನಿರೀವು 
ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿಲಲಿದಿದ್ರೆ, ರಾಯಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿರೀಡಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಚರ್್ಯಸ್ತಾ್ತರೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿವೆಯರೀ ಎಂದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರೀಳುತಾ್ತರೆ. 
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ಸಲಹ್: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರಕಿನ್ಗಾಗಿ ಈ ಕ್ೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಂದಿಗ್ ಅಮೀರಿಕಾಗ್ ತನಿನು.

ವಿೀಸಾ ಸಿಥಿತಿಯ ಹ್ೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ನಿರೀವು ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರಿತ್ ನಿರೀವು ಸಕಾ್ಯರಿ 

ಏಜೆನಿಸ್, ಒಕೊಕುಟ, ಸಕಾ್ಯರೆರೀತರ ಸಂಸೆ್ಥ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ಇತರ ಸಂಸೆ್ಥಗಳಿಗೆ ದೊರ್ ನಿರೀಡಿ. 

ನಿರೀವು ಇಂಗಿಲಿರೀಷ್ ಮಾತನಾಡದಿದ್ರೆ, ಅನ್ವಾದಕರಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ.

1.  ಪಾರಾಮಾಣಿಕ ವ್ೀತನ ಪಡ್ಯ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು

• ನಿರೀವು ಮಾಡ್ವ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಕೊಕು ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯ್ವ ಹಕಿಕುರ್ತ್ತದೆ.

• ಬಹ್ತೆರೀಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೊನಿನ ಕನಿಷಟ ವೆರೀತನ ಪಡೆಯಲ್ ನಿರೀವು ಹಕ್ಕು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ. 
ಪ್ರಸ್್ತತ ಕನಿಷಟ ಫೆಡರಲ್ ವೆರೀತನಕಾಕುಗಿ www.dol.gov/whd/minimumwage.htm ಪರಿಶರೀಲ್ಸಿ:

• ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀವು ಕನಿಷಟ ಫೆಡರಲ್ ವೆರೀತನಕಿಕುಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲ್ ಅಹ್ಯರಾಗಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ:

• ಅಧಿಕ ಕನಿಷಟ ವೆರೀತನ ಹೆೊಂದಿರ್ವ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ ಅಥವಾ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ನಿರೀವು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಿ್ತದ್ರೆ.

•  ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ಗ್ತಿ್ತಗೆ/ವಿರೀಸಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ ಹೆರ್ಚುನ ಮೊತ್ತ ಹೆೊಂದಿದ್ರೆ

• ನಿರೀವು ವಾರಕೆಕು 40 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೆರೀ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟೆಯ 
ವೆರೀತನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೊವರೆಯಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಡಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ 
ವೆರೀತನ ದರ ಗಂಟೆಗೆ $10 ಇದ್ರೆ, ನಿರೀವು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 40 ಕೊಕು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿರೀ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ $15 ಪಾವತಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀ ಚೆಕ್ ನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಳು್ಳವುದ್ 
ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯರೀಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀಚೆಕ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿರೀ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಂಡಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೆರೀಕ್.

• ನಿಮ್ಮ ವೆರೀತನದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತದ ಹಿಡಿಯ್ವಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿರೀವು ಪಡೆಯ್ವ ವೆರೀತನ ಕಾನೊನಿನ ಕನಿಷಟ 
ವೆರೀತನಕಿಕುಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿರವಾಗ್ತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮವಸತ್ರ, 
ಸ್ರಕ್ಾ ಸಾಧನಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಪೂರೆೈಕೆಗಳು, ಸಾಧನ ಅಥವಾ ನೆರೀಮಕಾತಿ 
ಶ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ವೆಚಚುವನ್ನು ಮಾಲ್ರೀಕ ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಳು್ಳವಂತಿಲಲಿ. ಕೆಲವು ವಿರೀಸಾ ವಗ್ಯಗಳಿಗೆ, 
ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉರ್ತವಾಗಿ ನಿರೀಡಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ.

• ಆರೆೊರೀಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಒಕೊಕುಟದ ಬಾಕಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಂಗಡ ವೆರೀತನದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾನೊನ್ಬದ್ಧ 
ಹಿಡಿಯ್ವಿಕೆಗಳಿದ್್ ಮಗ್ವಿನ ನೆರವು ಅಥವಾ ನಿವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗಳಿಗೆ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಆದೆರೀಶಸಿದಂತೆ ಮಾಲ್ರೀಕ ಹಿಡಿಯಬಹ್ದ್. ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು 
ಹೆೊರತ್ಪಡಿಸಿ ವಲಸೆರಹಿತ ವಿರೀಸಾದಾರರ್ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ. 
ಇದ್ ಫೆಡರಲ್ ಮತ್್ತ ಸೆಟರೀಟ್ ಆದಾಯ ಮತ್್ತ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದೆ. ನಿರೀವು ಮತ್್ತ 
ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀಚೆಕ್ ನಿಂದ ನೆರೀರವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕು 
ಬರಬಹ್ದ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್್ತ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ 
ತೆರಿಗೆಗಳೂ ಸೆರೀರಿದಂತೆ, ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀಚೆಕ್ ನಿಂದ ನೆರೀರವಾಗಿ 
ಹಿಡಿದ್ಕೆೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.



2.  ಬ್ೀಧಭಾವದಿಂದ ಮ್ಕತಾರಾಗಿರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸ್ (ನಿರೀವು 40 ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಯಸಕುರಾಗಿದ್ರೆ), ಲ್ಂಗ, 
ಕ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಲ ಮತ್್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ, ಬಣ್ಣ, ಧಮ್ಯ, ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ 
(ಕೌಟ್ಂಬಿಕ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ), ಅಥವಾ ನೊ್ಯನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತೆ್ಯರೀಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಟಟದಾಗಿ ನೆೊರೀಡ್ವುದ್ ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.

• ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಮಹಿಳ  ೆಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕೆಕು ಅಥವಾ ನಿರೀವು ಗರ್್ಯಣಿ, 
ಹಾಲೊಡಿಸ್ವ ಮಹಿಳ  ೆಅಥವಾ ಗರ್್ಯಣಿಯಾಗಬಹ್ದ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕೆಕು ಪ್ರತೆ್ಯರೀಕವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ವಂತಿಲಲಿ.

3. ಲ್ೈಂಗಿಕ ರ್ರ್ಕ್ಳ ಮತ್ತಾ ಲ್ೈಂಗಿಕ ಶ್ೋೀಷಣ್ಯಿಂದ ಮ್ಕತಾವಾಗಿರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು

•  ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕ ನಿಮಗೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿರ್ಕ್ಳ ನಿರೀಡ್ವುದ್ ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಲ್ಂಗ-ಆಧಾರಿತ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ 
ಮಾಡ್ವಂತಿಲಲಿ.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೆೋರೀಷ್ಸ್ವುದ್ 
ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿರ:

• ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೆರೀ ವಿಧದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿ್ರಯಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ವುದ್;

• ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೆೈಂಗಿಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಶ್ಯಸ್ವುದ್;

• ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೆರೀ ವಿಧದ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿ್ರಯಗೆ ಒತಾ್ತಯಿಸ್ವುದ್, ಅನ್ನಯಿಸ್ವುದ್ 
ಅಥವಾ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸ್ವುದ್

4. ಆರ್ೊೀಗ್ಯ ಮತ್ತಾ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಕಾಯಕಿಸಥಿಳದಲ್ಲಿರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು 

ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯರೀಗಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ, ನಿರೀವು ಸ್ರಕ್ಷಿತ, 
ಆರೆೊರೀಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಹಕ್ಕು ಹೆೊಂದಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ:

• ವ್ೈದ್ಯರ್ೀಯ ಚ್ರ್ತ್ಸೆ: ಕೆಲಸಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಗಳು ಮತ್್ತ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ವ ಹಕ್ಕು ನಿರೀವು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ. ಬಹ್ತೆರೀಕ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 
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ಸಲಹ್: ನಿಮ್ಮ ವಾಸತಾವ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿೀವು ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್್ಟೀಟ್ಸೆ ನಲ್ಲಿರ್ವಾಗ 
ಆರ್ೊೀಗ್ಯ ವಿಮ ಪಡ್ಯ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದ್. ಆರ್ೊೀಗ್ಯ ವಿಮ ವ್ಚಚಿವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ 
ನ್ರವಿಗೊ ನಿೀವು ಅಹಕಿರಾಗಿರ್ತಿತಾೀರಿ.



ಕೆಲಸಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ಲ್ಲಿ, ನಿರೀವು ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ರ್ಕಿತೆಸ್ 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್. ಬಹ್ತೆರೀಕ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ 
ಖಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಉರ್ತ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ರ್ಕಿತೆಸ್ ಮತ್್ತ 
ವೆರೀತನನಷಟದ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರೀಡಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ನಿರೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತರ್ವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್್ಯಕರ ಪರಿಹಾರಕಾಕುಗಿ ದಾಖಲ್ಸಬೆರೀಕ್.

• ಸ್ರಕ್ಾ ಸಾಧನ: ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಅದರ ಸರ್ರೀಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವಂತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆಕು ಬೆರೀಕಾಗ್ವ 
ಸ್ರಕ್ಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೆರೀಕ್ (ಎಂದರೆ ರೆಸಿ್ಪರೆರೀಟರ್ ಅಥವಾ ಗಲಿವ್ಸ್ 
ಗಳು).

• ತರಬ್ೀತಿ: ನಿರೀವು ಅಪಾಯಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯ್ವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ 
ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳಕೆಕು ಅನ್ಯವಾಗ್ವ ಆರೆೊರೀಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್್ತ ತರಬೆರೀತಿ 
ಪಡೆಯ್ವ ಹಕ್ಕು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ. ತರಬೆರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಥ್ಯವಾಗ್ವ ಭಾಷೆ ಮತ್್ತ ಶಬ್ಗಳನ್ನು 
ಹೆೊಂದಿರ್ತ್ತದೆ.

• ವಾಸತಾವ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಿರೀಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ ಸ್ಚ್ಛ ಮತ್್ತ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೆರೀಕ್. ನಿರೀವು ಕೆಲಸವಿಲಲಿದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸಲ್ 
ಅನ್ಮತಿಸಬೆರೀಕ್.

• ಶೌಚಾಲಯಗಳು: ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸ್ಚ್ಛ ಮತ್್ತ ಪ್ರವೆರೀಶಲಭ್ಯವಿರಬೆರೀಕ್. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡಬೆರೀಕ್.

• ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೀರ್: ನಿರೀವು ಸ್ಚ್ಛವಾದ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿರೀರ್ ಪಡೆಯ್ವ ಹಕ್ಕು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ.

• ಸ್ೊೀಪ್ ಮತ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿೀರ್: ಅಗತ್ಯಕೆಕು ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ವಿಶೆರೀಷವಾಗಿ ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕ/
ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಲ್ಪಟಟ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್್ಣಗಳು ಸೆರೀರಿದಂತೆ, ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕ/
ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವ್ಯಹಣೆಯ ನಂತರ, ಸೆೊರೀಪ್ ಮತ್್ತ ನಿರೀರಿನಿಂದ ಕೆೈಗಳನ್ನು ತೆೊಳೆಯ್ವ 
ಹಕಕುನ್ನು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ.

• ವ್ೈದ್ಯರ್ೀಯ ತ್ತ್ಕಿ: ನಿಮ್ಮ ವೆಚಚುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿರೀವು ಯಾವುದೆರೀ 
ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಗೆ ಶರೀಘ್ರ ತಿಳಿಸಬೆರೀಕ್, 
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ಸಲಹ್: ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್್ಟೀಟ್ಸೆ ಗ್ ಹ್ೊರಡ್ವ ಮದಲ್, ವಲಸ್ ಕಾರ್ಕಿಕ ಸಂಸ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ 
ವಲಸ್ ಕಾರ್ಕಿಕರಿಂದ ಸಲಹ್ ಪಡ್ಯಿರಿ. ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್್ಟೀಟ್ಸೆ ನಲ್ಲಿರ್ವಾಗ ನಿಮಗ್ ಯಾವುದ್ೀ 
ಸಮಸ್್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪರಾಶ್ನುಗಳಿದ್ಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ್ೀಕಾದ ವ್ಯರ್ತಾಗಳ ಹಾಗೊ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಹ್ಸರ್ 
ಮತ್ತಾ ಸಂಖ್್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ್ ನಿೀಡ್ತಾತಾರ್. 



ಇದರಿಂದ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಗದಪತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಫೆೈಲ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ನಿರೀವು 
ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಕಿಲಿನಿಕ್, ಅಥವಾ ವೆೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಖಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ.

ನಿರೀವು ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸರ್ರೀಪ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಿ್ತದ್ರೆ:

• ನಿರೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತರ್ವ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ ಮತ್್ತ ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ 
ಹಕಕುನ್ನು ಹೆೊಂದಿದ್್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಪಾವತಿಯ್ಕ್ತ ತರಬೆರೀತಿ ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೆರೀಕ್ ಮತ್್ತ 
ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಡಿಡಿಕೆೊಳು್ಳವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲ್ ಉಪಚರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಮರ್ಪ್ರವೆರೀಶಸ್ವುದ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಬೆರೀಕ್. ಕಿ್ರರ್ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಇರ್ವಂತಿಲಲಿ.

5. ಒಕೊಕುಟ, ವಲಸ್ ಮತ್ತಾ ಕಾರ್ಕಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ಂಪುಗಳಿಂದ ನ್ರವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ವ ನಿಮ್ಮ 
ಹಕ್ಕು

• ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆೊರತ್ಪಡಿಸಿ, ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆರೀತನ ಅಥವಾ 
ಕೆಲಸದ ಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಕೆರೀಳಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹೆೊರೀದೆೊ್ಯರೀಗಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಟಾಟಗಿ 
ಸೆರೀರ್ವ ಹಕಕುನ್ನು ಹೆೊಂದಿದಿ್ರೀರಿ. ಹೆರ್ಚುನ ಕಾರ್್ಯಕರ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಕೊಕುಟ 
ರೊಪಿಸಲ್, ಸೆರೀರಲ್ ಮತ್್ತ ಬೆಂಬಲ್ಸಲ್ ಹಕಕುನ್ನು ಹೆೊಂದಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ.

• ನಿರೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ್ವಾಗ, ಹೆರ್ಚುನ ವೆರೀತನಕಾಕುಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ 
ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲ್ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಮತ್್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹ್ದ್, 

• ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ ವಲಸೆ ಸಿ್ಥತಿಯ ಹೆೊರತಾಗಿ ಈ ಹಕಕುನ್ನು ಹೆೊಂದಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ 
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿಧ್ಯರಿಸಲ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳು್ಳವಂತಿಲಲಿ.

6. ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಉದ್ೊ್ಯೀಗ ಸನಿನುವ್ೀರದಿಂದ ನಿಗಕಿರ್ಸಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು

• ನಿರೀವು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್ ಅತ್ಯಂತ ಮ್ಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರೆಯಬೆರೀಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರನ್ನು ಬಿಟಟ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಸಾ ಸಿ್ಥತಿ ಅಹ್ಯವಾಗಿಲಲಿದಿದ್ರೆ, ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ 
ವಿರೀಸಾ ಸಿ್ಥತಿ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ರೀಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹ್ದ್. ನಿರೀವು ಹಿರೀಗೆ ಮಾಡಲ್ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ 
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ಸಲಹ್: ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ೀಕರ್, ಗ್ತಿತಾಗ್ದಾರರ್, ಅಥವಾ ನಿಯೀಜಕರಿಂದ ಕಾನೊನ್ ಸಲಹ್ 
ಪಡ್ಯ್ವುದ್ ಪೂವಾಕಿಗರಾಹವಾಗ್ತತಾದ್. ಸ್ವತಂತರಾ ವರ್ೀಲರಿಂದ ಸಲಹ್ ಪಡ್ಯಿರಿ.



ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಸಾ ಸಿ್ಥತಿ ಅಹ್ಯವಾಗಿಲಲಿದಿದ್ರೊ, ನಿರೀವು 
ಒಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಂದ ದೊರವಾದ ನಂತರ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತ್ತದೆ.

• ನಿರೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಂದ ದೊರವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕರ ವಿರ್ದ್ಧ ಔಪಚಾರಿಕ ದೊರ್ ಅಥವಾ ಕಾನೊನ್ಬದ್ಧ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗೆ ಫೆೈಲ್ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿರೀವು ಹಿರೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಕಾಕುಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ದ್ಧ ಕ್ರಮ (ಅಥವಾ 
ಪ್ರತಿರೀಕಾರ) ತೆಗೆದ್ಕೆೊಂಡರೆ, ಅವರ್ ಕಾನೊನ್ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದಂತಾಗ್ತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಲಸ್ರಹಿತ ಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹ್ಚ್ಚಿವರಿ 
ಹಕ್ಕುಗಳು
A-3, G-5, NATO-7, ಮತ್ತಾ B-1 ಮನ್ ಕ್ಲಸಗಾರರ್

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಯ್.ಎಸ್. ಕಾನೊನ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅನ್ಸರಣೆ ಹೆೊಂದಿರ್ವ 
ಉದೆೊ್ಯರೀಗಿ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ನಿರೀಡಬೆರೀಕ್.

• ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ್ವ ಗಂಟೆಯ ವೆರೀತನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಬೆರೀಕ್. ಗಂಟೆಯ 
ವೆರೀತನ ಯ್.ಎಸ್. ಫೆಡರಲ್, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಿರೀಯ ಕಾನೊನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಟ 
ವೆರೀತನಕಿಕುಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿರಬೆರೀಕ್.

• ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಅಥ್ಯವಾಗ್ವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ನಿರೀಡಬೆರೀಕ್. ನಿರೀವು ಗ್ತಿ್ತಗೆಯ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥ್ಯಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿರ್ವ ಬಗೆಗೆ ಖರ್ತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ ಮತ್್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಏನ್ 
ಹೆರೀಳುತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಯದಿದ್ಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೆರೀಡಿ.

A-3, G-5 ಮತ್ತಾ NATO-7 ಸ್ವದ್ೀಶೀ ಕಾರ್ಕಿಕರಿಗ್ ಹ್ಚ್ಚಿವರಿ ಅಗತ್ಯತ್ಗಳು

ಕನಿಷಟವೆಂದರೆ, ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆರೀಕ್:

• ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಕಾನೊನ್ಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ 
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಬೆರೀಕ್;

• ಪಾವತಿ ಕ್ರಿತ್ ಮಾಹಿತಿ, ಕೆಲಸದ ಕತ್ಯವ್ಯ, ವಾರದ ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳು, ರಜಾದಿನಗಳು, 
ಖಾಯಿಲೆಯ ದಿನಗಳು ಮತ್್ತ ರಜಾದಿನಗಳ ಆವತ್ಯನ ಮತ್್ತ ಸ್ರೊಪ; ಮತ್್ತ

• ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪರೀಟ್್ಯ, ಉದೆೊ್ಯರೀಗಿ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೆರೀ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 
ನಿರ್್ಮಂದ ಪಡೆಯದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿರಬೆರೀಕ್.

H-2A ತಾತಾಕುಲ್ಕ ಕೃಷ್ ಕಾರ್ಕಿಕ ವಿೀಸಾಗಳು

• ನಿರೀವು ಕಾರ್್ಯಕ ನಿಯರೀಜಕರಿಗೆ ಎಂದಿಗೊ ಶ್ಲಕು ಪಾವತಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.

• ನಿಮಗೆ ಅಥ್ಯವಾಗ್ವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಖಿತ ಕೆಲಸದ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ನಿರೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ವೆರೀತನ, 
ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಗಂಟೆಗಳು, ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು (ಇದ್ ಸಾರಿಗೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್್ತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ 
ಅಡಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ತ್ತದೆ), ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀಚೆಕ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೆರೀ ಹಣ 
ಹಿಡಿಯ್ವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ತ್ತದೆ

• ನಿರೀವು ವಿಭಜಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೊ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯ್ವ ಹಕಕುನ್ನು 
ಹೆೊಂದಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ.
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• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್್ತ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಉದೆೊ್ಯರೀಗದ 
ಸ್ಥಳಕೆಕು ಬರಲ್ ದೆೈನಂದಿನ ಪೂರಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿರೀಡಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ 
ಗ್ತಿ್ತಗೆಯ ಅಧ್ಯದಷಟನ್ನು ನಿರೀವು ಪೂಣ್ಯಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರ್ತವ್ಯಯಕಾರಿ ವೆಚಚುಕೆಕು ನಿಮಗೆ 
ಮರ್ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಒಮೆ್ಮ ನಿರೀವು ಕೆಲಸದ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಪೂಣ್ಯಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಡಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮರಳುವ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹ್ದ್ 
ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಮಾಲ್ರೀಕರಿಗೆ ಕೆಲಸಕಾಕುಗಿ ನಿಗ್ಯರ್ಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ಸ್ಥಳಕೆಕು ದೆೈನಂದಿನ 
ಪಯಾ್ಯಯ ನಿರೀಡಬಹ್ದ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ 
ವೆರೀತನ ಯ್.ಎಸ್. ಕನಿಷಟ ವೆರೀತಕಿಕುಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೀಸಾ ವೆಚಚುಗಳನ್ನು 
ಭರಿಸಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಯಾವುದೆರೀ ಶ್ಲಕುವಿಲಲಿದೆರೀ ನಿರೀಡಿದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳಕೆಕು 
ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಡಬೆರೀಕ್.

• ನಿರೀವು ಯ್.ಎಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಹೆೊರತಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್್ತ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ 
ಹೆೊರತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ H-2A ವಿರೀಸಾದೆೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಡಲಾದ ಸೆರೀವೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಬಹ್ದ್.

• ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಟ ¾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಿಗೆ 
ಸಮನಾದ ಒಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ.

H-2B ತಾತಾಕುಲ್ಕ ಕೃಷ್ಯೀತರ ಕಾರ್ಕಿಕ ವಿೀಸಾಗಳು

• ನಿರೀವು ಕಾರ್್ಯಕ ನೆರೀಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ಶ್ಲಕು ಪಾವತಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.

• ನಿರೀವು ನಿಮಗೆ ಅಥ್ಯವಾಗ್ವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಆದೆರೀಶ ಸಿ್ರೀಕರಿಸ್ತಿ್ತರೀರಿ. ಇದ್ ವೆರೀತನ, 
ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಗಂಟೆಗಳು, ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು (ಇದ್ ಸಾರಿಗೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್್ತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ 
ಅಡಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ತ್ತದೆ), ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೆರೀಚೆಕ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೆರೀ ಹಣ 
ಹಿಡಿಯ್ವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರ್ತ್ತದೆ.

• ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಪ್ರತಿರೀ 12- ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷಟ ¾ ಕೆಲಸದ 
ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಒಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ.

• ನಿರೀವು ವಿಭಜಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೊ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಪಡೆಯ್ವ ಹಕಕುನ್ನು 
ಹೆೊಂದಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನ ಸಾರಿಗೆ ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅದಕಾಕುಗಿ 
ಮರ್ಪಾವತಿಸ್ತಾ್ತರೆ ಹಾಗೊ ಗ್ತಿ್ತಗೆ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯವನ್ನು ನಿರೀವು ಪೂಣ್ಯಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆರೀಶದಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿರೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ 
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ಪೂರಕವೂ ಸೆರೀರಿದಂತೆ, ನಿರೀವು ಉದೆೊ್ಯರೀಗದ ಅವದಿ 
ಪೂಣ್ಯಗೆೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯರೀಗದ ಅಧಿಕೃತ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ವ ಮೊದಲ್ 
ಯಾವುದೆರೀ ಕಾರಣಕಾಕುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲ್ಪಟಟರೆ ಪಾವತಿಸ್ತಾ್ತರೆ. 
ಕೆಲಸದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್್ತ ವಿರೀಸಾ ವೆಚಚುಗಳು ಯ್.ಎಸ್. ಕನಿಷಟ 
ವೆರೀತನಕಿಕುಂತ ವೆಚಚು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರ್ ಮರ್ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

J-1 ವಿನಿಮಯ ಸಂದರಕಿಕ ಭ್ೀಟಿ ವಿೀಸಾಗಳು

• ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಮೊರೀದಿತ ಡಿಎಸ್-2019 ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ವಿನಿಮಯದ ವಗ್ಯ, 
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ ಹೆಸರ್, ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯ್ವ ಸ್ಥಳದ 
ಅಭಾ್ಯಗತ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ತ್ತದೆ.
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 ಸಲಹ್: ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ೀಕರ್ ನಿಮಗ್ ಸೊಕತಾ ಸಮಯಕ್ಕು ಪಾವತಿಸಬ್ೀಕ್. ಉದ್ೊ್ಯೀಗಿಗಳಿಗ್ ಪರಾತಿೀ 
ಎರಡ್ ವಾರಕ್ೊಕುಮ್ಮ ಪಾವತಿಸ್ವುದ್ ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್್ಟೀಟ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಾ್ಯಸವಾಗಿದ್.

• ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲಾಲಿ ವೆಚಚುಗಳು, ಸಿ್ಥತಿಗಳು ಮತ್್ತ 
ನಿಬ್ಯಂಧನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ್ತರೆ.

ಬ್ೀಸಿಗ್ಯ ಕ್ಲಸದ ಪರಾಯಾಣ

• ನಿಮಗೆ ಉದೆೊ್ಯರೀಗದ ವಿವರಗಳು ಮೊದಲೆರೀ ತಿಳಿಯದಿದ್ಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ 
ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿರೀವು ಆಗರ್ಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉದೆೊ್ಯರೀಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆರೀಕ್.

ಪರಾಶಕ್ಾರ್ಕಿ ಅಥವಾ ತರಬ್ೀತಿ ಪಡ್ಯ್ವವರ್

• ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆೈಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ, ದೊರವಾಣಿಯ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ವೆಬ್ 
ಕಾ್ಯಮೆರಾದ ಮೊಲಕ ಸಂದಶ್ಯನ ನಡೆಸಬೆರೀಕ್.

• ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಕ್ಾರ್್ಯ ಅಥವಾ ತರಬೆರೀತಿ ಪಡೆಯ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನೆರೀಮಕಾತಿ 
ಯರೀಜನೆ (ಡಿಎಸ್-7002) ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ ಇದ್ ನಿರೀವು ಸಿ್ರೀಕರಿಸ್ವ ಯಾವುದೆರೀ ಆದಾಯದ ಲ್ಖಿತ 
ವಿವರಣೆ ಮತ್್ತ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದ ತರಬೆರೀತಿ ಉದೆ್ರೀಶಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೆೊಂದಿರ್ತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 
ವಾರಕೆಕು ಕನಿಷಟ 32 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ನಿಮಗೆ ವೆಚಚುಗಳ ಲ್ಖಿತ ವಿವರಣೆ ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಪಾವತಿಸಬೆರೀಕಾದ 
ಶ್ಲಕುಗಳನ್ನು ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ ಹಾಗೊ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಜಿರೀವನ ವೆಚಚುಗಳ ಅಂದಾಜ್ 
ನಿರೀಡ್ತಾ್ತರೆ.

• ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ ಇದಕಾಕುಗಿ ನಿರೀಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಯರೀಜಕರ್ 
ನಿಮ್ಮ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ವಿಮಾರಕ್ೆಯ ಬಗೆಗೆ ಖರ್ತಪಡಿಸ್ತಾ್ತರೆ, 

ಎಯ್ ಪ್ೀರ್:

• ಒಂದ್ ಮಾಧ್ಯರ್ಕ ನಂತರದ ಸಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೆೊರೀಂದಾಯಿಸಲ್ ಮತ್್ತ 
ಹಾಜರಾಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಾ್ಯಗತ ಕ್ಟ್ಂಬ ನೆರವಾಗ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಆ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 
$500 ರಷ್ಟ ವೆಚಚು ಪಾವತಿಸಬೆರೀಕ್. 

• ನಿರೀವು ದಿನಕೆಕು 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ವಾರಕೆಕು 45 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.

• ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಲೆೊರೀಚಕರ್ ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಾ್ಯಗತ 
ಕ್ಟ್ಂಬದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಯ ಹೆೊಂದಿರ್ತಾ್ತರೆ.
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ನಿಮ್ಮ ವಲಸ್ರಹಿತ ವಿೀಸಾ
ಯ್.ಎಸ್ ಸಕಾ್ಯರದ ವಲಸೆರಹಿತ ವಿರೀಸಾ ದಾಖಲಾತಿ ನಿದಿ್ಯಷಟ ಉದೆ್ರೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ, 
ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ 
ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಅನ್ಮತಿ ನಿರೀಡ್ತ್ತದೆ. ನಿರೀವು ಯ್.ಎಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆರೀರಿ ಅಥವಾ 
ವಿದೆರೀಶದ ಕಾನ್ಸ್ಲೆರೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೀಸಾಗೆ ಅಜಿ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೆರೀಕ್. ಒಮೆ್ಮ ವಲಸೆರಹಿತ ವಿರೀಸಾ ದೆೊರೆತ 
ನಂತರ, ನಿರೀವು ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೆರೀಶಾತಿಗಾಗಿ 
ಯ್.ಎಸ್. ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆರೀಕ್. ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಸಾ ಅವಧಿ ಮ್ಗಿದಲ್ಲಿ, ನಿರೀವು ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ 
ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಮರ್ಪ್ರವೆರೀಶಸ್ವ ಮೊದಲ್ ಹೆೊಸ ವಿರೀಸಾ ಪಡೆಯ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿರೀವು ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೆರೀಶಸಿದ ನಂತರ, ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪರೀಟ್್ಯ ಗೆ ಸಾಟಂಪ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಂಕ, 
ದಾಖಲಾದ ವಗ್ಯ ಮತ್್ತ “ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ” ದಿನಾಂಕವನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸ್ತಾ್ತರೆ. ನಿರೀವು  ಕಾನೊನ್ಬದ್ಧ ಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರೆಯಲ್, 
ಯ್.ಎಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್್ತ ವಲಸೆ ಸೆರೀವೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಫೆೈಲ್ 

ಮಾಡ್ವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ I-94 “ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ” ದಿನಾಂಕಕೆಕು ಮೊದಲ್ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ 
ನಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸಬೆರೀಕ್. ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ I-94 ದಾಖಲೆಯನ್ನು  
https://i94.cbp.dhs.gov  ನಲ್ಲಿ ಪರಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್.

ಸಲಹ್: ನಿೀವು ಪರಾಯಾಣಿಸ್ವ ಮದಲ್, ಎಲಾಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಎರಡ್ ಪರಾತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶ್ೀಷವಾಗಿ 
ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಕಿ ಮತ್ತಾ ಯ್.ಎಸ್. ವಿೀಸಾ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ೊ್ಯೀಗ ಗ್ತಿತಾಗ್, ಮತ್ತಾ ಯಾವುದ್ೀ 
ಹ್ಚ್ಚಿವರಿ ಗ್ರ್ತ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಂದಿಗ್ ಇಟ್್ಟಕ್ೊಂಡಿರಬ್ೀಕ್. ಇವುಗಳ ಒಂದ್ ಪರಾತಿಯನ್ನು 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದ್ೀರದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ನಂಬ್ವ ವ್ಯರ್ತಾಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬ್ೀಕ್ ಮತ್ತಾ ಮತ್ೊತಾಂದ್ ಪರಾತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 
ಇಟ್್ಟಕ್ೊಂಡಿರಬ್ೀಕ್.
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ಮೊದಲ ಹೆಸರ್
ನಿಮಗೆ ವಿರೀಸಾ ಎಲ್ಲಿ 
ನಿರೀಡಲಾಯಿತ್

ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ

“ಆರ್” ಎಂದರೆ “ರೆಗ್್ಯಲರ್ 
ಪಾಸ್ ಪರೀಟ್್ಯ. “ಕಾಲಿಸ್” 
ಎನ್ನುವುದ್ ವಿರೀಸಾ ವಿಧವಾಗಿದೆ.

“ಎಂ” ಎಂದರೆ 
ಯ್.ಎಸ್. ಗೆ 
ನಿರೀವು ಅನೆರೀಕ 
ಬಾರಿ  ಪ್ರವೆರೀಶ 
ಪಡೆಯ್ವುದ್. 
ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖೆ್ಯಯಿದ್ರೆ 
ಅಷ್ಟ ಸಮಯದ 
ಪ್ರವೆರೀಶಕೆಕು 
ನಿರೀವು ಅಜಿ್ಯ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್.

“ಆನೆೊರೀಟೆರೀಶನ್” 
ಎನ್ನುವುದ್ ನಿಮ್ಮ 
ವಿರೀಸಾ ಕ್ರಿತ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಯ 
ವಿರೀಸಾದಲ್ಲಿ, ಅದ್ ನಿಮ್ಮ 
SEVIS ಸಂಖೆ್ಯ ಮತ್್ತ 
ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು 
ತೆೊರೀರಿಸ್ತ್ತದೆ.

 “ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ” 
ಎನ್ನುವುದ್ ನಿರೀವು 
ಯ್.ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೆರೀಶ 
ಪಡೆಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರೀಸಾ 
ಬಳಸ್ವ ಕೆೊನೆಯ 
ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದ್ 
ಯ್.ಎಸ್. ನಲ್ಲಿ ನಿರೀವು 
ಉಳಿದಿರಬಹ್ದಾದ 
ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ.

ಕೆೊನೆಯ 
ಹೆಸರ್



ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣ್ 
ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್್ತ ಸೆರೀವೆಗಳಿಗೆ ಅಹ್ಯರಾಗಿದ್್, ಅವರ್ 
ಕೆಲವು ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳಿಗೊ ಅಹ್ಯರಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಒಂದ್ 
ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್್ ಇದ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ಮಕಕುಳ ಶೆೋರೀಷಣೆ, ಒತಾ್ತಯ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ 
ಬಲವಂತದ ಮೊಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕತೆಗಾಗಿ ವಯಸಕುರ್, ಮತ್್ತ ಯಾವುದೆರೀ ಒತಾ್ತಯಪೂವ್ಯಕ 
ಕಾರ್್ಯಕ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಶೆೋರೀಷಣೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದರೆ, ಕಾರ್್ಯಕ 
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು, ದಲಾಲಿಳಿಗಳು ಮತ್್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕತೆಯ ಖರಿರೀದಿದಾರರ್, ಫೆಡರಲ್ 
ಮತ್್ತ ರಾಜ್ಯದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ-ನಿರೆೊರೀಧಕ ಕಾನೊನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ಾಹ್ಯರಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ. 
ಕಾರ್್ಯಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾಗರಿಕ 
ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನೊನು ಎದ್ರಿಸಬೆರೀಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸೊರ್ಸ್ವ 
ಕೆಲವು ಎಚಚುರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ:

ಹ್ದರಿಕ್ ಮತ್ತಾ ಬ್ದರಿಕ್ಗಳು 

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ್, ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಬರಲ್ 
ಹೆದರಿಕೆಯಾಗ್ವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಬೆದರಿಸಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೊ್ರರ ವತ್ಯನೆ 
ಪ್ರದಶ್ಯಸಬಹ್ದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

• ಹೆೊಡೆಯ್ವುದ್, ದೆೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ;

• ಹೆೊಡೆಯ್ವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸ್ವುದ್, ದೆೈಹಿಕ ಹಲೆಲಿ, ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಲೆಲಿ;

• ಕಾರ್್ಯಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸದಂತೆ ಬಿರೀಗ ಹಾಕ್ವುದ್ ಅಥವಾ 
ತಡೆಯ್ವುದ್ 

• ಹೆೊರಡಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ ನಿಮಗೆ ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕು ಅಪಾಯವುಂಟ್ ಮಾಡ್ವ ಬೆದರಿಕೆ, 
ದ್ನ್ಯಡತೆಯ ದೊರ್, ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸನಿನುವೆರೀಶ ವರದಿ ಮಾಡ್ವುದ್, ಅಥವಾ ನೆರವು 
ಪಡೆಯ್ವುದ್;
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ಸಲಹ್: ಒಮ್ಮ ನಿೀವು ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್್ಟೀಟ್ಸೆ ಗ್ ಆಗರ್ಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಕಿ ಮತ್ತಾ 
ಇತರ ಪರಾಯಾಣ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತ್ ಇಡಬ್ೀಕ್. 
ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ೀಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಕಿ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೊಳು್ಳವುದ್ ಕಾನೊನ್ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್.



• ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಕೆೊಳು್ಳವುದ್ ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸ್ವುದ್; ಅಥವಾ

• ಸನಿನುವೆರೀಶ ವರದಿ ಮಾಡ್ವ, ನಿಗ್ಯರ್ಸಲ್, ದೊರ್ ನಿರೀಡಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ವ ಇತರ ಕಾರ್್ಯಕರಿಗೆ 
ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಥವಾ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ವ 
ಯಾವುದೆರೀ ವ್ಯಕಿ್ತಯನ್ನು ಪತೆ್ತಮಾಡಿ ಮರಳಿ ತಂದ್ ಬೆದರಿಸ್ವುದ್ 

ಸಾಲ

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ್ ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು, ಸಾಲ ಮರ್ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ ಕೊಲ್, 
ಸೆರೀವೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸ (ವ್ಯರ್ಚಾರ) ಮಾಡ್ವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ವುದ್. ಕೆಲವು 
ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರ ರರ್ಸಿ ವಿಧಿಸ್ತಾ್ತನೆ. ಕೊಲ್, ಸೆರೀವೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿ್ರಯ ನಡೆಸಲ್ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಯರ್ಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯ್ವಂತಹ ವತ್ಯನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಾಲವನ್ನು ಬಳಸ್ವುದ್ ಕಾನೊನಿಗೆ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿಸಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತಿದಿ್ ನಿರೀವು ಸಾಲ ಪಾವತಿಸ್ವವರೆಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ 
ಸೆರೀವೆಯಲ್ಲಿರಬೆರೀಕೆಂದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸ್ತಾ್ತರೆ. ತಿದ್್ವ ಸಾಲದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಿರೀಗಿವೆ:

• ಸಕಾಲಕೆಕು ಪಾವತಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಕಷಟವಾಗ್ವ ಸಾಲ ವಿಧಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಅದ್ 
ನಿರೀವು ಗಳಿಸ್ವ ಅನ್ಪಾತಕಿಕುಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿರ್ವುದ್;

• ಮ್ಂಗಡವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿರೀಡದಿರ್ವ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಒಪಿ್ಪದ ಸಾಲಕಿಕುಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿಸ್ವುದ್;

• ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೆ ಅನ್ಯಿಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ವುದ್;

• ಸಾಲ ಮರ್ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಸೆರೀವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀವು ಎಷ್ಟ ಕಾಲ ಇರಬೆರೀಕೆಂದ್ 
ವಿವರಿಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ವುದ್;

• ಸಾರಿಗೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಮ್ಂಗಡಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲ್ ಒಪ್ಪದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಕು 
ಸೆರೀರಿಸ್ವುದ್; ಮತ್್ತ

• ನಿಯಮ ಉಲಲಿಂಘನೆಗಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟ ಗಳಿಸದಿರ್ವುದಕಾಕುಗಿ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ 
ನಿವ್ಯಹಿಸದಿರ್ವುದಕಾಕುಗಿ , ಸೆರೀವೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿ್ರಯ ಮಾಡದಿದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಲಕು ಅಥವಾ 
ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ವುದ್.

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ ನಿಯಂತರಾಣಗಳು

ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ್ ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್್ತ ಇತರರಿಗೆ ನಿಗ್ಯರ್ಸಲ್, 
ದೊರ್ ನಿರೀಡಲ್ ಅಥವಾ ನೆರವು ಪಡೆಯಲ್ ಕಷಟವಾಗ್ವಂತೆ ನಿಮಯ ಮತ್್ತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

• ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಗ್ಯರ್ಸ್ವುದಕೆಕು ವಿರ್ದ್ಧವಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಅಥವಾ ನಿರೀವು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡದಿರ್ವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೊರೀಗಬೆರೀಕೆನ್ನುವ ಬಗೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು;

• ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪರೀಟ್್ಯ, ವಿರೀಸಾ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರ್ತ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ನಿಯಮಕೆಕು ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಕೆೊಳು್ಳವುದ್;

• ಸಾಕಷ್ಟ ಆಹಾರ, ನಿದೆ್ರ, ಅಥವಾ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ಆರೆೈಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸ್ವುದ್; ಅಥವಾ

• ನಿಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬ, ಇತರ ಕಾರ್್ಯಕರ್, ಗಾ್ರಹಕರ್ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದ ಹೆೊರಗಿನ ಇತರ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಾದ, ಕಾನೊನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆರೀವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್್ಯಕರನ್ನು ಭೆರೀಟ್ 
ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯ್ವುದ್, ನಿಬ್ಯಂಧಿಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಮೆರೀಲ್್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ವುದ್.
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ವಂಚನ್ ಮತ್ತಾ ಸ್ಳು್ಳ

ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರ್, ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು, ವಂಚನೆ ಮತ್್ತ ಸ್ಳ್ಳನ್ನು 
ಬಳಸ್ತಾ್ತರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

• ಕೆಲಸದ ವಿಧ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವಾಸ ಸಿ್ಥತಿ, ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಳು್ಳ 
ಭರವಸೆ ನಿರೀಡ್ವುದ್;

• ಮೊದಲ್ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನಿರೀಡ್ವುದ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಗಳು, ಕಠಿಣ 
ಸಿ್ಥತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರೀಡ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ನಿರೀಡಿದ್ಕಿಕುಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿ ನಿರೀಡ್ವುದ್; 
ಅಥವಾ

• ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನಿರೀಡ್ವುದ್ ನಂತರ ನಿರ್್ಮಂದ ಮತೆೊ್ತಂದ್ ವಿಧದ ಕೊಲ್, ಸೆರೀವೆ 
ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ವುದ್; ಇದ್ ನಸಿ್ಯಂಗ್ ಪ್ರಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ 
ನಿರೀಡ್ವ ಭರವಸೆ ನಿರೀಡಿ, ನಂತರ ನಸಿ್ಯಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವಂತೆ 
ಒತಾ್ತಯಿಸ್ವುದ್, ಅಥವಾ ನಾ್ಯನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರೀಡ್ವ ಭರವಸೆ ನಿರೀಡಿ ವಿರ್ತ್ರ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವಂತೆ (ವ್ಯರ್ಚಾರ) ಒತಾ್ತಯಿಸ್ವುದನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ;

• ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹೆರೀಳುವುದ್;

• ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹೆರೀಳುವುದ್ ಅಥವಾ ನಿರೀವು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದಲ್ಲಿ 
ತಡೆಯ್ವುದ್; ಅಥವಾ

• ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಗ್ರ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಳು್ಳ ಹೆರೀಳುವಂತೆ ಸೊರ್ಸ್ವುದ್.

ನಿೀವು ನಿಂದನ್ಯ ಕ್ರಿತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗಡಿೀಪಾರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತತಾದ್ಯೀ?  

ನಿಂದನೆಯ ಕ್ರಿತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಅನೆರೀಕ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ನಿರೀವು 
ವಲಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿದ್ರೊ ನೆರವು ಪಡೆಯಲ್ ಹೆದರಬೆರೀಕಿಲಲಿ. ನಿರೀವು ನಿಮ್ಮ 
ಮಾಲ್ರೀಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ವಲಸೆ ವಕಿರೀಲರೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆೊರೀರ್ಸಬಹ್ದ್.

ನಿರೀವು ಅತಾ್ಯಚಾರ ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣವೂ ಸೆರೀರಿದಂತೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ 
ಮತೆೊ್ತಂದ್ ಗಂರ್ರೀರ ಅಪರಾಧದ ಸಂತ್ರಸ್ತರೆಂದ್ ತಿಳಿದ್ಬಂದಲ್ಲಿ,  ನಿರೀವು “ಟ್” (ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ 
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ) ಅಥವಾ “ಯ್” (ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂರ್ರೀರ ಅಪರಾಧದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರೆ) 
ವಲಸೆರಹಿತ ಸಿ್ಥತಿ ಅಥವಾ ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾತಾಕುಲ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ ಅನ್ಮತಿ 
ಪಡೆದಿರ್ವ ವಿವಿಧ ವಲಸೆರಹಿತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಅಹ್ಯರಾಗಿರ್ತಿ್ತರೀರಿ. ಈ ವಲಸೆರಹಿತ ವಗಿರೀ್ಯಕರಣ 
ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ.; ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೆರೀಕ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಟ್ ಅಥವಾ 
ಯ್ ವಲಸೆರಹಿತ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲಿ ಮತ್್ತ ನಿರೀವು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲ್ 
ತಿಳಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ.
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ಸಲಹ್: ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ೀಕ ನಿಮ್ಮ ವಿರ್ದ್ಧ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೊಂಡ ಯಾವುದ್ೀ ಅಸಮಪಕಿಕ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ 
ಮತ್ತಾ/ರ್ರಾಯಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲ್ ಇಟ್್ಟಕ್ೊಂಡಿರಬ್ೀಕ್ ಮತ್ತಾ ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ 
ಹ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತಾ ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿಟ್್ಟಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್.



ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣ್ಯ ಸಂತರಾಸತಾರಿಗ್ ಯಾವ ಸ್ೀವ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್?

• ಯ್ನೆೈಟೆಡ್ ಸೆಟರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು, ಸೆರೀವೆಗಳು ಮತ್್ತ ಸ್ತಂತ್ರ ವಲಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅನೆರೀಕ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು 
ನಿಮಗೆ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ/ದಂತ ಆರೆೈಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೆೊರೀಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ, ವಾಸ್ತವ್ಯ, ವಲಸೆಗಾಗಿ 
ಕಾನೊನಿನ ನೆರವು, ಮತ್್ತ ಇತರ ಕಾನೊನಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ನೆರವು ಮತ್್ತ 
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು ಸೆರೀರಿದಂತೆ ಈ ಸೆರೀವೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡ್ತ್ತವೆ.
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ಸಲಹ್: ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲೊಲಿ ಲ್ಖಿತ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್್ಟಕ್ೊಳು್ಳವುದ್ ಉತತಾಮ 
ಆಲ್ೊೀಚನ್. ನಿೀವು ಕ್ಲಸ ಮಾಡ್ವ ಎಲಾಲಿ ದಿನ ಮತ್ತಾ ಗಂಟ್ಗಳಂದ್ ನ್ೊೀಟ್ ಬ್ಕ್ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೊಂಡ್, 
ನಿಮಗ್ ಎಷ್್ಟ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್, ನಿೀವು ಪಾವತಿ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ೀಚ್ಕ್ ನಿಂದ 
ಯಾವುದ್ೀ ಹಣ ಹಿಡಿದಿದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾ ಆ ಹಣ ಹಿಡಿಯ್ವಿಕ್ಗ್ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ದ್ಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೀಕ್.

ಮಾದರಿ ವಾರದ ಕ್ಲಸದ ಲಾಗ್
ಉದ್ೊ್ಯೀಗ: ಮೀಲ್್ವಚಾರಕರ್:

ದಿನಾಂಕ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗಳು ಗಂಟ್ಗಳು ಪಾವತಿ

ಒಳಗೆ:______________________
ಹೆೊರಗೆ:____________________
ಒಟ್ಟ:_______________________

ಒಳಗೆ:______________________
ಹೆೊರಗೆ:____________________
ಒಟ್ಟ:_______________________
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 ಹ್ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳಿಗ್ ಭ್ೀಟಿ 
ನಿೀಡಿ:
(ಕೆಳಗಿನ ವೆಬೆಸ್ೈಟಗೆಳು ಇಂಗಿಲಿಷನುಲ್ಲಿವೆ.)

• ವಿರೀಸಾ ಅಪಿಲಿಕೆರೀಶನ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಯ್.ಎಸ್. ವಿರೀಸಾ: usvisas.state.gov. 

• ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: www.state.gov/j/tip.

• J-1 ವಿರೀಸಾ ವಿನಿಮಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ: j1visa.state.gov. 

• ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲ, ಬಣ್ಣ, ಧಮ್ಯ, ಲ್ಂಗ (ಗಭಾ್ಯವಸೆ್ಥಯೊ ಸೆರೀರಿದಂತೆ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮೊಲ, 
ವಯಸ್ಸ್ (40 ಅಥವಾ ಮೆರೀಲ್ಪಟ್ಟ), ನೊ್ಯನತೆ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್್ತ 
ಬೆರೀಧಭಾವದ ಪ್ರಕರಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೀಧಭಾವದಿಂದ ಮ್ಕ್ತರಾಗಲ್ ಸಮಾನತೆ ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ 
ಹಕ್ಕುಗಳು: www.eeoc.gov.

• ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ಯಸ್ಥಳದ ಸ್ರಕ್ಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಸ್ರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತ್್ತ 
ಪರಿಶರೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿರೀವು ಮನವಿ ಮಾಡಬೆರೀಕಿದ್ರೆ: www.osha.gov.

• ನಿಮ್ಮ ಮಾಲ್ರೀಕರಿಂದ ಪಾವತಿಯಾಗದ ವೆರೀತನ ಹೆರೀಗೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್:  
webapps.dol.gov/wow. 

• ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವೆರೀತನ ಪಡೆಯ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ವೆರೀತನ ದೊರನ್ನು ಹೆರೀಗೆ ದಾಖಲ್ಸ್ವುದ್ 
ಎನ್ನುವುದೊ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ: www.dol.gov/WHD/immigration.

• ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆರೀಧಭಾವ ಎದ್ರಿಸದಿರಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್್ತ 
ಬೆರೀಧಭಾವದ ದೊರ್ ದಾಖಲ್ಸಲ್: www.justice.gov/crt/filing-charge.

• ಪ್ರಕರಣ ಹೆರೀಗೆ ದಾಖಲ್ಸ್ವುದ್ ಎನ್ನುವುದೊ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆರೀತನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ 
ಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್, ಇತರ ಕಾರ್್ಯಕರೆೊಂದಿಗೆ ಸೆರೀರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು: www.nlrb.gov. 

• ಆರೆೊರೀಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್್ತ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು:  
localhelp.healthcare.gov.



ಈ ಕರಪತರಾವನ್ನು  ಸಾವಕಿಜನಿಕ ಕಾನೊನ್ 110-457, 2008  ರ ವಿಲ್ಯಂ ವಿಲ್ಬರ್ ಫೀಸ್ಕಿ 
ಟಾರಾಫಿರ್ಂಗ್ ವಿರ್್ಟಮ್ಸೆ ಪರಾಟ್ಕ್ಷನ್ ರಿೀಆಥರ್ೈಸ್ೀರನ್ ಕಾಯ್ಯ ಸ್ಕ್ಷನ 202 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರ್ದ್ 

ರಚ್ಸಲಾಗಿದ್. 


