
உங்களது உரிமை்களை 
அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்

தேசிய ைனிேக் ்கடதேல் உடனடித  

கேொலைதேசி எண் 1-888-373-7888  

(அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களுக்குள்ளொ்க)

அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ேணிபுரியும் சையததிலொன 
உங்களது உரிமை்களை விவரிக்கும் ஒரு ே்கவல் பிரசுரம்.



உங்களது உரிமை்கமள அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்

அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ேஙகியிருபேது உங்களுக்கு 
நிமைவொனேொ்க அமையும் என்று நொங்கள் நம்பிக்ம்க 
க்கொண்டுள்தளொம். ஆனாலும், தைொசைொன சூழ்நிலை்கள் அமைய 
தநரந்ேொல், உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது என்ேதுடன் நீங்கள் 
உேவியும் கேைலொம்!

உங்களுக்கு பின்வரு்வன்வற்றுக்்கொன உரிமை உள்ளது: 

 • நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்கபேடுவேற்கு

 • ேொரேடசம் ்கொடடபேடொைல் இருபேேற்கு

 • ேொலியல் துன்புறுதேல் ைற்றும் ேொலியல் அததுமீைல் இல்லொைல் 
இருபேேற்கு

 • ஆதரொக்கியைொன ைற்றும் ேொது்கொபேொன ேணியிடம் 
கேறுவேற்கு

 • கேொழிற்சங்கம், புலம்கேயரந்தேொர ைற்றும் கேொழிலொளர  
உரிமை்களுக்்கொன  குழுக்்களிடமிருந்து உேவி த்கொருவேற்கு

 • ேவறா்கப ேயன்ேடுததும் ேணிச் சூழலை விடடு 
கவளிதயறுவேற்கு

நீங்கள் த்வறொ்க நடததபபடடொல், ததசிய ைனிதக் 
்கடததல் உடனடித கதொமைதபசி எண்  

1-888-373-7888 ஐத கதொடர்புக்கொள்ளவும் 
(அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குள்ளொ்க), 

ைற்றும் “HELP” எனறு 233733க்கு குறுஞகசயதி 
அனுபபவும் (அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குள்ளொ்க)  

அல்ைது NHTRC@POLARISPROJECT.ORGல்  
ைினனஞசல் அனுபபவும்.
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உத்விக் குறிபபு: அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்கு இந்த பிரசுரதமத 
எதிர்்கொை துமையொதொரைொ்க உங்களுடன க்கொண்டு்வரவும்.

பயிற்சி கபற்ற ்வல்லுநர்்கள் 200க்கும் தைைொன 
கைொழி்களில் உங்களுக்கு உதவு்வதற்்கொ்க 
எபதபொதும் உள்ளனர். நீங்கள் உங்களது 

கபயமரத கதரி்விக்்கத்வொ அல்ைது 
அமடயொளபபடுததிக்க்கொள்ளத்வொ த்வண்டியதில்மை. 

WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORGல்  
கூடுதைொ்க அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் உடனடி அேொயததிலிருந்ேொல் 911ல் (அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குள்ளொ்க) ்கொவல் துமைமய அமழக்்கவும். 
அவர்களிடம் அவசர நிலைமயயும் உங்கள் இடதமேயும் நீங்கள் 
அமழக்கும் உங்களது கேொலைதேசி எண்ணையும் கசொல்லவும். 
நீங்கள் ஆஙகிலம் தேசொேவர எனில் கைொழிகேயரபேொளர 
தவண்டுகைனக் த்கட்கவும். ்கொவலர்கள் வரும்தேொது நீங்கள் 
இந்ேப பிரசுரதமேக் ்கொடடி, நீங்கள் ேவறா்க நடதேபேடடது குறிதது 
எடுததுச் கசொல்லவும். 

நீங்கள் ஏ-3, ஜி-5, கெச், தே, என்ஏடிஓ-7, அல்லது பி-1 
உள்நொடடு கேொழிலொளர குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொ 
கேற்றால், உங்களது விசொ தநர்கொணலின்தேொது நீங்கள் இந்ேப 
பிரசுரதமேப கேறுவீர்கள். விசொமவப கேறுவேற்கு முன்ேொ்க 
துணைததூேர்க அதி்கொரி ஒருவர நீங்கள் இந்ே பிரசுரதமேப கேற்று, 
ேடிதது, இேன் உள்ளடக்்கங்களைப புரிந்துக்கொண்டுள்ளீர்கள் 
என்ேமே உறுதிபேடுதே தவண்டும். நீங்கள் கேைவில்லைகயனில், 
துணைததூேர்க அதி்கொரி பிரசுரதமேக் க்கொடுதது அது குறிதது 
உங்களிடம் விவொதிக்்க தவண்டும். கூடுேலொ்க, பிரசுரததிலுள்ள 
ே்கவல்்கள் குறிதது உங்களுக்கு ஏதேனும் த்கள்வி்கள் இருந்ேொல், 
துணைததூேர்க அதி்கொரி ேதில் ேர தவண்டும்.



்விசொ நிமை எது்வொயினும் உங்களது 
உரிமை்கள் 
உங்களது உரிமை்கள் மீைபேடுவேொ்க நீங்கள் நம்பினால், அரசொங்க 
நிறுவனம், கேொழிற்சங்கம், அரசு-சொரொ அமைபபு, அல்லது 
உங்களுக்கு உேவக் கூடிய பிை நிறுவனங்களுக்குத கேரிவியுங்கள். 
நீங்கள் ஆஙகிலம் தேசொேவர எனில் கைொழிகேயரபேொளர 
தவண்டுகைனக் த்கட்கவும்.

1. நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்கபபடு்வதற்்கொன உங்களது 
உரிமை

 • நீங்கள் கசய்யும் எல்லொ தவலை்களுக்்கொ்கவும்  
ஊதியைளிக்்கபேடுவேற்்கொன உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

 • கேரும்ேொலொன தவலை்களுக்்கொ்க கூடடரசின் மைய 
அமைபபுக்குரிய சடடபூரவைொன குமைந்ேேடச ஊதியைொவது 
கேறுவேற்்கொன உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. கூடடரசின் மைய 
அமைபபுக்குரிய ேற்தேொமேய குமைந்ேேடச ஊதியதமேத  
கேரிந்துக்கொள்ள www.dol.gov/whd/minimumwage.htmஐப 
ேொரமவயிடவும்.

 • பின்வருவனவற்றின்தேொது நீங்கள் கூடடரசின் மைய 
அமைபபுக்குரிய குமைந்ேேடச ஊதியதமே விட அதி்கைொ்க 
சம்ேொதிக்கும் உரிமையுமடயவரொவீர்கள்: 

 • அதி்கைொன குமைந்ேேடச ஊதியம் க்கொண்ட ஒரு ைொ்கொணம், 
ந்கரம் அல்லது நொடடில் நீங்கள் ேணிபுரிகிறீர்கள்.

 • உங்கள் தவலைவொய்பபு ஒபேந்ேம்/விசொ கசயல்நிரலுக்கு 
அதி்கைொன கேொம்கமயக் த்கொருகிைது.

 • ஒரு வொரததில் 40 ைணி தநரததுக்கு தைலொ்க நீங்கள் தவலை 
கசய்துள்ள ஒவகவொரு ைணி தநரததுக்கும் கூடுேல் தநர 
ஊதியைொ்க உங்களது ைணிக்்கொன ஊதியததின் ஒன்ைமர ைடஙகு 
கேறுவேற்கு நீங்கள் உரிமையுமடயவரொ்கலொம். உேொரணைொ்க, 
உங்களது வழக்்கைொன ஊதிய விகிேம் ைணிக்கு $10 எனில்,  
ஒதர வொரததில் 40 ைணி தநரததுக்கு தைலொ்க நீங்கள் தவலை 
கசய்துள்ள ஒவகவொரு ைணி தநரததுக்கும் உங்கள் முேலொளி 
உங்களுக்கு $15 ேர தவண்டியிருக்கும். 
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 • உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து உங்கள் முேலொளி 
ேணதமே எடுததுக்க்கொண்டொல், அது ்கழிவு எனபேடுகிைது. 
உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து எடுததுக்க்கொள்ளும் 
ஒவகவொரு ்கழிமவயும் உங்கள் முேலொளி உங்களுக்குத 
கேளிவொ்க அமடயொளபேடுதே தவண்டும். 

 • ்கழிவு்களுக்குப பிைகு சடடபூரவைொ்கத தேமவபேடும் ஊதிய 
விகிேதமே விடக் குமைவொன கேொம்கதய உங்களுக்குக் 
கிமடதேொல், ்கழிவு்கள் சடட விதரொேைொனேொ்க இருக்்கலொம். 
சீருமட்கள், ேொது்கொபபு சொேனங்கள், தேமவயொன 
உே்கரணங்கள்,  ேரவுப கேொருட்கள், சொேனங்கள் அல்லது 
ேணியைரததுேலுக்்கொன கசலவினங்களை முேலொளி 
கேொதுவொ்கக் ்கழிபேதில்லை. சில விசொ நிலை்களுக்கு, 
இலவசைொ்க வீடடு வசதி அளிக்்கபேட தவண்டும்.  

 • சடடபூரவைொன ்கழிவு்கள் என்ேது, உடல்நலக் ்கொபபீடு, 
கேொழிற்சங்க நிலுமவ்கள், அல்லது ஊதிய முன்ேணத 
கேொம்க்கள் தேொன்ை நீங்கள் தேரவு கசய்கின்ைவற்மையும் 
ைற்றும் குழந்மே ஆேரவு அல்லது ஜீவனாம்சம் அல்லது 
திவொலொவேற்்கொன நடவடிக்ம்க்களுக்்கொன நீதிைன்ை-
ஆணையின்ேடி தைற்க்கொள்ளபேடும் பிடிதேங்கள் 
தேொன்ை முேலொளி கசய்ேொ்க தவண்டிய ்கழிவு்களையும் 
உள்ளடக்கியேொகும். சில விலக்கு்களுடன், அகைரிக்்க ஐக்கிய 
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உத்விக் குறிபபு: நீங்கள் எவ்வளவு ்கொைததுக்குத தஙகு்கிறரீ்்கள் 
எனபமதப கபொறுதது, அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களில் உடல்நைக் 
்கொபபபீடு கபற நீங்கள் த்கொரபபடைொம். உடல்நைக் ்கொபபபீடடுக்்கொன 
கசைம்வக் குமறபபதற்்கொன நிதியுத்விக்கும் நீங்கள் தகுதி 
கபறைொம்.



அரசு்களில் ேணிபுரியும் குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொ 
க்கொண்டுள்ளவர்கள். கூடடரசின் மைய அமைபபுக்குரிய 
ைற்றும் ைொ்கொண வருவொய் ைற்றும் தவலைவொய்பபு வரி்களுக்கு 
உடேடுகிறார்கள். நீங்களும் உங்களது முேலொளியும் வருைொன 
வரி தநரடியொ்க உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்தே பிடிதேம் 
கசய்யபேடுவேற்கு ஒபபுக்க்கொள்ளலொம். உங்களது முேலொளி 
கேொதுவொ்க சமூ்கப ேொது்கொபபு ைற்றும் ைருததுவப ேரொைரிபபு 
வரி்கள் உள்ளிடட தவலைவொய்பபு வரி்களை தநரடியொ்க உங்களது 
ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்தே பிடிதேம் கசய்வொர.

2. பொரபடசம் ்கொடடபபடொைல் இருபபதற்்கொன உங்களது 
உரிமை

 • உங்கள் வயது (நீங்கள் 40 அல்லது அேற்கு தைற்ேடடவரொ்க 
இருந்ேொல்), ேொலினம், இனம், நொடு சொரந்ே மூல முேலிடம், 
இனக் குழு, நிைம், ைேம், ைரபுவழி ே்கவல்்கள் (குடும்ே 
ைருததுவப பின்னணி), அல்லது உடற்குமைேொடு ஆகியமவ 
்கொரணைொ்க உங்களது முேலொளி ேணியில் உங்களை 
ைொறுேடட முமையிதலொ அல்லது தைொசைொ்கதவொ நடததுவது 
சடடவிதரொேைொனது. 

 • நீங்கள் கேண் என்ேேொதலொ, அல்லது நீங்கள் ்கரபேைொ்க 
இருபேேொதலொ, ேொய்பேொலூடடிக்க்கொண்டிருபேேொதலொ அல்லது 
நீங்கள் ்கரபேம் ேரிக்்கக் கூடும் என்ேேொதலொ, உங்களது 
முேலொளி உங்களை ைொறுேடட முமையில் நடதேக் கூடொது.
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உத்விக் குறிபபு: அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குக் ்கிளம்பு்வதற்கு 
முனபு, புைம் கபயர்ந்த கதொழிைொளர் அமைபபு்கள் அல்ைது 
முனனொள் புைம் கபயர்ந்த கதொழிைொளர்்களிடம் அறிவுமர 
கபறுங்கள். அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களில் நீங்கள் இருக்கும்தபொது 
உங்களுக்கு பிரசசமன்கதளொ அல்ைது த்கள்்வி்கதளொ இருந்தொல் 
நீங்கள் கதொடர்புக்கொள்ளத தக்்க கபயர்்கமளயும் எண்்கமளயும் 
அ்வர்்கள் உங்களுக்குத தர முடியும். 



3. பொைியல் துனபுறுததல் ைற்றும் பொைியல் 
அததுைீறல் இல்ைொைல் இருபபதற்்கொன உங்களது 
உரிமை

 • உங்களது முேலொளி உங்களை ேொலியல் ரீதியொ்கத 
துன்புறுததுவது சடடவிதரொேைொனது. உங்களது முேலொளி 
அவைதிபேொன ேொலியல் ரீதியொன அல்லது ேொலினம்-சொரந்ே 
்கருததுக்்கள்  ஏதும் கசொல்லக் கூடொது. 

 • உங்களது முேலொளி உங்களிடம் பின்வருவன 
உள்ளிடட ேொலியல் துன்புறுதேல்்கள் தைற்க்கொள்வது 
சடடவிதரொேைொனது:

 • ேொலியல் கசயல் எமேயும் கசய்யச் கசொல்லி உங்களிடம் 
த்கடேது;

 • ேொலியல் ரீதியொ்க உங்களைத கேொடுவது;

 • ஏதேனும் ேொலியல் கசயல்்களைச் கசய்வேற்கு 
உங்களை வற்புறுததுவது, ேந்திரம் கசய்வது அல்லது 
்கடடொயபேடுவது.

4. ஆதரொக்்கியைொன ைற்றும் பொது்கொபபொன பைியிடம் 
கபறு்வதற்்கொன உங்களது உரிமை 

நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ஒரு ேணியொளரொ்க, நீங்கள் 
பின்வருவன உள்ளிடட ேொது்கொபேொன, ஆதரொக்கியைொன ேணிச் 
சூழலுக்்கொன உரிமை க்கொண்டுள்ளீர்கள்:

 • ைருதது்வ சி்கிசமச: தவலை-கேொடரேொன ்கொயங்கள் 
ைற்றும் உடல்நலக் குமைேொடு்களை உங்கள் முேலொளிக்குத 
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கேரிவிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உண்டு. கேரும்ேொலொன 
சையங்களில், தவலை-கேொடரேொன ்கொயங்கள் ைற்றும் 
உடல்நலக் குமைேொடு்களுக்கு உங்கள் முேலொளி இலவச 
ைருததுவ சிகிச்மசயும் ்கொயம்ேடட சையததில் நீங்கள் 
இழந்ே ஊதியததின் ஒரு ேகுதிமயயும் ேர தவண்டும். 
நீங்கள் ேணிபுரியும் ைொ்கொணததில் ேணியொளர்களின் ஊதிய 
இழபபீடடுக்்கொ்க நீங்கள் விண்ணபபிக்்க தவண்டியிருக்்கலொம். 

 • பொது்கொபபுக்குரிய சொதனங்கள்: நீங்கள் பூச்சிக்க்கொல்லி 
ைருந்து்கள் அல்லது அேொய்கரைொன தவதிபகேொருட்களுடன் 
அல்லது அமவ சூழ ேணிபுரிேவரொனால், உங்களது முேலொளி 
அவதவலைக்்கொன ேொது்கொபபுக்குரிய சொேனங்களுக்்கொன ேணம் 
கசலுததி (சுவொசக் ்கருவி அல்லது ம்கயுமை்கள் தேொன்ை) 
அவற்மை வழங்க தவண்டும்.  

 • பயிற்சி: ஆேததுக்்கள், தீஙகு்களைத ேடுக்கும் முமை்கள், 
ைற்றும்  உங்களது ேணியிடததுக்கு ேகுந்ே, ேொது்கொபபு ைற்றும் 
ஆதரொக்கிய ேரநிலை்களைப ேற்றி ே்கவல்்கள் ைற்றும் ேயிற்சி 
கேறுவேற்கு உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது. இபேயிற்சியொனது 
உங்களொல் புரிந்துக்கொள்ளக் கூடிய கைொழி ைற்றும் 
வொரதமே்களில் இருக்்க தவண்டும்.

 • ்வடீடு ்வசதி: உங்களது முேலொளி வீடடு வசதி 
அளிபேேொனால், அது சுதேைொனேொ்கவும் ேொது்கொபேொனேொ்கவும் 
இருக்்க தவண்டும். தவலை-இல்லொே தநரங்களில் உங்கள் 
வீடமட விடடு கவளிவர நீங்கள் அனுைதிக்்கபேட தவண்டும். 

 • குளியைமற்கள்: குளியலமை்கள் சுதேைொனேொ்கவும் அணு்கக் 
கூடியேொ்கவும் இருக்்க தவண்டும். தேமவபேடும்தேொது 
குளியலமைமயப ேயன்ேடுதே உங்களது முேலொளி உங்களை 
அனுைதிக்்க தவண்டும்.

 • குடிதண்ைரீ்: சுதேைொன குடிநீமரப கேறும் உரிமை 
உங்களுக்கு உள்ளது. 
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 • தசொப ைற்றும் சுததைொன நீர்: தேமவபேடும்தேொது, 
குறிபேொ்க பூச்சிக்க்கொல்லி்கள்/தவதிபகேொருட்களொல் 
ேேபேடுதேபேடட ்கொய்்கறி்கள் அல்லது ேழங்கள் உள்ளிடட 
பூச்சிக்க்கொல்லி்கள்/தவதிபகேொருட்களைக் ம்கயொண்ட பின்பு, 
தசொப ைற்றும் நீர க்கொண்டு உங்கள் ம்க்களைக் ்கழுவும் உரிமை 
உங்களுக்கு உள்ளது.

 • ைருதது்வ அ்வசரநிமை்கள்: உங்களது கசலவு்களுக்்கொன 
கேொம்க உங்களுக்கு அளிக்்கபேடலொம். அேனால் நீங்கள் 
உங்கள் ்கொயங்கள் ைற்றும் உடல்நலக் குமைேொடு்களை, 
உங்கள் முேலொளியிடம் அவர தேமவயொன ேடிவங்களை 
நிரபபும் வம்கயில், கூடிய விமரவில் கேரிவிக்்க தவண்டும். 
நீங்கள் ைருததுவரிடதைொ, ேனி ைருததுவைனை அல்லது 
ைருததுவைனையிதலொ இருக்கும்தேொது உங்கள் உடல்நலக் 
குமைேொடு்கள் ைற்றும் ்கொயங்கள் குறிதே ேடிவங்களுக்்கொன 
ந்கல்்களைக் த்களுங்கள்.

நீங்கள் பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் அல்லது தவதிபகேொருட்களுடதனா 
அல்லது அமவ சொரந்தேொ ேணிபுரிந்துக்கொண்டிருந்ேொல்: 

 • நீங்கள் எந்ே தவதிபகேொருட்களுடன் ேணிபுரிகிறீர்கள் 
என்ேமேத கேரிந்துக்கொள்ளவும் புரிந்துக்கொள்ளவும் 
உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. உங்களது முேலொளி ேணியிட 
தவதிபகேொருட்கள் குறிதே ஊதியைளிக்்கபேடட ேயிற்சிமய 
உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும்.

 • பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் எஙகு ைற்றும் எபதேொது கேளிக்்கபேடடது 
ைற்றும் ேயன்ேடுதேபேடட ேகுதிக்குள் மீண்டும் எபதேொது 
ேொது்கொபேொ்க உள்நுமழயலொம் என்ேமே ேற்கசயலொ்க 
அேற்கு ஆடேடுவமேத ேவிரபேேற்்கொ்க உங்களது முேலொளி 
உங்களுக்குத கேரிவிக்்க தவண்டும். பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் 
ேயன்ேடுதேபேடும் ேகுதிக்குள் இருக்்க தவண்டொம்.
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உத்விக் குறிபபு: உங்களது முதைொளி, ஒபபந்ததொரர், அல்ைது 
பைியைர்ததுப்வரின சடட ஆதைொசமன பொரபடசைொனதொ்க 
இருக்்கைொம். ஒரு சுயொதீனைொன ்வழக்்கறிஞரிடைிருந்து 
ஆதைொசமன கபறவும். 



5. கதொழிற்சங்கம், புைம்கபயர்ந்ததொர் ைற்றும் 
கதொழிைொளர் உரிமை்களுக்்கொன குழுக்்களிடைிருந்து 
உத்வி கபறு்வதற்்கொன உங்கள் உரிமை

 • சில விதிவிலக்கு்களுடன், உங்களது ஊதியம் அல்லது 
ேணிச் சூழ்நிலை்களை தைம்ேடுததுவேற்்கொ்க உங்கள் 
ச்க ேணியொளர்களுடன் இணைந்து  முேலொளிமயக் 
த்கடகும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. கேரும்ேொலொன 
கேொழிலொளர்களுக்கு உங்கள் ேணியிடததில் ஒரு 
கேொழிற்சங்கதமே உருவொக்கி, இணைந்து, அேற்கு 
ஆேரவளிபேேற்்கொன  உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

 • நீங்கள் தவலை கசய்யொேதேொது, அதி்க ஊதியம் அல்லது 
ேணியிடததில் தைம்ேடட ேணிச் சூழல்்களுக்கு ஆேரவொன 
கேொது உமர்கள், ஊரவலங்கள் ைற்றும் ஆரபேொடடங்களில் 
நீங்கள் ேஙகுக்கொள்ளலொம். 

 • உங்களது குடிதயற்ை நிலை எதுவொ்க இருந்ேொலும், 
உங்களுக்கு இந்ே உரிமை உள்ளது. உங்கள் உரிமைமய 
வலியுறுததுவேற்்கொ்க உங்கள் முேலொளி உங்களுக்கு எதிரொ்க 
நடவடிக்ம்க தைற்க்கொள்ள முடியொது.

6. த்வறொ்கப பயனபடுததும் பைிச சூழமை ்விடடு 
க்வளிதயறு்வதற்்கொன உங்களது உரிமை

 • ேவறா்கப ேயன்ேடுதேபேடும்தேொது மி்கவும் முக்கியைொன 
விஷயம் என்னகவனில் ேொது்கொபமே நொடுவதேயொகும். 
உங்கள் முேலொளி உங்களைத ேவறா்கப ேயன்ேடுததும்தேொது 
நீங்கள்  ேணியில் கேொடர தவண்டியதில்லை. 

 • உங்களது முேலொளியிடமிருந்து நீங்கள் விலகியதும் உங்கள் 
விசொ நிலை கசல்லத ேக்்கேொ்க இருக்்கொது என்றாலும், உங்களொல் 
உங்கள் விசொ நிலைமய அல்லது முேலொளிமய ைொற்றிக்க்கொள்ள 
முடியும்.  அவவொறு கசய்வேற்்கொ்க நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களை விடடு கவளிதயை தவண்டியிருக்்கலொம். உங்கள் 
விசொ நிலை கசல்லதேக்்கேொ்க இல்லை என்றாலும், உங்களைத 
ேவறா்கப ேயன்ேடுததும் முேலொளியிடமிருந்து நீங்கள் 
விலகியதும் உங்களுக்கு உேவி கிடடும். 
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 • நீங்கள் ேணிபுரியும்தேொதேொ அல்லது உங்கள் 
முேலொளியிடமிருந்து விலகிய பிைத்கொ, நீங்கள் ஒரு 
முமையொன பு்கொர அளிக்்கலொம் அல்லது உங்கள் முேலொளிக்கு 
எதிரொ்க ஓர உரிமைக் த்கொரிக்ம்க வழக்கு கேொடுக்்கலொம். 
அவவொறு கசய்ேமைக்்கொ்க உங்கள் முேலொளி உங்களுக்கு 
எதிரொ்க நடவடிக்ம்க எடுதேொல் (அல்லது ேழிவொஙகினால்) 
அவர சடடதமே மீறுவேொகும்.

உங்களது குடிதயறிதயொர் அல்ைொத 
நிமை அடிபபமடயிைொன கூடுதல் 
உரிமை்கள் 
ஏ-3, ஜி-5, எனஏடிஓ-7, ைற்றும் பி-1 உள்நொடடுப 
பைியொளர்்கள்

 • உங்கள் முேலொளி உங்களுக்கு அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்கள் 
சடடததுக்கு இணக்்கைொன ஒரு ேணியைரததுேல் ஒபேந்ேதமே 
அளிக்்க தவண்டும். 

 • ஒபேந்ேைொனது உள்நொடடுப ேணியொளருக்கு அளிக்்கபேட 
தவண்டிய ைணிக்்கொன குமைந்ேேடச ஊதியதமேக் குறிபபிட 
தவண்டும். ைணிக்்கொன ஊதியைொனது, அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களின் கூடடரசின் மைய அமைபபுக்குரிய, ைொ்கொண 
அல்லது உள்ளூர சடடததின்கீழொன குமைந்ேேடச ஊதியதமே 
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உங்கள் முதைொளி உங்களுக்கு சரியொன தநரததில் ஊதியைளிக்்க 
த்வண்டும். ஒவக்வொரு இரண்டு ்வொரங்களுக்கும் ஒரு முமற 
பைியொளர்்களுக்கு ஊதியம் அளிபபது அகைரிக்்க ஐக்்கிய 
அரசு்களில் ஒரு கபொது்வொன நமடமுமறயொகும்.



விட மி்க அதி்கைொனேொ்க இருக்்க தவண்டும்.

 • முேலொளி்கள் நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் கைொழியிலொன 
ஒபேந்ேதமே உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும். ஒபேந்ேததின் 
வமரயமை்களை நீங்கள் கேரிந்துக்கொள்வமே உறுதி 
கசய்துக்கொள்ளுங்கள். ஓர ஆவணம் என்ன கசொல்கிைது 
என்ேது உங்களுக்குத கேரியொவிடடொல் அதில் ம்ககயொபேம் 
இடொதீர்கள்.

ஏ-3, ஜி-5,  ைற்றும் எனஏடிஓ-7 உள்நொடடுப 
பைியொளர்்களுக்்கொன கூடுதல் ததம்வ்கள்

குமைந்ேேடசைொ்க, ஒபேந்ேைொனது பின்வருவனவற்மை 
உள்ளடக்கியேொ்க இருக்்க தவண்டும்: 

 • அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் எல்லொ சடடங்களையும் 
பின்ேற்றுவேொ்க உங்கள் முேலொளி ஒபபுக்க்கொள்ளுேல்;

 • ேணம் கசலுததுேலுக்்கொன ்கொல இமடகவளி ைற்றும் வடிவம், 
ேணிக் ்கடமை்கள், வொரொந்திர தவலை தநரங்கள், ேண்டிம்க 
நொட்கள், தநொய்வொய்பேடட நொட்கள், விடுமுமைக் ்கொலம் 
ஆகியமவ குறிதே ே்கவல்்கள்; ைற்றும் 

 • உங்கள் ேொஸதேொரட, ேணியைரததுேல் ஒபேந்ேம், அல்லது 
பிை ேனிபேடட உமடமை்களை மவததுக்க்கொள்ளொதிருக்்க 
உங்கள் முேலொளி ஒபபுக்க்கொள்ளுேல்.

கெச-2ஏ தற்்கொைி்க ்வி்வசொயப பைியொளர் 
்விசொக்்கள்

 • கேொழிலொளர ஆள் தசரபேவருக்கு நீங்கள் ஒருதேொதும் 
்கடடணம் கசலுதே தவண்டியிருக்்கொது.

 • நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் ஒரு கைொழியில் எழுததுபூரவைொன 
ேணி ஒபேந்ேதமே நீங்கள் கேற்றா்க தவண்டும். ஊதியம், 
ேணிக் ்கொல அளவு, தநரங்கள், நன்மை்கள் (தேொக்குவரதது, 
வீடடு வசதி ைற்றும் உணவு அல்லது சமையல் வசதி்கள் 
ஆகியமவ உடேட), உங்கள் ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து 
தைற்க்கொள்ளபேடும் ஏதேனும் ்கழிவு்கள் ஆகியமவ குறிதே 
விவரைொன ே்கவல்்கள் ஆகியவற்மை அது க்கொண்டிருக்்க 
தவண்டும்.

11



 • எண்ணிக்ம்க விகிே அடிபேமடயில் உங்களுக்கு ஊதியம் 
அளிக்்கபேடடொலும், நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்கபேடுவேற்கு 
உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது.

 • நீங்கள் கிளம்பி வரும் இடததிலிருந்து ேணியிடம் 
வமரக்குைொன உள்வரும் தேொக்குவரதது ைற்றும் தினசரி 
பிமழபபூதியதமே உங்கள் முேலொளி வழங்க தவண்டும், 
அல்லது ேணி ஒபேந்ேததில் ேொதிமய நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேவுடன், நியொயைொன கசலவு்களுக்கு ஈடொ்கத திருபபிச் 
கசலுதே தவண்டும். ேணி ஒபேந்ேதமே நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேவுடன், ேணியிடததிலிருந்து முேலொளிக்்கொ்க நீங்கள் 
எஙகிருந்து கிளம்பி வந்தீர்கதளொ, அந்ே இடம் வமரக்கும் 
நீங்கள் திரும்பிச் கசல்வேற்்கொன தேொக்குவரதது ைற்றும் 
தினசரி பிமழபபூதியததுக்கு உங்கள் முேலொளி ஏற்ேொடு கசய்ய 
தவண்டும் அல்லது ேணம் ேர தவண்டும். உங்கள் ேணி 
ஊதியததிலிருந்து கசலவு்களைக் ்கழிதேொல் வரும் கேொம்க, 
அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் குமைந்ேேடச ஊதியதமே 
விடக் குமைவொ்க இருக்கும் ேடசததில், உங்கள் முேலொளி 
முேல் தவலை வொரததில் உள்வரும் தேொக்குவரதது ைற்றும் விசொ 
கசலவு்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஈடொ்கத திருபபிச் கசலுததுவது 
அவசியைொ்கலொம். முேலொளி-அளிதே வீடடு வசதியிலிருந்து 
ேணித ேளததிற்கு ்கடடணம் ஏதுமில்லொைல் தேொக்குவரததும் 
உங்கள் முேலொளி வழங்க தவண்டும்.

 • உங்கள் கெச்-2ஏ விசொ கேொடரேொ்க கசயல்ேடுதேபேடட 
தசமவ்களுக்்கொ்க அளிக்்கபேடட இழபபீடடுக்்கொன, 
அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் சமூ்கப ேொது்கொபபு ைற்றும் 
ைருததுவப ேரொைரிபபு வரி்களிலிருந்து உங்களுக்கு விலக்கு 
அளிக்்கபேடுகிைது.

 • கேொதுவொ்க, உங்கள் முேலொளி ஒபேந்ே ்கொல்கடடததிலுள்ள 
தவலை நொட்களில் குமைந்ேேடசம் ¾ ேஙகு அளவிலொன தவலை 
நொட்களுக்கு சைைொன கைொதே ைணி தநரங்களுக்கு ேணி 
வழங்க தவண்டும்.
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கெச-2பி தற்்கொைி்க ்வி்வசொயம்-அல்ைொத 
பைியொளர் ்விசொக்்கள்

 • கேொழிலொளர ஆள் தசரபேவருக்கு நீங்கள் ஒருதேொதும் 
்கடடணம் கசலுதே தவண்டியிருக்்கொது.

 • நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் ஒரு கைொழியில் எழுததுபூரவைொன 
ேணி ஒபேந்ேதமே நீங்கள் கேற்றா்க தவண்டும். ஊதியம், 
ேணிக்்கொல அளவு, தநரங்கள், நன்மை்கள் (தேொக்குவரதது, 
வீடடு வசதி ைற்றும் உணவு அல்லது சமையல் வசதி்கள் 
ஆகியமவ உடேட), உங்கள் ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து 
ஏதேனும் ்கழிவு்கள் ஆகியமவ குறிதே விவரைொன ே்கவல்்கள் 
ஆகியவற்மை அது க்கொண்டிருக்்க தவண்டும்.

 • கேொதுவொ்க, உங்கள் முேலொளி ஒவகவொரு 12-வொர 
்கொல்கடடததிலுமுள்ள தவலை நொட்களில்  குமைந்ேேடசம் ¾ 
ேஙகு அளவிலொன தவலை நொட்களுக்கு சைைொன கைொதே ைணி 
தநரங்களுக்கு ேணி வழங்க தவண்டும்.

 • எண்ணிக்ம்க விகிே அடிபேமடயில் உங்களுக்கு ஊதியம் 
அளிக்்கபேடடொலும், நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்கபேடுவேற்கு 
உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது.

 • ேணி ஒபேந்ேததில் ேொதிமய நீங்கள் நிமைவு கசய்ேவுடன், 
கவளிநொடடிலிருந்து உங்களது உள்வரும் தேொக்குவரதது 
ைற்றும் பிமழபபூதியதமே உங்கள் முேலொளி வழங்க 
தவண்டும், அல்லது கசலவு்களுக்கு ஈடொ்கத திருபபிச் கசலுதே 
தவண்டும். கூடுேலொ்க, ேணி ஒபேந்ேதமே நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேொதலொ, அல்லது உங்களது அதி்கொரைளிக்்கபேடட 
ேணி நியைனக் ்கொல்கடடததுக்கு முன்னேொ்கதவ ஏதேனும் 
்கொரணங்களொல் உங்கள் முேலொளியொல் நீங்கள் ேணியிலிருந்து 
நீக்்கபேடடொதலொ, நீங்கள் வீடு திரும்பிச் கசல்வேற்்கொன 
தேொக்குவரததுக்கு ஆகும் கசலவு்களுக்கு, பிமழபபூதியம் 
உடேட, உங்கள் முேலொளி ஏற்ேொடு கசய்ய தவண்டும் 
அல்லது ேணம் ேர தவண்டும். உங்கள் ேணி ஊதியததிலிருந்து 
கசலவு்களைக் ்கழிதேொல் வரும் கேொம்க, அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களின் குமைந்ேேடச ஊதியதமே விடக் 
குமைவொ்க இருக்கும் ேடசததில், உங்கள் முேலொளி முேல் 
தவலை வொரததில் உள்வரும் தேொக்குவரதது ைற்றும் விசொ 
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கசலவு்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஈடொ்கத திருபபிச் கசலுததுவது 
அவசியைொ்கலொம்.

தஜ-1 பரிைொற்ற ்வரும்கயொளர் ்விசொக்்கள்

 • உங்களது ஒபபுேலளிக்்கபேடட டிஎஸ-2019, உங்கள் 
கசயல்நிரல் தேதி்கள், ேரிைொற்ைததின் வம்கயினம், உங்களது 
கேொறுபேொேரவொளரின் கேயர, ைற்றும் உங்கள் ேரிைொற்ை 
கசயல்நிரல் நி்கழும் இடைளிக்கும் இடம் ஆகியவற்மை 
விவரிக்கிைது.

 • உங்களது கேொறுபேொேரவொளர உங்கள் ேரிைொற்ை 
கசயல்நிரலுக்்கொன கசலவு்கள், நிேந்ேனை்கள் ைற்றும் 
வமரயமை்களைத துல்லியைொ்க விவரிக்்க தவண்டும்.  

த்கொமடக்்கொை பைி பயைம்

 • முன்தே-ஏற்ேொடு கசய்யபேடட தவலைவொய்பபு உங்களிடம் 
இல்லைகயன்றால், நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களை 
வந்ேமடந்ேதும் உங்களுக்கு தவலை கிமடபேேற்கு உங்கள் 
கேொறுபேொேரவொளர உங்களுக்கு உேவ தவண்டும்.

பயிற்சிப பைியொளர் அல்ைது பயிற்சி கபறுப்வர்

 • உங்கள் கேொறுபேொேரவொளர உங்களை தநரடியொ்கதவொ  
கேொலைதேசி மூலைொ்கதவொ அல்லது கவப த்கைரொ மூலைொ்கதவொ 
தநர்கொணல் கசய்ய தவண்டும்.

 • உங்கள் கேொறுபேொேரவொளர, நீங்கள் கேைவிருக்கும் ஏதேனும் 
வருைொனததின் எழுததுபூரவ அறிக்ம்க ைற்றும் திடடததின்  
ேயிற்சி தநொக்்கங்களின் ஒரு கேொகுபபு ஆகியவற்மை 
உள்ளடக்கிய, ஒரு ேயிற்சிப ேணியொளர அல்லது ேயிற்சி 
கேறுேவர ேணியைரததுேல் திடடதமே (டிஎஸ-7002) 
உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும். வொரததிற்கு குமைந்ேேடசம் 
32 ைணி தநரைொவது உங்களுக்கு அளிக்்கபேட தவண்டும்.

 • உங்கள் கேொறுபேொேரவொளர நீங்கள் கசலுதே தவண்டிய 
கசலவு்கள் ைற்றும் ்கடடணங்கள்  ைற்றும் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களில் வொழ்வேற்்கொன கசலவினங்களுக்்கொன ஒரு 
ைதிபபீடு ஆகியவற்றுக்்கொன எழுததுபூரவ அறிக்ம்கமய 
உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும்.



15

 • நீங்கள் ைருததுவக் ்கொபபீடடு ேொது்கொபபு க்கொண்டிருபேமே, 
உங்கள் கேொறுபேொேரவொளர இக்்கொபபீடமட அளிக்்கதவொ 
அல்லது அேற்கு ேணம் கசலுதேதவொ தவண்டியதில்லை 
என்றாலும் கூட, உங்கள் கேொறுபேொேரவொளர உறுதி கசய்ய 
தவண்டும்.

உப்கொரம் கபறும் பைிபகபண்

 • உங்களுக்கு இடைளிக்கும்-குடும்ேம் உயரநிலைக்கு தைற்ேடட 
அமைபபிலுள்ள வகுபபில் ேஙகுக்கொள்ள உங்களைச் தசரதது, 
அவவகுபபு்களுக்்கொ்க $500 வமரயிலொன கேொம்கமய 
அளிக்்க தவண்டும்.

 • ஒரு நொளைக்கு 10 ைணி தநரததுக்த்கொ அல்லது ஒரு வொரததுக்கு 
45 ைணி தநரததிற்த்கொ அதி்கைொ்க நீங்கள் தவலை கசய்ய 
தவண்டியதில்லை. 

 • உங்கள் ஆதலொச்கர கேொடரந்து உங்களுடனும் உங்களுக்கு 
இடைளிக்கும்-குடும்ேததுடனும் கேொடரபில் இருக்்க 
தவண்டும்.

உத்விக் குறிபபு: நீங்கள் பயைம் கசய்வதற்கு முனபு, எல்ைொ 
முக்்கிய ஆ்வைங்களுக்கும், குறிபபொ்க உங்கள் பொஸதபொர்ட ைற்றும் 
அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்கள் ்விசொ, உங்கள் பைி ஒபபந்தம், ைற்றும் 
ஏததனும் கூடுதல் அமடயொள ஆ்வைங்கள் ஆ்கிய்வற்றுக்கு 
இரண்டு ந்கல்்கள் எடுததுக்க்கொள்ளவும். இந்த ந்கல்்களின ஒரு 
கதொகுபமப உங்கள் கசொந்த நொடடில் நீங்கள் நம்பு்கிற ஒரு்வரிடம் 
க்கொடுக்்கவும். ைற்கறொரு கதொகுபமப நீங்கள் எடுததுக்க்கொள்ளவும். 
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உங்கள் குடிதயறுத்வொர் அல்ைொததொர் 
்விசொ
குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொவொனது தவலை, ேடிபபு, 
அல்லது ஒரு ்கலொசொரப ேரிைொற்ை நி்கழ்ச்சியில் ேஙகுகேறுேல் 
தேொன்ைமவ உள்ளிடட குறிபபிடட ்கொரணங்களுக்்கொ்க அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குப ேயணம் தைற்க்கொள்ளும் ேனிநேர்களை 
அனுைதிக்கும் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் ஓர ஆவணைொகும். 
கவளிநொடு்களிலுள்ள தூேர்கம் அல்லது துணைத தூேர்கததில் 
நீங்கள் விசொவுக்்கொ்க விண்ணபபிக்்க தவண்டும். நீங்கள் 
குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொமவப கேற்ைதும், அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குப ேயணம் கசய்து அனுைதிக்்கொ்க அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்கள் அலுவலரிடம் விசொமவக் ்கொண்பிக்்க தவண்டும். 
உங்கள் விசொ ்கொலொவதியொனால், நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களுக்குள் மீண்டும் நுமழவேற்கு முன்ேொ்க புதிய விசொமவப 
கேறுவது அவசியம்.

உங்கள்  
கேயர 

உங்கள் விசொ 
அளிக்்கபேடட 
இடம்

உங்கள் 
பிைந்ே 
தேதி

“ஆர” என்ேது “வழக்்கைொன” 
ேொஸதேொரட. “வகுபபு” என்ேது 
விசொவின் வம்க.

“எம்” என்ேது நீங்கள் அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குள் ேல முமை 
நுமழவேற்கு நொடலொம். இஙகு ஏதேனும் 
எண் இருந்ேொல், அதேனை முமை நீங்கள் 
நுமழவுக்கு விண்ணபபிக்்கலொம். 

“சிறு குறிபபு” என்ேது உங்கள் விசொ குறிதே 
கூடுேல் ே்கவல்்களை உள்ளடக்கியேொ்க 
இருக்்கலொம். உேொரணைொ்க, ஒரு ைொணவர  
விசொவில், உங்கள் எஸஇவிஐஎஸ எண்ணையும்  
உங்களது ேள்ளியின் கேயமரயும் ்கொடட.

“்கொலொவதி தேதி” 
என்ேது நீங்கள் 
அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களுக்குள் 
நுமழய நொடுவேற்கு 
உங்கள் விசொமவப 
ேயன்ேடுதேக் 
கூடிய ்கமடசி 
நொளொகும். அேற்கும் 
நீங்கள் எவவளவு 
்கொலம் அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களில் 
ேஙகுவீர்கள் 
என்ேேற்கும் எந்ே 
சம்ேந்ேமுமில்லை. 

குடும்ேப 
கேயர



17

அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களுக்குள் நீங்கள் 
அனுைதிக்்கபேடும்தேொது, ஒரு குடிதயற்ை 
அதி்கொரி உங்கள் ேொஸதேொரடமட 
முததிமரயிடடு, அனுைதிக்்கபேடும் நொள், 
அனுைதிக்்கபேடும் வகுபபு ைற்றும் “என்று 

வமர அனுைதிக்்கபேடலொம்” என்ேமேக் குறிபபிடுவொர. 
சடடபூரவ அந்ேஸதில்   நீங்கள் கேொடர விரும்பினால், அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்கள் குடியுரிமை ைற்றும் குடிதயற்ை தசமவ்களிடம் 
நீடடிபபிற்்கொ்க விண்ணபபிக்்கொதிருந்ேொல், உங்களது I-94 “என்று 
வமர அனுைதிக்்கபேடலொம்” தேதிக்குள் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களை விடடு கவளிதயை தவண்டும். நீங்கள் 
https://i94.cbp.dhs.govல் உங்களது I-94 ேதிவுக் குறிபபு்களைப 
ேொரமவயிடலொம். 

ைனிதக் ்கடததல் 
ைனிேக் ்கடதேலில் ேொதிபேமடந்ேவர்கள் ேொது்கொபபுக்கும் 
தசமவ்களுக்கும் உரிமை க்கொண்டவர்கள் ைற்றும் சில 
கேொது அனுகூலங்களுக்கும் ேகுதியுமடயவர்கள் ஆவொர்கள். 
ைனிேக் ்கடதேல் என்ேது வற்புறுததுேல், ஏைொற்றுேல், அல்லது 
்கடடொயபேடுததுேல் ஆகியமவ மூலைொ்க வணி்க ரீதியொன 
ேொலியல் கேொழிலுக்்கொ்க குழந்மே்களை அததுமீறி ஈடுேடுததுேல் 
ைற்றும் வணி்க ரீதியொன ேொலியல் கேொழிலுக்்கொ்க வயது 
வந்ேவர்களை அததுமீறி ஈடுேடுததுேல் ஆகியவற்றுடன் ்கடடொய 
உடலுமழபபுக்்கொ்க எந்ே ேனிநேமரயும் ேயன்ேடுததும் குற்ைைொகும். 
கேொழிலொளர ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள்,   விேச்சொர ேர்கர்கள், 
வணி்க ரீதியொன ேொலியல் தசமவ கேறுேவர்கள் தேொன்ை இதேம்கய 
அததுமீைல்்களைச் கசய்ேவர்கள், கூடடரசின் மைய அரசுக்குரிய 
ைற்றும் ைொ்கொணம் சொரந்ே  ்கடதேலுக்கு எதிரொன சடடங்களொல் 
ேண்டிக்்கபேடலொம். கேொழிலொளர ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள் 
ைற்றும் ேொலியல் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், குற்ைவியல் ரீதியொ்க 
ேண்டிக்்கபேடுவதுடன் சமூ்கக் ்கடமைபகேொறுபபு்களையும் 
எதிரக்கொள்ள தநரலொம். பின்வருவன ைனிேக் ்கடதேலை 
சுடடிக்்கொடடும் சில எச்சரிக்ம்க அறிகுறி்களொகும்.
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அசசுறுததல்்களும் பயங்களும்

ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், ைற்றும் அவர்களுக்கு உேவி 
கசய்ேவர்கள், உங்களையும் ைற்ைவர்களையும், விடடுச் கசல்ல 
முயல்வேற்கு மி்கவும் ேயபேடும் அளவுக்கு மிரடடல்்களையும் பிை 
ேயமுறுததும்  கசயல்்களையும் கசய்யலொம். உேொரணைொ்க:

 • அடிதேல், உடல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுேல், அல்லது 
ேொலியல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுேல்;

 • அடிபேேொ்க, உடல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுவேொ்க, 
அல்லது ேொலியல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுவேொ்க 
மிரடடுேல்;

 • அடிபேேொ்க, உடல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுவேொ்க, 
அல்லது ேொலியல் ரீதியொ்கத ேவறா்கப ேயன்ேடுததுவேொ்க 
மிரடடுேல்;

 • உள்தள பூடடி மவதேல் அல்லது ேணியிடம் அல்லது வீடமட 
விடடு ஒரு ேணியொளர கவளிதயறாைல் ேடுதேல்;

 • நீங்கள்  கவளிதயை முயன்றாதலொ, அல்லது ேவறா்க 
நடததுவேொ்க பு்கொரளிதேொதலொ, அதி்கொரி்களிடததில் 
சூழ்நிலைமயத கேரிவிதேொதலொ, அல்லது உேவி நொடினாதலொ,  
தீஙகு விளைவிபேேொ்க உங்களையும் உங்கள் குடும்ேததினமரயும் 
மிரடடுேல்;

 • உேவி நொடினால் நீங்கள் நொடு்கடதேபேடலொம் அல்லது ம்கது 
கசய்யபேடலொம் என்று மிரடடுேல்; அல்லது

 • கவளிதயை முயன்ை, பு்கொரளிதே, சூழ்நிலைமயத கேரிவிதே, 
அல்லது உேவி நொடிய ைற்ை கேொழிலொளர்களை மிரடடுேல் 
அல்லது அவர்களுக்குத தீஙகு கசய்ேல்; அல்லது ேபபிக்்க 
முயலும் யொரும் மீண்டும் ்கண்டுபிடிக்்கபேடடு திரும்ேக் 
க்கொண்டுவரபேடுவொர்கள் என்று மிரடடுேல்.

உத்விக் குறிபபு: நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்கமள  
்வந்தமடயும்தபொது, உங்கள் பொஸதபொர்ட ைற்றும் பிற பயை 
ஆ்வைங்கமள நீங்கள் எல்ைொ சையங்களிலும் அணு்கக் கூடிய 
ஒரு பொது்கொபபொன இடததில் ம்வததிருக்்கவும். உங்கள் முதைொளி 
உங்கள் பொஸதபொர்டமட எடுததுக்க்கொள்்வது சடட்விதரொதைொகும்.  



்கடன

ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், ைற்றும் அவர்களுக்கு உேவி 
கசய்ேவர்கள், ஒரு ்கடனைத திருபபிச் கசலுததுவேற்்கொ்க நீங்கள் 
உடலுமழபபு, தசமவ்கள் அல்லது வணி்க ரீதியொன ேொலியல் 
கசயல்்களை (விேச்சொரம்) கசய்யுைொறு வற்புறுததுவொர்கள். 
சில சந்ேரபேங்களில் அக்்கடனானது ைனிேக் ்கடதேலில் 
ஈடுேடுேவர்களொல் உருவொக்்கபேடடு சுைதேபேடுகிைது. 
உடலுமழபபு, தசமவ்கள் அல்லது வணி்க ரீதியொன ேொலியல் 
கசயல்்களை (விேச்சொரம்) கசய்ய வற்புறுததுவதேொ, அல்லது 
கவளிதயை விடொைல் உங்களைத ேடுபேதேொ சடடததுக்குப 
புைம்ேொனது. ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள் உங்கள் ்கடனை 
உங்களொல் திருபபிச் கசலுதே முடியொே அளவுக்குக் ம்கயொண்டு, 
்கடன் திருபபிச் கசலுதேபேடும் வமரயில் நீங்கள் அந்ே ைனிேக் 
்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்களின் தசமவயில் நீடிததிருக்்க தவண்டும் 
என்று உங்களை நம்ே மவபேொர்கள். ம்கயொளபேடும் ்கடன்்கள் 
பின்வருவனவற்மை  உள்ளடக்கியமவ:

 • ்கடினைொன அல்லது ஒரு நியொயைொன ்கொல்கடடததுக்குள் 
திருபபிச் கசலுதே முடியொே, ைற்றும் நீங்கள் சம்ேொதிக்கும் 
கேொம்கயுடனான விகிேொச்சொரதமே மீறிய ்கடனைச் சுைததுேல்; 

 • நீங்கள் முன்கூடடி ஒபபுக்க்கொள்ளொே அல்லது ஒபபுக்க்கொண்ட 
்கடனுக்கும் அதி்கைொன ்கடனைச் சுைததுேல்;

 • ்கடனைத திருபபிச் கசலுததுவேற்்கொ்க உங்கள் சம்ேொததியதமே 
ேயன்ேடுதே ைறுதேல்;

 • உங்கள் ்கடனைத திருபபிச் கசலுததுவேற்்கொ்க நீங்கள் ைனிேக் 
்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்களின் தசமவயில் எவவளவு ்கொலம் 
நீடிததிருக்்க தவண்டும் என்ேமே வமரயறுக்்க ைறுதேல்;

 • நீங்கள் முன்கூடடி ஒபபுக்க்கொள்ளொே ்கடனுடன் தேொக்குவரதது 
்கடடணம், வீடடு வசதி, உணவுக்்கொன ்கடடணங்களை தசரதேல்; 
ைற்றும் 

 • விதி்களை மீறுேல், தேொதுைொன அளவு சம்ேொதிக்்கொைலிருதேல், 
அல்லது தேொதுைொன அளவு உடலுமழபபு, தசமவ்கள் அல்லது 
வணி்க ரீதியொன ேொலியல் கசயல்்களை கசய்யொைலிருதேல் 
ஆகியவற்றுக்்கொ்க ்கடடணங்கள், அேரொேங்கள் அல்லது 
ேண்டனைத கேொம்க்களை தசரதேல்.
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்விதி்கள் ைற்றும் ்கடடுபபொடு்கள்

ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், ைற்றும் அவர்களுக்கு 
உேவி கசய்ேவர்கள், நீங்கள் கவளிதயறுேல், பு்கொரளிதேல், 
அல்லது உேவி நொடுேலை இன்னும் ்கடினைொக்கும் விதி்களையும் 
்கடடுபேொடு்களையும் ேயன்ேடுதேலொம். உேொரணைொ்க:

 • ேணியிடதமே விடடு கவளிதயறுவேற்கு எதிரொன, 
ைற்றும் தவலை கசய்யொேதேொது நீங்கள் எஙகு கசல்லலொம் 
என்ேேற்்கொன ்கண்டிபேொன விதி்கள்;

 • உங்களது கசொந்ே ேொஸதேொரட, விசொ, பிைபபுச் சொன்றிேழ் 
அல்லது ைற்ை அமடயொளபேடுததும் ஆவணங்களை 
மவததிருபேேற்கு எதிரொன விதி்கள்; 

 • தேொதுைொன உணவு, உைக்்கம், அல்லது ைருததுவப ேரொைரிபபு 
கேறுவமே ைறுதேல்; அல்லது

 • உங்கள் குடும்ேம், ைற்ை கேொழிலொளர்கள், வொடிக்ம்கயொளர்கள், 
அல்லது ேணியிடததுக்கு கவளியிலுள்ள சடட ரீதியொன 
அல்லது சமூ்க தசமவக்க்கன நொடிவரும் ேணியொளர்கள் 
தேொன்ை ைற்ை நேர்களுடன் கேொடரபுக்கொள்வமேத ேடுதேல், 
்கடடுபேடுததுேல் அல்லது ்கண்்கொணிதேல்.  

ஏைொற்றுதல் ைற்றும் கபொய்கள்

ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், ைற்றும் அவர்களுக்கு உேவி 
கசய்ேவர்கள், ஏைொற்றுவமேயும் கேொய்்களையும் ேயன்ேடுதேலொம். 
உேொரணைொ்க:

 • தவலையின் வம்க, தவலை தநரங்கள், ேணி அல்லது வசிக்கும் 
சூழ்நிலை்கள், அல்லது ஊதியம் குறிதது ேவறான வொக்குறுதி்கள்;

 • நல்ல தவலைக்்கொன வொக்குறுதி அளிதது, பின்பு உங்களைக் 
குறிபபிடதேக்்க அளவில் நீண்ட தநரம் ்கடினைொன 
சூழ்நிலை்களில், அல்லது வொக்குறுதியளிதேமே விட மி்கக் 
குமைந்ே ஊதியததுக்்கொ்கப ேணிபுரிய மவதேல்; அல்லது

உத்விக் குறிபபு: உங்கள் முதைொளி உங்களுக்கு எதிரொ்கத 
கதரி்விக்கும் முமறயற்ற ்கருதது ைற்றும்/அல்ைது கசயைின 
்வி்வரைொன பதிவுக் குறிபமப ம்வததிருக்்கவும். எந்த சொடசி்களின 
கபயர்்கமளயும் கதொமைதபசி எண்்கமளயும் எழுதி ம்வக்்கவும். 
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 • நல்ல தவலைக்்கொன வொக்குறுதி அளிதது, பின்பு உங்களை தவறு 
வம்கயொன தவலை, தசமவ்கள், அல்லது வணி்க ரீதியொன 
ேொலியல் கசயல்்களைச் கசய்ய மவதேல்; ஒரு கசவிலியர 
தேரொசிரியர ேணிக்்கொன வொக்குறுதி அளிதது, பின்பு 
உங்களை ஒரு ைருததுவைனையில் கசவிலியரொ்கப ேணிபுரிய 
வற்புறுததுேல், அல்லது ஒரு ேொதி ேணிக்்கொன வொக்குறுதி 
அளிதது, பின்பு உங்களை ்கவரச்சியொ்க நடனைொடதவொ அல்லது 
வணி்க ரீதியொன ேொலியல் கசயல்்களைச் (விேச்சொரம்) கசய்யதவொ 
வற்புறுததுேல் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியேொ்க இருக்்கலொம்.

 • உங்களுக்கு உரிமை்கள் ஏதும் இல்லை என்று உங்களிடம் 
கசொல்லுேல்;

 • நீங்கள் உேவி கேை முயன்றால் உங்களை நம்ே ைொடடொர்கள் 
அல்லது நீங்கள் நொடு ்கடதேபேடுவீர்கள் என்று உங்களிடம் 
கசொல்லுேல்; அல்லது

 • ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவரின் அமடயொளம் குறிதது கேொய் 
கசொல்ல அறிவுறுததுேல்.

த்வறொ்க நடததபபடடமதத கதரி்விததொல் நீங்கள் நொடு 
்கடததபபடு்வரீ்்களொ?

ேவறா்க நடதேபேடடமேத கேரிவிபேவர்களைப ேொது்கொக்கும் 
திடடங்கள் உள்ளன. உங்களுக்கு குடிதயற்ை ரீதியொன பிரச்சனை்கள் 
இருந்ேொலும், நீங்கள் உேவி கேறுவேற்கு ேயபேடக் கூடொது. 
உங்கள் முேலொளியிடம் தவலை கசய்யொே ஒரு குடிதயற்ை 
வழக்்கறிஞமர நீங்கள் அணு்க தவண்டும்.

நீங்கள் ைனிேக் ்கடதேல், அல்லது ேொலியல் ேலொத்கொரம் அல்லது 
ேொலியல் ேொக்குேல் உள்ளிடட பிை ்கடுமையொன குற்ைங்களொல் 
ேொதிக்்கபேடடவர என்று நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் ஒரு ைொறுேடட, 
“டி” (ைனிேக் ்கடதேலில் ேொதிக்்கபேடடவர்கள்) அல்லது “யு” 
(ைனிேக் ்கடதேல் அல்லது பிை ்கடுமையொன குற்ைங்களொல் 
ேொதிக்்கபேடடவர்கள்) தேொன்ை குடிதயறுதவொர அல்லொே 
நிலைக்குத ேகுதி கேைலொம். அல்லது அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் 
ேற்்கொலி்கைொ்கத ேஙகியிருபேேற்கு அனுைதிக்்கபேடலொம். 
குடிதயறுதவொர அல்லொேவர்கள்  வம்கபேடுதேல் 
ேொதிக்்கபேடடவர்களைப ேொது்கொக்்கதவ ஏற்ேடுதேபேடடது. 
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தததி கசயல்பொடு்கள் தநரம் ்கடடைம்

உள்தள: __________________

க்வளிதய: ________________

கைொததம்: ________________

உள்தள: __________________

க்வளிதய: ________________

கைொததம்: ________________

ைொதிரி ்வொரொந்திர த்வமை ்வி்வரக் குறிபதபடு
முதைொளி: தைற்பொர்ம்வயொளர்:

உத்விக் குறிபபு: நீங்கள் த்வமை கசயயும் எல்ைொ தநரததிற்கும் 
எழுததுபூர்்வைொன பதிவு ம்வததிருபபது நல்ை தயொசமனயொகும். 
ஒரு தநொடடுப புதத்கதமத ்வொங்கி நீங்கள் த்வமை கசயயும் 
எல்ைொ நொட்கள் ைற்றும் ைைி தநரங்கள், நீங்கள் எவ்வளவு 
ஊதியைளிக்்கபபடடீர்்கள், நீங்கள் ஊதியம் கபற்ற தததி்கள், 
உங்கள் ஊதிய ்கொதசொமையிைிருந்து கசயயபபடட ்கழிவு்கள் 
ஏததனும், ைற்றும் ்கழிவு்களுக்்கொன ்கொரைங்கள் ஆ்கிய்வற்மற 
எழுதி ம்வக்்கவும். 

அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் உள்ள ேலருக்கும் “டி” அல்லது “யு” 
தேொன்ை குடிதயறுதவொர அல்லொே நிலை்கள் குறிததுப ேரிச்சயமில்லை. 
உங்களுக்கு உேவுேவர்களிடம் நீங்கள் இமவ குறிதது எடுததுச் 
கசொல்ல தவண்டியிருக்்கலொம். 

ைனிதக் ்கடததைில் பொதிக்்கபபடட்வர்்களுக்கு எனன 
தசம்வ்கள் உள்ளன?

 • அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ைனிேக் ்கடதேலில் 
ேொதிக்்கபேடடவர்கள் கூடடரசு சொரந்ே அல்லது ைொ்கொண 
திடடங்களின்கீழ் நன்மை்கள், தசமவ்கள் ைற்றும் குடிதயற்ை 
நிவொரணததுக்்கொன ேகுதி கேைலொம். ைருததுவ/ேல் ேரொைரிபபு, 
ைன நலம் தேணுேல், வீடடு வசதி, குடிதயற்றுக்்கொன சடட 
ரீதியொன உேவி, ைற்றும் பிை சடட ரீதியொன தேமவ்கள், 
தவலைவொய்பபு உேவி, ைற்றும் கேொது நன்மை்கள் ஆகியமவ 
உள்ளிடட இச்தசமவ்களைப கேறுவேற்கு ேல்தவறு 
அமைபபு்கள் உங்களுக்கு உேவலொம்.
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இந்தப பிரசுரைொனது, 2008ன ்வில்ைியம் ்வில்பர்ஃதபொர்ஸ ைனிதக் ்கடததல் 
பொதிக்்கபபடதடொர் பொது்கொபபு ைறுஅதி்கொரைளிததல் சடடம், கபொதுச சடடம் 

110-457ன 202்வது பிரிவுக்கு இைங்க உரு்வொக்்கபபடடுள்ளது. 

பின்வரு்வன பற்றிய கூடுதல் ்வி்வரங்களுக்கு 
இந்த இமையதளங்கமளப பொர்ம்வயிடவும்:

இணையேளங்கள் ஆஙகிலததில் உள்ளன.

 • விசொ விண்ணபே நமடமுமை ைற்றும் உங்களது அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்கள் விசொ: usvisas.state.gov. 

 • ைனிேக் ்கடதேல்: www.state.gov/j/tip. 

 • தே-1 விசொ ேரிைொற்ை கசயல்நிரல்: j1visa.state.gov.

 • சைததுவம் ைற்றும் உங்கள் வயது, ேொலினம், இனம், நொடு சொரந்ே 
மூல முேலிடம், நிைம், ைேம், ைரபுவழி ே்கவல்்கள் (குடும்ே 
ைருததுவப பின்னணி), அல்லது உடற்குமைேொடு ஆகியமவ 
்கொரணைொ்கப ேணியில் ேொரேடசமில்லொைல் இருபேேற்கும்  
ேொரேடசம் ்கொடடுவேற்்கொ்கப பு்கொரளிபேேற்குைொன உங்களது 
உரிமை: www.eeoc.gov.

 • உங்களது ேணியிட ேொது்கொபபு உரிமை்கள், அல்லது உங்கள் 
தவலை ேொது்கொபபு இல்லொைல் இருபேேொ்க நீங்கள் நினைதேொல், ஓர 
ஆய்வுக்்கொன நீங்கள் விரும்புேல்: www.osha.gov.

 • உங்கள் முேலொளியிடமிருந்து அளிக்்கபேடொே ஊதியதமேப 
கேறுவது எபேடி: webapps.dol.gov/wow. 

 • நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்கபேடுவேற்்கொன உங்களது உரிமை்கள், 
ஊதிய பு்கொர அளிபேது எபேடி என்ேது உடேட:  
www.dol.gov/WHD/immigration. 

 • உங்களது குடியுரிமை நிலை ்கொரணைொ்க நீங்கள் ேொரேடசைொ்க 
நடதேபேடொைல் இருபேேற்கும், ேொரேடசததுக்்கொ்கப 
பு்கொரளிபேேற்குைொன உங்களது உரிமை:  
www.justice.gov/crt/filing-charge.

 • உங்களது ஊதியம் அல்லது ேணிச் சூழல்்களை தைம்ேடுதே, 
பு்கொரளிபேது எபேடி என்ேது உடேட, ைற்ை கேொழிலொளர்களுடன் 
இணைவேற்்கொன உங்களது உரிமை: www.nlrb.gov. 

 • உடல்நலக் ்கொபபீடடுக்்கொன உங்களது உரிமை்கள், 
்கடமைபகேொறுபபு்கள் ைற்றும் விலக்கு்கள்: localhelp.healthcare.gov.


