
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.
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உதவிக் குறிப்பு: அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்கு இநத பிரசுரத்த 
எதிர்ககால து்ையகாதகாரெகா்க உங்களுடன் ம்ககாண்டுவரவும்.

பயிற்ி மபறற வல்லுநர்கள் 200க்கும் மெலகான 
மெகாழி்களில் உங்களுக்கு உதவுவதற்ககா்க 
எப்மபகாதும் உள்ளனர. நீங்கள் உங்களது 

மபய்ரத மதரிவிக்்கமவகா அல்லது 
அ்டயகாளப்படுததிக்ம்ககாள்ளமவகா மவண்டியதில்்ல. 

WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORGல்  
கூடுதலகா்க அறிநதும்ககாள்ளுங்கள்.

நீங்கள் உடனடி அேொயததிலிருந்ேொல் 911ல் (அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குள்ளொ்க) ்கொவல் துமைமய அமைக்்கவும். 
அவர்களிடம் அவசர நிலைமயயும் உங்கள் இடதமேயும் நீங்கள் 
அமைக்கும் உங்களது கேொலைதேசி எண்ணையும் கசொல்லவும். 
நீங்கள் ஆஙகிலம் தேசொேவர எனில் கைொழிகேயர்பேொளர 
தவண்டுகைனக் த்கட்கவும். ்கொவலர்கள் வரும்தேொது நீங்கள் 
இந்ே்ப பிரசுரதமேக் ்கொடடி, நீங்கள் ேவறா்க நடதே்பேடடது 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 இந்ே்ப 
பிரசுரதமே்ப கேறுவீர்கள். விசொமவ்ப கேறுவேற்கு முன்ேொ்க 
துணைததூேர்க அதி்கொரி ஒருவர நீங்கள் இந்ே பிரசுரதமே்ப கேற்று, 
ேடிதது, இேன் உள்ளடக்்கங்களை்ப புரிந்துக்கொண்டுள்ளீர்கள் 
என்ேமே உறுதி்பேடுதே 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.

உங்களது உரி்ெ்க்ள அறிநதும்ககாள்ளுங்கள்

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

உங்களுக்கு பின்வருவனவறறுக்்ககான உரி்ெ உள்ளது: 

 • நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்க்பேடுவேற்கு

 • ேொரேடசம் ்கொடட்பேடொைல் இரு்பேேற்கு

 • ேொலியல் துன்புறுதேல் ைற்றும் ேொலியல் அததுமீைல் இல்லொைல் 
இரு்பேேற்கு

 • ஆதரொக்கியைொன ைற்றும் ேொது்கொ்பேொன ேணியிடம் 
கேறுவேற்கு

 • கேொழிற்சங்கம், புலம்கேயரந்தேொர ைற்றும் கேொழிலொளர  
உரிமை்களுக்்கொன  குழுக்்களிடமிருந்து உேவி த்கொருவேற்கு

 • ேவறா்க்ப ேயன்ேடுததும் ேணிச் சூைலை விடடு 
கவளிதயறுவேற்கு

நீங்கள் தவறகா்க நடததப்படடகால், மத்ிய ெனிதக் 
்கடததல் உடனடித மதகா்லமப்ி எண்  

1-888-373-7888 ஐத மதகாடரபும்ககாள்ளவும் 
(அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குள்ளகா்க), 

ெறறும் “HELP” என்று 233733க்கு குறுஞம்யதி 
அனுப்பவும் (அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குள்ளகா்க)  

அல்லது NHTRC@POLARISPROJECT.ORGல்  
ெின்னஞ்ல் அனுப்பவும்.
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 • உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து உங்கள் முேலொளி 
ேணதமே எடுததுக்க்கொண்டொல், அது ்கழிவு என்பேடுகிைது. 
உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்து எடுததுக்க்கொள்ளும் 
ஒவகவொரு ்கழிமவயும் உங்கள் முேலொளி உங்களுக்குத 
கேளிவொ்க அமடயொள்பேடுதே தவண்டும். 

 • ்கழிவு்களுக்கு்ப பிைகு சடடபூரவைொ்கத தேமவ்பேடும் ஊதிய 
விகிேதமே விடக் குமைவொன கேொம்கதய உங்களுக்குக் 
கிமடதேொல், ்கழிவு்கள் சடட விதரொேைொனேொ்க இருக்்கலொம். 
சீருமட்கள், ேொது்கொ்பபு சொேனங்கள், தேமவயொன 
உே்கரணங்கள்,  ேரவு்ப கேொருட்கள், சொேனங்கள் அல்லது 
ேணியைரததுேலுக்்கொன கசலவினங்களை முேலொளி 
கேொதுவொ்கக் ்கழி்பேதில்லை. சில விசொ நிலை்களுக்கு, 
இலவசைொ்க வீடடு வசதி அளிக்்க்பேட தவண்டும்.  

 • சடடபூரவைொன ்கழிவு்கள் என்ேது, உடல்நலக் ்கொ்பபீடு, 
கேொழிற்சங்க நிலுமவ்கள், அல்லது ஊதிய முன்ேணத 
கேொம்க்கள் தேொன்ை நீங்கள் தேரவு கசய்கின்ைவற்மையும் 
ைற்றும் குைந்மே ஆேரவு அல்லது ஜீவனாம்சம் அல்லது 
திவொலொவேற்்கொன நடவடிக்ம்க்களுக்்கொன நீதிைன்ை-
ஆணையின்ேடி தைற்க்கொள்ள்பேடும் பிடிதேங்கள் 
தேொன்ை முேலொளி கசய்ேொ்க தவண்டிய ்கழிவு்களையும் 
உள்ளடக்கியேொகும். சில விலக்கு்களுடன், அகைரிக்்க ஐக்கிய 
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உதவிக் குறிப்பு: நீங்கள் எவவளவு ்ககாலததுக்குத தஙகு்கிறரீ்கள் 
என்ப்தப் மபகாறுதது, அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களில் உடல்நலக் 
்ககாப்பபீடு மபற நீங்கள் ம்ககாரப்படலகாம். உடல்நலக் ்ககாப்பபீடடுக்்ககான 
ம்ல்வக் கு்றப்பதற்ககான நிதியுதவிக்கும் நீங்கள் தகுதி 
மபறலகாம்.

வி்கா நி்ல எதுவகாயினும் உங்களது 
உரி்ெ்கள் 
உங்களது உரிமை்கள் மீை்பேடுவேொ்க நீங்கள் நம்பினால், அரசொங்க 
நிறுவனம், கேொழிற்சங்கம், அரசு-சொரொ அமை்பபு, அல்லது 
உங்களுக்கு உேவக் கூடிய பிை நிறுவனங்களுக்குத கேரிவியுங்கள். 
நீங்கள் ஆஙகிலம் தேசொேவர எனில் கைொழிகேயர்பேொளர 
தவண்டுகைனக் த்கட்கவும்.

1. நியகாயெகா்க ஊதியெளிக்்கப்படுவதற்ககான உங்களது 
உரி்ெ

 • நீங்கள் கசய்யும் எல்லொ தவலை்களுக்்கொ்கவும்  
ஊதியைளிக்்க்பேடுவேற்்கொன உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

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

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

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

 • உங்கள் தவலைவொய்்பபு ஒ்பேந்ேம்/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 வைக்்கைொன 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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3. பகாலியல் துன்புறுததல் ெறறும் பகாலியல் 
அததுெீறல் இல்லகாெல் இருப்பதற்ககான உங்களது 
உரி்ெ

 • உங்களது முேலொளி உங்களை ேொலியல் ரீதியொ்கத 
துன்புறுததுவது சடடவிதரொேைொனது. உங்களது முேலொளி 
அவைதி்பேொன ேொ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 
்கடடொய்பேடுவது.

4. ஆமரகாக்்கியெகான ெறறும் பகாது்ககாப்பகான பைியிடம் 
மபறுவதற்ககான உங்களது உரி்ெ 

நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ஒரு ேணியொளரொ்க, நீங்கள் 
பின்வருவன உள்ளிடட ேொது்கொ்பேொன, ஆதரொக்கியைொன ேணிச் 
சூைலுக்்கொன உரிமை க்கொண்டுள்ளீர்கள்:

 • ெருததுவ ்ி்கிச்்: தவலை-கேொடரேொன ்கொயங்கள் 
ைற்றும் உடல்நலக் குமைேொடு்களை உங்கள் முேலொளிக்குத 
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அரசு்களில் ேணிபுரியும் குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொ 
க்கொண்டுள்ளவர்கள். கூடடரசின் மைய அமை்பபுக்குரிய 
ைற்றும் ைொ்கொண வருவொய் ைற்றும் தவலைவொய்்பபு வரி்களுக்கு 
உடேடுகிறார்கள். நீங்களும் உங்களது முேலொளியும் வருைொன 
வரி தநரடியொ்க உங்களது ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்தே பிடிதேம் 
கசய்ய்பேடுவேற்கு ஒ்பபுக்க்கொள்ளலொம். உங்களது முேலொளி 
கேொதுவொ்க சமூ்க்ப ேொது்கொ்பபு ைற்றும் ைருததுவ்ப ேரொைரி்பபு 
வரி்கள் உள்ளிடட தவலைவொய்்பபு வரி்களை தநரடியொ்க உங்களது 
ஊதிய ்கொதசொலையிலிருந்தே பிடிதேம் கசய்வொர.

2. பகாரபட்ம் ்ககாடடப்படகாெல் இருப்பதற்ககான உங்களது 
உரி்ெ

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

 • நீங்கள் கேண் என்ேேொதலொ, அல்லது நீங்கள் ்கர்பேைொ்க 
இரு்பேேொதலொ, ேொய்்பேொலூடடிக்க்கொண்டிரு்பேேொதலொ அல்லது 
நீங்கள் ்கர்பேம் ேரிக்்கக் கூடும் என்ேேொதலொ, உங்களது 
முேலொளி உங்களை ைொறுேடட முமையில் நடதேக் கூடொது.
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உதவிக் குறிப்பு: அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களுக்குக் ்கிளம்புவதறகு 
முன்பு, புலம் மபயரநத மதகாழிலகாளர அ்ெப்பு்கள் அல்லது 
முன்னகாள் புலம் மபயரநத மதகாழிலகாளர்களிடம் அறிவு்ர 
மபறுங்கள். அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்களில் நீங்கள் இருக்கும்மபகாது 
உங்களுக்கு பிரச்்ன்கமளகா அல்லது ம்கள்வி்கமளகா இருநதகால் 
நீங்கள் மதகாடரபும்ககாள்ளத தக்்க மபயர்க்ளயும் எண்்க்ளயும் 
அவர்கள் உங்களுக்குத தர முடியும். 



 • ம்காப் ெறறும் சுததெகான நீர: தேமவ்பேடும்தேொது, 
குறி்பேொ்க பூச்சிக்க்கொல்லி்கள்/தவதி்பகேொருட்களொல் 
ேே்பேடுதே்பேடட ்கொய்்கறி்கள் அல்லது ேைங்கள் உள்ளிடட 
பூச்சிக்க்கொல்லி்கள்/தவதி்பகேொருட்களைக் ம்கயொண்ட பின்பு, 
தசொ்ப ைற்றும் நீர க்கொண்டு உங்கள் ம்க்களைக் ்கழுவும் உரிமை 
உங்களுக்கு உள்ளது.

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

நீங்கள் பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் அல்லது தவதி்பகேொருட்களுடதனா 
அல்லது அமவ சொரந்தேொ ேணிபுரிந்துக்கொண்டிருந்ேொல்: 

 • நீங்கள் எந்ே தவதி்பகேொருட்களுடன் ேணிபுரிகிறீர்கள் 
என்ேமேத கேரிந்துக்கொள்ளவும் புரிந்துக்கொள்ளவும் 
உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. உங்களது முேலொளி ேணியிட 
தவதி்பகேொருட்கள் குறிதே ஊதியைளிக்்க்பேடட ேயிற்சிமய 
உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும்.

 • பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் எஙகு ைற்றும் எ்பதேொது கேளிக்்க்பேடடது 
ைற்றும் ேயன்ேடுதே்பேடட ேகுதிக்குள் மீண்டும் எ்பதேொது 
ேொது்கொ்பேொ்க உள்நுமையலொம் என்ேமே ேற்கசயலொ்க 
அேற்கு ஆடேடுவமேத ேவிர்பேேற்்கொ்க உங்களது முேலொளி 
உங்களுக்குத கேரிவிக்்க தவண்டும். பூச்சிக்க்கொல்லி்கள் 
ேயன்ேடுதே்பேடும் ேகுதிக்குள் இருக்்க தவண்டொம்.
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உதவிக் குறிப்பு: உங்களது முதலகாளி, ஒப்பநததகாரர, அல்லது 
பைியெரததுபவரின் ்டட ஆமலகா்்ன பகாரபட்ெகானதகா்க 
இருக்்கலகாம். ஒரு சுயகாதீனெகான வழக்்கறிஞரிடெிருநது 
ஆமலகா்்ன மபறவும். 

கேரிவிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உண்டு. கேரும்ேொலொன 
சையங்களில், தவலை-கேொடரேொன ்கொயங்கள் ைற்றும் 
உடல்நலக் குமைேொடு்களுக்கு உங்கள் முேலொளி இலவச 
ைருததுவ சிகிச்மசயும் ்கொயம்ேடட சையததில் நீங்கள் 
இைந்ே ஊதியததின் ஒரு ேகுதிமயயும் ேர தவண்டும். 
நீங்கள் ேணிபுரியும் ைொ்கொணததில் ேணியொளர்களின் ஊதிய 
இை்பபீடடுக்்கொ்க நீங்கள் விண்ண்பபிக்்க தவண்டியிருக்்கலொம். 

 • பகாது்ககாப்புக்குரிய ்காதனங்கள்: நீங்கள் பூச்சிக்க்கொல்லி 
ைருந்து்கள் அல்லது அேொய்கரைொன தவதி்பகேொருட்களுடன் 
அல்லது அமவ சூை ேணிபுரிேவரொனால், உங்களது முேலொளி 
அவதவலைக்்கொன ேொது்கொ்பபுக்குரிய சொேனங்களுக்்கொன ேணம் 
கசலுததி (சுவொசக் ்கருவி அல்லது ம்கயுமை்கள் தேொன்ை) 
அவற்மை வைங்க தவண்டும்.  

 • பயிற்ி: ஆேததுக்்கள், தீஙகு்களைத ேடுக்கும் முமை்கள், 
ைற்றும்  உங்களது ேணியிடததுக்கு ேகுந்ே, ேொது்கொ்பபு ைற்றும் 
ஆதரொக்கிய ேரநிலை்களை்ப ேற்றி ே்கவல்்கள் ைற்றும் ேயிற்சி 
கேறுவேற்கு உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது. இ்பேயிற்சியொனது 
உங்களொல் புரிந்துக்கொள்ளக் கூடிய கைொழி ைற்றும் 
வொரதமே்களில் இருக்்க தவண்டும்.

 • வடீடு வ்தி: உங்களது முேலொளி வீடடு வசதி 
அளி்பேேொனால், அது சுதேைொனேொ்கவும் ேொது்கொ்பேொனேொ்கவும் 
இருக்்க தவண்டும். தவலை-இல்லொே தநரங்களில் உங்கள் 
வீடமட விடடு கவளிவர நீங்கள் அனுைதிக்்க்பேட தவண்டும். 

 • குளியல்ற்கள்: குளியலமை்கள் சுதேைொனேொ்கவும் அணு்கக் 
கூடியேொ்கவும் இருக்்க தவண்டும். தேமவ்பேடும்தேொது 
குளியலமைமய்ப ேயன்ேடுதே உங்களது முேலொளி உங்களை 
அனுைதிக்்க தவண்டும்.

 • குடிதண்ைரீ: சுதேைொன குடிநீமர்ப கேறும் உரிமை 
உங்களுக்கு உள்ளது. 
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 • நீங்கள் ேணிபுரியும்தேொதேொ அல்லது உங்கள் 
முேலொளியிடமிருந்து விலகிய பிைத்கொ, நீங்கள் ஒரு 
முமையொன பு்கொர அளிக்்கலொம் அல்லது உங்கள் முேலொளிக்கு 
எதிரொ்க ஓர உரிமைக் த்கொரிக்ம்க வைக்கு கேொடுக்்கலொம். 
அவவொறு கசய்ேமைக்்கொ்க உங்கள் முேலொளி உங்களுக்கு 
எதிரொ்க நடவடிக்ம்க எடுதேொல் (அல்லது ேழிவொஙகினால்) 
அவர சடடதமே மீறுவேொகும்.

உங்களது குடிமயறிமயகார அல்லகாத 
நி்ல அடிப்ப்டயிலகான கூடுதல் 
உரி்ெ்கள் 
ஏ-3, ஜி-5, என்ஏடிஓ-7, ெறறும் பி-1 உள்நகாடடுப் 
பைியகாளர்கள்

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

 • ஒ்பேந்ேைொனது உள்நொடடு்ப ேணியொளருக்கு அளிக்்க்பேட 
தவண்டிய ைணிக்்கொன குமைந்ேேடச ஊதியதமேக் குறி்பபிட 
தவண்டும். ைணிக்்கொன ஊதியைொனது, அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களின் கூடடரசின் மைய அமை்பபுக்குரிய, ைொ்கொண 
அல்லது உள்ளூர சடடததின்கீைொன குமைந்ேேடச ஊதியதமே 
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உங்கள் முதலகாளி உங்களுக்கு ்ரியகான மநரததில் ஊதியெளிக்்க 
மவண்டும். ஒவமவகாரு இரண்டு வகாரங்களுக்கும் ஒரு மு்ற 
பைியகாளர்களுக்கு ஊதியம் அளிப்பது அமெரிக்்க ஐக்்கிய 
அரசு்களில் ஒரு மபகாதுவகான ந்டமு்றயகாகும்.

5. மதகாழிற்ங்கம், புலம்மபயரநமதகார ெறறும் 
மதகாழிலகாளர உரி்ெ்களுக்்ககான குழுக்்களிடெிருநது 
உதவி மபறுவதற்ககான உங்கள் உரி்ெ

 • 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 
ஆேரவளி்பேேற்்கொன  உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

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

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

6. தவறகா்கப் பயன்படுததும் பைிச சூழ்ல விடடு 
மவளிமயறுவதற்ககான உங்களது உரி்ெ

 • ேவறா்க்ப ேயன்ேடுதே்பேடும்தேொது மி்கவும் முக்கியைொன 
விஷயம் என்னகவனில் ேொது்கொ்பமே நொடுவதேயொகும். 
உங்கள் முேலொளி உங்களைத ேவறா்க்ப ே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 
ேவறா்க்ப ேயன்ேடுததும் முேலொளியிடமிருந்து நீங்கள் 
விலகியதும் உங்களுக்கு உேவி கிடடும். 
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விட மி்க அதி்கைொனேொ்க இருக்்க தவண்டும்.

 • முேலொளி்கள் நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் கைொழியிலொன 
ஒ்பேந்ேதமே உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும். ஒ்பேந்ேததின் 
வமரயமை்களை நீங்கள் கேரிந்துக்கொள்வமே உறுதி 
கசய்துக்கொள்ளுங்கள். ஓர ஆவணம் என்ன கசொல்கிைது 
என்ேது உங்களுக்குத கேரியொவிடடொல் அதில் ம்ககயொ்பேம் 
இடொதீர்கள்.

ஏ-3, ஜி-5,  ெறறும் என்ஏடிஓ-7 உள்நகாடடுப் 
பைியகாளர்களுக்்ககான கூடுதல் மத்வ்கள்

குமைந்ேேடசைொ்க, ஒ்பேந்ேைொனது பின்வருவனவற்மை 
உள்ளடக்கியேொ்க இருக்்க தவண்டும்: 

 • அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் எல்லொ சடடங்களையும் 
பின்ேற்றுவேொ்க உங்கள் முேலொளி ஒ்பபுக்க்கொள்ளுேல்;

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

 • உங்கள் ேொஸதேொரட, ேணியைரததுேல் ஒ்பேந்ேம், அல்லது 
பிை ேனி்பேடட உமடமை்களை மவததுக்க்கொள்ளொதிருக்்க 
உங்கள் முேலொளி ஒ்பபுக்க்கொள்ளுேல்.

மெச-2ஏ தற்ககாலி்க விவ்காயப் பைியகாளர 
வி்காக்்கள்

 • கேொழிலொளர ஆள் தசர்பேவருக்கு நீங்கள் ஒருதேொதும் 
்கடடணம் கசலுதே தவண்டியிருக்்கொது.

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

 • எண்ணிக்ம்க விகிே அடி்பேமடயில் உங்களுக்கு ஊதியம் 
அளிக்்க்பேடடொலும், நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்க்பேடுவேற்கு 
உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது.

 • நீங்கள் கிளம்பி வரும் இடததிலிருந்து ேணியிடம் 
வமரக்குைொன உள்வரும் தேொக்குவரதது ைற்றும் தினசரி 
பிமை்பபூதியதமே உங்கள் முேலொளி வைங்க தவண்டும், 
அல்லது ேணி ஒ்பேந்ேததில் ேொதிமய நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேவுடன், நியொயைொன கசலவு்களுக்கு ஈடொ்கத திரு்பபிச் 
கசலுதே தவண்டும். ேணி ஒ்பேந்ேதமே நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேவுடன், ேணியிடததிலிருந்து முேலொளிக்்கொ்க நீங்கள் 
எஙகிருந்து கிளம்பி வந்தீர்கதளொ, அந்ே இடம் வமரக்கும் 
நீங்கள் திரும்பிச் கசல்வேற்்கொன தேொக்குவரதது ைற்றும் 
தினசரி பிமை்பபூதியததுக்கு 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 திரு்பபிச் கசலுததுவது 
அவசியைொ்கலொம். முேலொளி-அளிதே வீடடு வசதியிலிருந்து 
ேணித ேளததிற்கு ்கடடணம் ஏதுமில்லொைல் தேொக்குவரததும் 
உங்கள் முேலொளி வைங்க தவண்டும்.

 • உங்கள் கெச்-2ஏ விசொ கேொடரேொ்க கசயல்ேடுதே்பேடட 
தசமவ்களுக்்கொ்க அளிக்்க்பேடட இை்பபீடடுக்்கொன, 
அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் சமூ்க்ப ேொது்கொ்பபு ைற்றும் 
ைருததுவ்ப ேரொைரி்பபு வரி்களிலிருந்து உங்களுக்கு விலக்கு 
அளிக்்க்பேடுகிைது.

 • கேொதுவொ்க, உங்கள் முேலொளி ஒ்பேந்ே ்கொல்கடடததிலுள்ள 
தவலை நொட்களில் குமைந்ேேடசம் ¾ ேஙகு அளவிலொன தவலை 
நொட்களுக்கு சைைொன கைொதே ைணி தநரங்களுக்கு ேணி 
வைங்க தவண்டும்.
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மெச-2பி தற்ககாலி்க விவ்காயம்-அல்லகாத 
பைியகாளர வி்காக்்கள்

 • கேொழிலொளர ஆள் தசர்பேவருக்கு நீங்கள் ஒருதேொதும் 
்கடடணம் கசலுதே தவண்டியிருக்்கொது.

 • நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் ஒரு கைொழியில் எழுததுபூரவைொன 
ேணி ஒ்பேந்ேதமே 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 வைங்க தவண்டும்.

 • எண்ணிக்ம்க விகிே அடி்பேமடயில் உங்களுக்கு ஊதியம் 
அளிக்்க்பேடடொலும், நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்க்பேடுவேற்கு 
உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது.

 • ேணி ஒ்பேந்ேததில் ேொதிமய நீங்கள் நிமைவு கசய்ேவுடன், 
கவளிநொடடிலிருந்து உங்களது உள்வரும் தேொக்குவரதது 
ைற்றும் பிமை்பபூதியதமே உங்கள் முேலொளி வைங்க 
தவண்டும், அல்லது கசலவு்களுக்கு ஈடொ்கத திரு்பபிச் கசலுதே 
தவண்டும். கூடுேலொ்க, ேணி ஒ்பேந்ேதமே நீங்கள் நிமைவு 
கசய்ேொதலொ, அல்லது உங்களது அதி்கொரைளிக்்க்பேடட 
ேணி நியைனக் ்கொல்கடடததுக்கு முன்னேொ்கதவ ஏதேனும் 
்கொரணங்களொல் உங்கள் முேலொளியொல் நீங்கள் ேணியிலிருந்து 
நீக்்க்பேடடொதலொ, நீங்கள் வீடு திரும்பிச் கசல்வேற்்கொன 
தேொக்குவரததுக்கு ஆகும் கசலவு்களுக்கு, பிமை்பபூதியம் 
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 திரு்பபிச் கசலுததுவது 
அவசியைொ்கலொம்.

மஜ-1 பரிெகாறற வரு்்கயகாளர வி்காக்்கள்

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

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

ம்ககா்டக்்ககால பைி பயைம்

 • முன்தே-ஏற்ேொடு கசய்ய்பேடட தவலைவொய்்பபு உங்களிடம் 
இல்லைகயன்றால், நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களை 
வந்ேமடந்ேதும் உங்களுக்கு தவலை கிமட்பேேற்கு உங்கள் 
கேொறு்பேொேரவொளர உங்களுக்கு உேவ தவண்டும்.

பயிற்ிப் பைியகாளர அல்லது பயிற்ி மபறுபவர

 • உங்கள் கேொறு்பேொேரவொளர உங்களை தநரடியொ்கதவொ  
கேொலைதேசி மூலைொ்கதவொ அல்லது கவ்ப த்கைரொ மூலைொ்கதவொ 
தநர்கொணல் கசய்ய தவண்டும்.

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

 • உங்கள் கேொறு்பேொேரவொளர நீங்கள் கசலுதே தவண்டிய 
கசலவு்கள் ைற்றும் ்கடடணங்கள்  ைற்றும் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களில் வொழ்வேற்்கொன கசலவினங்களுக்்கொன ஒரு 
ைதி்பபீடு ஆகியவற்றுக்்கொன எழுததுபூரவ அறிக்ம்கமய 
உங்களுக்கு அளிக்்க தவண்டும்.
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 • நீங்கள் ைருததுவக் ்கொ்பபீடடு ேொது்கொ்பபு க்கொண்டிரு்பேமே, 
உங்கள் கேொறு்பேொேரவொளர இக்்கொ்பபீடமட அளிக்்கதவொ 
அல்லது அேற்கு ேணம் கசலுதேதவொ தவண்டியதில்லை 
என்றாலும் கூட, உங்கள் கேொறு்பேொேரவொளர உறுதி கசய்ய 
தவண்டும்.

உப்ககாரம் மபறும் பைிப்மபண்

 • உங்களுக்கு இடைளிக்கும்-குடும்ேம் உயரநிலைக்கு தைற்ேடட 
அமை்பபிலுள்ள வகு்பபில் ேஙகுக்கொள்ள உங்களைச் தசரதது, 
அவவகு்பபு்களுக்்கொ்க $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.

உங்கள் குடிமயறுமவகார அல்லகாமதகார 
வி்கா
குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொவொனது தவலை, ேடி்பபு, 
அல்லது ஒரு ்கலொசொர்ப ேரிைொற்ை நி்கழ்ச்சியில் ேஙகுகேறுேல் 
தேொன்ைமவ உள்ளிடட குறி்பபிடட ்கொரணங்களுக்்கொ்க அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்கு்ப ேயணம் தைற்க்கொள்ளும் ேனிநேர்களை 
அனுைதிக்கும் அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களின் ஓர ஆவணைொகும். 
கவளிநொடு்களிலுள்ள தூேர்கம் அல்லது துணைத தூேர்கததில் 
நீங்கள் விசொவுக்்கொ்க விண்ண்பபிக்்க தவண்டும். நீங்கள் 
குடிதயறுதவொர அல்லொதேொர விசொமவ்ப கேற்ைதும், அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்கு்ப ேயணம் கசய்து அனுைதிக்்கொ்க அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்கள் அலுவலரிடம் விசொமவக் ்கொண்பிக்்க தவண்டும். 
உங்கள் விசொ ்கொலொவதியொனால், நீங்கள் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களுக்குள் மீண்டும் நுமைவேற்கு முன்ேொ்க புதிய விசொமவ்ப 
கேறுவது அவசியம்.

உதவிக் குறிப்பு: நீங்கள் பயைம் ம்யவதறகு முன்பு, எல்லகா 
முக்்கிய ஆவைங்களுக்கும், குறிப்பகா்க உங்கள் பகாஸமபகாரட ெறறும் 
அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்கள் வி்கா, உங்கள் பைி ஒப்பநதம், ெறறும் 
ஏமதனும் கூடுதல் அ்டயகாள ஆவைங்கள் ஆ்கியவறறுக்கு 
இரண்டு ந்கல்்கள் எடுததுக்ம்ககாள்ளவும். இநத ந்கல்்களின் ஒரு 
மதகாகுப்்ப உங்கள் ம்காநத நகாடடில் நீங்கள் நம்பு்கிற ஒருவரிடம் 
ம்ககாடுக்்கவும். ெறமறகாரு மதகாகுப்்ப நீங்கள் எடுததுக்ம்ககாள்ளவும். 

உங்கள்  
கேயர 

உங்கள் விசொ 
அளிக்்க்பேடட 
இடம்

உங்கள் 
பிைந்ே 
தேதி

“ஆர” என்ேது “வைக்்கைொன” 
ேொஸதேொரட. “வகு்பபு” என்ேது 
விசொவின் வம்க.

“எம்” என்ேது நீங்கள் அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களுக்குள் ேல முமை 
நுமைவேற்கு நொடலொம். இஙகு ஏதேனும் 
எண் இருந்ேொல், அதேனை முமை நீங்கள் 
நுமைவுக்கு விண்ண்பபிக்்கலொம். 

“சிறு குறி்பபு” 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 
நுமைய நொடுவேற்கு 
உங்கள் விசொமவ்ப 
ேயன்ேடுதேக் 
கூடிய ்கமடசி 
நொளொகும். அேற்கும் 
நீங்கள் எவவளவு 
்கொலம் அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்களில் 
ேஙகுவீர்கள் 
என்ேேற்கும் எந்ே 
சம்ேந்ேமுமில்லை. 

குடும்ே்ப 
கேயர
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அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களுக்குள் நீங்கள் 
அனுைதிக்்க்பேடும்தேொது, ஒரு குடிதயற்ை 
அதி்கொரி உங்கள் ேொஸதேொரடமட 
முததிமரயிடடு, அனுைதிக்்க்பேடும் நொள், 
அனுைதிக்்க்பேடும் வகு்பபு ைற்றும் “என்று 

வமர அனுைதிக்்க்பேடலொம்” என்ேமேக் குறி்பபிடுவொர. 
சடடபூரவ அந்ேஸதில்   நீங்கள் கேொடர விரும்பினால், அகைரிக்்க 
ஐக்கிய அரசு்கள் குடியுரிமை ைற்றும் குடிதயற்ை தசமவ்களிடம் 
நீடடி்பபிற்்கொ்க விண்ண்பபிக்்கொதிருந்ேொல், உங்களது I-94 “என்று 
வமர அனுைதிக்்க்பேடலொம்” தேதிக்குள் அகைரிக்்க ஐக்கிய 
அரசு்களை விடடு கவளிதயை தவண்டும். நீங்கள் 
https://i94.cbp.dhs.govல் உங்களது I-94 ேதிவுக் குறி்பபு்களை்ப 
ேொரமவயிடலொம். 

ெனிதக் ்கடததல் 
ைனிேக் ்கடதேலில் ேொதி்பேமடந்ேவர்கள் ேொது்கொ்பபுக்கும் 
தசமவ்களுக்கும் உரிமை க்கொண்டவர்கள் ைற்றும் சில 
கேொது அனுகூலங்களுக்கும் ேகுதியுமடயவர்கள் ஆவொர்கள். 
ைனிேக் ்கடதேல் என்ேது வற்புறுததுேல், ஏைொற்றுேல், அல்லது 
்கடடொய்பேடுததுேல் ஆகியமவ மூலைொ்க வணி்க ரீதியொன 
ேொலியல் கேொழிலுக்்கொ்க குைந்மே்களை அததுமீறி ஈடுேடுததுேல் 
ைற்றும் வணி்க ரீதியொன ேொலியல் கேொழிலுக்்கொ்க வயது 
வந்ேவர்களை அததுமீறி ஈடுேடுததுேல் ஆகியவற்றுடன் ்கடடொய 
உடலுமை்பபுக்்கொ்க 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 
ேண்டிக்்க்பேடலொம். கேொழிலொளர ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள் 
ைற்றும் ேொலியல் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், குற்ைவியல் ரீதியொ்க 
ேண்டிக்்க்பேடுவதுடன் சமூ்கக் ்கடமை்பகேொறு்பபு்களையும் 
எதிரக்கொள்ள தநரலொம். பின்வருவன ைனிேக் ்கடதேலை 
சுடடிக்்கொடடும் சில எச்சரிக்ம்க அறிகுறி்களொகும்.

அசசுறுததல்்களும் பயங்களும்

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

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

 • அடி்பேேொ்க, உடல் ரீதியொ்கத ேவறா்க்ப ேயன்ேடுததுவேொ்க, 
அல்லது ேொலியல் ரீதியொ்கத ேவறா்க்ப ேயன்ேடுததுவேொ்க 
மிரடடுேல்;

 • அடி்பேேொ்க, உடல் ரீதியொ்கத ேவறா்க்ப ேயன்ேடுததுவேொ்க, 
அல்லது ேொலியல் ரீதியொ்கத ேவறா்க்ப ே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 விளைவி்பேேொ்க உங்களையும் உங்கள் குடும்ேததினமரயும் 
மிரடடுேல்;

 • உேவி நொடினால் நீங்கள் நொடு்கடதே்பேடலொம் அல்லது ம்கது 
கசய்ய்பேடலொம் என்று மிரடடுேல்; அல்லது

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

உதவிக் குறிப்பு: நீங்கள் அமெரிக்்க ஐக்்கிய அரசு்க்ள  
வநத்டயும்மபகாது, உங்கள் பகாஸமபகாரட ெறறும் பிற பயை 
ஆவைங்க்ள நீங்கள் எல்லகா ்ெயங்களிலும் அணு்கக் கூடிய 
ஒரு பகாது்ககாப்பகான இடததில் ்வததிருக்்கவும். உங்கள் முதலகாளி 
உங்கள் பகாஸமபகாரட்ட எடுததுக்ம்ககாள்வது ்டடவிமரகாதெகாகும்.  



்கடன்

ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள், ைற்றும் அவர்களுக்கு உேவி 
கசய்ேவர்கள், ஒரு ்கடனைத திரு்பபிச் கசலுததுவேற்்கொ்க நீங்கள் 
உடலுமை்பபு, தசமவ்கள் அல்லது வணி்க ரீதியொன ேொலியல் 
கசயல்்களை (விேச்சொரம்) கசய்யுைொறு வற்புறுததுவொர்கள். 
சில சந்ேர்பேங்களில் அக்்கடனானது ைனிேக் ்கடதேலில் 
ஈடுேடுேவர்களொல் உருவொக்்க்பேடடு சுைதே்பேடுகிைது. 
உடலுமை்பபு, தசமவ்கள் அல்லது வணி்க ரீதியொன ேொலியல் 
கசயல்்களை (விேச்சொரம்) கசய்ய வற்புறுததுவதேொ, அல்லது 
கவளிதயை விடொைல் உங்களைத ேடு்பேதேொ சடடததுக்கு்ப 
புைம்ேொனது. ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்கள் உங்கள் ்கடனை 
உங்களொல் திரு்பபிச் கசலுதே முடியொே அளவுக்குக் ம்கயொண்டு, 
்கடன் திரு்பபிச் கசலுதே்பேடும் வமரயில் நீங்கள் அந்ே ைனிேக் 
்கடதேலில் ஈடுேடுேவர்களின் தசமவயில் நீடிததிருக்்க தவண்டும் 
என்று உங்களை நம்ே மவ்பேொர்கள். ம்கயொள்பேடும் ்கடன்்கள் 
பின்வருவனவற்மை  உள்ளடக்கியமவ:

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

 • நீங்கள் முன்கூடடி ஒ்பபுக்க்கொள்ளொே அல்லது ஒ்பபுக்க்கொண்ட 
்கடனுக்கும் அதி்கைொன ்கடனைச் சுைததுேல்;

 • ்கடனைத திரு்பபிச் கசலுததுவேற்்கொ்க உங்கள் சம்ேொததியதமே 
ேயன்ேடுதே ைறுதேல்;

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

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

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

விதி்கள் ெறறும் ்கடடுப்பகாடு்கள்

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

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

 • உங்களது கசொந்ே ேொஸதேொரட, விசொ, பிை்பபுச் சொன்றிேழ் 
அல்லது ைற்ை அமடயொள்பேடுததும் ஆவணங்களை 
மவததிரு்பேேற்கு எதிரொன விதி்கள்; 

 • தேொதுைொன உணவு, உைக்்கம், அல்லது ைருததுவ்ப ேரொைரி்பபு 
கேறுவமே ைறுதேல்; அல்லது

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

ஏெகாறறுதல் ெறறும் மபகாய்கள்

ை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 
குறி்பபிடதேக்்க அளவில் நீண்ட தநரம் ்கடினைொன 
சூழ்நிலை்களில், அல்லது வொக்குறுதியளிதேமே விட மி்கக் 
குமைந்ே ஊதியததுக்்கொ்க்ப ேணிபுரிய மவதேல்; அல்லது

உதவிக் குறிப்பு: உங்கள் முதலகாளி உங்களுக்கு எதிரகா்கத 
மதரிவிக்கும் மு்றயறற ்கருதது ெறறும்/அல்லது ம்யலின் 
விவரெகான பதிவுக் குறிப்்ப ்வததிருக்்கவும். எநத ்காட்ி்களின் 
மபயர்க்ளயும் மதகா்லமப்ி எண்்க்ளயும் எழுதி ்வக்்கவும். 
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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 கசவிலியரொ்க்ப ே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 ்கடதே்பேடுவீர்கள் என்று உங்களிடம் 
கசொல்லுேல்; அல்லது

 • ைனிேக் ்கடதேலில் ஈடுேடுேவரின் அமடயொளம் குறிதது கேொய் 
கசொல்ல அறிவுறுததுேல்.

தவறகா்க நடததப்படட்தத மதரிவிததகால் நீங்கள் நகாடு 
்கடததப்படுவரீ்களகா?

ேவறா்க நடதே்பேடடமேத கேரிவி்பேவர்களை்ப ேொது்கொக்கும் 
திடடங்கள் உள்ளன. உங்களுக்கு குடிதயற்ை ரீதியொன பிரச்சனை்கள் 
இருந்ேொலும், நீங்கள் உேவி கேறுவேற்கு ேய்பேடக் கூடொது. 
உங்கள் முேலொளியிடம் தவலை கசய்யொே ஒரு குடிதயற்ை 
வைக்்கறிஞமர நீங்கள் அணு்க தவண்டும்.

நீங்கள் ைனிேக் ்கடதேல், அல்லது ேொலியல் ேலொத்கொரம் அல்லது 
ேொலியல் ேொக்குேல் உள்ளிடட பிை ்கடுமையொன குற்ைங்களொல் 
ேொதிக்்க்பேடடவர என்று நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் ஒரு ைொறுேடட, 
“டி” (ைனிேக் ்கடதேலில் ேொதிக்்க்பேடடவர்கள்) அல்லது “யு” 
(ைனிேக் ்கடதேல் அல்லது பிை ்கடுமையொன குற்ைங்களொல் 
ேொதிக்்க்பேடடவர்கள்) தேொன்ை குடிதயறுதவொர அல்லொே 
நிலைக்குத ேகுதி கேைலொம். அல்லது அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் 
ேற்்கொலி்கைொ்கத ேஙகியிரு்பேேற்கு அனுைதிக்்க்பேடலொம். 
குடிதயறுதவொர அல்லொேவர்கள்  வம்க்பேடுதேல் 
ேொதிக்்க்பேடடவர்களை்ப ேொது்கொக்்கதவ ஏற்ேடுதே்பேடடது. 

மததி ம்யல்பகாடு்கள் மநரம் ்கடடைம்

உள்மள: __________________

மவளிமய: ________________

மெகாததம்: ________________

உள்மள: __________________

மவளிமய: ________________

மெகாததம்: ________________

ெகாதிரி வகாரகாநதிர மவ்ல விவரக் குறிப்மபடு
முதலகாளி: மெறபகார்வயகாளர:

உதவிக் குறிப்பு: நீங்கள் மவ்ல ம்யயும் எல்லகா மநரததிறகும் 
எழுததுபூரவெகான பதிவு ்வததிருப்பது நல்ல மயகா்்னயகாகும். 
ஒரு மநகாடடுப் புதத்கத்த வகாங்கி நீங்கள் மவ்ல ம்யயும் 
எல்லகா நகாட்கள் ெறறும் ெைி மநரங்கள், நீங்கள் எவவளவு 
ஊதியெளிக்்கப்படடீர்கள், நீங்கள் ஊதியம் மபறற மததி்கள், 
உங்கள் ஊதிய ்ககாம்கா்லயிலிருநது ம்யயப்படட ்கழிவு்கள் 
ஏமதனும், ெறறும் ்கழிவு்களுக்்ககான ்ககாரைங்கள் ஆ்கியவற்ற 
எழுதி ்வக்்கவும். 

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

ெனிதக் ்கடததலில் பகாதிக்்கப்படடவர்களுக்கு என்ன 
ம்்வ்கள் உள்ளன?

 • அகைரிக்்க ஐக்கிய அரசு்களில் ைனிேக் ்கடதேலில் 
ேொதிக்்க்பேடடவர்கள் கூடடரசு சொரந்ே அல்லது ைொ்கொண 
திடடங்களின்கீழ் நன்மை்கள், தசமவ்கள் ைற்றும் குடிதயற்ை 
நிவொரணததுக்்கொன ேகுதி கேைலொம். ைருததுவ/ேல் ேரொைரி்பபு, 
ைன நலம் தேணுேல், வீடடு வசதி, குடிதயற்றுக்்கொன சடட 
ரீதியொன உேவி, ைற்றும் பிை சடட ரீதியொன தேமவ்கள், 
தவலைவொய்்பபு உேவி, ைற்றும் கேொது நன்மை்கள் ஆகியமவ 
உள்ளிடட இச்தசமவ்களை்ப கேறுவேற்கு ேல்தவறு 
அமை்பபு்கள் உங்களுக்கு உேவலொம்.
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இநதப் பிரசுரெகானது, 2008ன் வில்லியம் வில்பரஃமபகாரஸ ெனிதக் ்கடததல் 
பகாதிக்்கப்படமடகார பகாது்ககாப்பு ெறுஅதி்ககாரெளிததல் ்டடம், மபகாதுச ்டடம் 

110-457ன் 202வது பிரிவுக்கு இைங்க உருவகாக்்கப்படடுள்ளது. 

பின்வருவன பறறிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு 
இநத இ்ையதளங்க்ளப் பகார்வயிடவும்:

இணையேளங்கள் ஆஙகிலததில் உள்ளன.

 • விசொ விண்ண்பே 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 
ைருததுவ்ப பின்னணி), அல்லது உடற்குமைேொடு ஆகியமவ 
்கொரணைொ்க்ப ேணியில் ேொரேடசமில்லொைல் இரு்பேேற்கும்  
ேொரேடசம் ்கொடடுவேற்்கொ்க்ப பு்கொரளி்பேேற்குைொன உங்களது 
உரிமை: www.eeoc.gov.

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

 • உங்கள் முேலொளியிடமிருந்து அளிக்்க்பேடொே ஊதியதமே்ப 
கேறுவது எ்பேடி: webapps.dol.gov/wow. 

 • நியொயைொ்க ஊதியைளிக்்க்பேடுவேற்்கொன உங்களது உரிமை்கள், 
ஊதிய பு்கொர அளி்பேது எ்பேடி என்ேது உடேட:  
www.dol.gov/WHD/immigration. 

 • உங்களது குடியுரிமை நிலை ்கொரணைொ்க நீங்கள் ேொரேடசைொ்க 
நடதே்பேடொைல் இரு்பேேற்கும், ேொரேடசததுக்்கொ்க்ப 
பு்கொரளி்பேேற்குைொன உங்களது உரிமை:  
www.justice.gov/crt/filing-charge.

 • உங்களது ஊதியம் அல்லது ேணிச் சூைல்்களை தைம்ேடுதே, 
பு்கொரளி்பேது எ்பேடி என்ேது உடேட, ைற்ை கேொழிலொளர்களுடன் 
இணைவேற்்கொன உங்களது உரிமை: www.nlrb.gov. 

 • உடல்நலக் ்கொ்பபீடடுக்்கொன உங்களது உரிமை்கள், 
்கடமை்பகேொறு்பபு்கள் ைற்றும் விலக்கு்கள்: localhelp.healthcare.gov.




