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જો તમાર અમારા મફત લીગલ Mલીનીક ક

1974 માં

સેમીનારમાં હાજર રહK ુ ં હોય, લીગલ ર ફરલની

ડફસ એડ એ !ુકશન ફંડ (AALDEF) એ એિશયન

જNરત હોય, ક રોજગારના િવવાદ Oગે મદદની
જNરત હોય તો Pૃપા કર અમારો સંપકH કરો.
એિશયન અમેરકન લીગલ ડફસ એડ
એ !ુકશન ફંડ (AALDEF)

થપાયેલ ધ એિશયન અમેરકન લીગલ

અમેરકનોના નાગરક હકોને ર'ણ અને )ો*સાહન
આપતી રા-.ય સં થા છે . િવવાદ, વકલાત, િશ'ણ
અને સંગઠનને સાથે જોડને AALDEF દ શભરમાં
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એિશયન અમેરકન સ7ુદાય સાથે તમામ માટ માનવ
અિધકારોના ર'ણ માટ કામ કર છે .
AALDEF એિશયન અમેરકનોને અસર કરતાં મહ*વના
7ુદાઓ પર :યાન ક;<ત કર છે =માં સમાવેશ છે :

99, હડસન .ટ, 12મો Rલોર
!ુયોકH, NY 10013
1-800-966-5946

• ઇમી@ટના અિધકારો
• નાગરક સહભાAગતા અને મતદાનના હકો
• કામદારો માટ આિથBક યાય

212-966-5932

• સેવાઓમાં ભાષાને પહDચ

212-966-4303 (ફMસ)

• વસિત ગણતર નીિત
• હકારા*મક પગલા

info@aaldef.org
www.aaldef.org

• !ુવાનોના અિધકારો અને શૈ'Aણક સમાનતા, અને
ુ અને
• એિશયન િવરોધી હGસા, પોલીસની ગેરવતI
H ક
માનવોની ગેરકાયદ હરફરની નાJુદ
AALDEF તેની હાલ ચાલતી )K ૃિતઓ માટ તમામ
)કારની સહાયને આવકાર છે .
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!ુજસX એિશયન અમેરકન લીગલ )ો=Mટ
(NJ-AALP) એિશયન અમેરકન લીગલ ડફસ
એડ એ !ુકશન ફંડ (AALDEF) Yુ ં !ુજસXમાં
એિશયન અમેરકનોની વણ Zુરાયેલ કાYુની
આવ[યકતાઓને સંબોધવાYુ ં )ારં Aભક પગ]ું છે .
જોક !ુજસXમાં 700,000 ઉપરાંતના એિશયન
અમેરકનો વસતા હોવા છતાં,
યાર કાYુની
સેવાઓ _ુધીની પહDચ માટ તેઓને સાં Pૃિતક અને
ભાષાકય નડતરોમાંથી બહાર આવવા તેઓએ
કરવા પડતા સામનામાં સહાય કરવા ઉપલ`ધ
સંશાધનો થોડાક છે .
ઘણાં એિશયન અમેરકનો કાYુની સહાય મેળવવા
અસમથH છે કારણ ક તેઓ કાંતો O@ેc સાર રતે
બોલી શકતા નથી અથવા સાં Pૃ િતક બેડઓ તેમને
એKુ ં કરવા હતો*સાહ કર છે . વdુમાં ઘણા એિશયન
અમેરકનો U.S. (!ુએસ) કાYુન હઠળ તેઓના
કાYુની અિધકારો અને જવાબદારઓથી અefયા
છે . અને =ઓ eણકાર છે તેઓ અવારનવાર એ
ભયે ક તે તેમના ઇમી@ેશન દરge તેઓના કામ,
અથવા તેમના પરવારોને કવી રતે )ભાિવત કર
તેઓના અિધકારો માટ અમલ કરતા નથી.
દ તાવેજ િવહોણા કાયક
H તાHઓ ખાસ કરને તેઓના
િનયોMતાના તેઓના )ાિધકરણોને અહવાલ કર
દ વાની દશાHવેલ ક લાદ દધેલ ભયો ક જો તેઓ
કાયH થાન હGસા Oગે ફરયાદો,તેઓ જiદ ભોગ
બને છે તો આમ છતાં. રા યમાં એિશયન
અમેરકનોને તેઓની કાYુની આવ[યકતાઓ સાથે
સહાય કરવા થોડાક સા7ુદાિયક સંશાધનો
ઉપલ`ધ છે .
NJ-AALP કાYુની સેવાઓમાં આ ગાળાને
સા7ુદાિયક િશ'ણ )દાન કરને અને કાYુની
પ:ધિતમાં Zુલ તરક સેવા આપીને Zુરો કરવા
ઇjછે છે .
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!3! * ! 
આપ મોટાભાગના !3! મજrુ ર કાયદાઓ sારા સંરA'ત
છો – આપના 01 3 A8 B! " લેવા
િસવાય.
આપને NJ !ુનતમ વેતન $'.DE/
જોઇએ.

! Yું tુકવાKું જ

જો આપ સpતાહમાં (F
! ) * કાયH કરો છો તો
આપ આપની િનયિમત tુકવણીના %.E -! પાu
થાવ છો.
િનયોMતા માટ તે  !+ છે ક કારણ ક vયnMત સામે તે
એિશયન છે , wી છે અથવા તેમના ધમH અથવા 7ુળ
રા-.યતાને કારણે તેમની સામે G3G!/ કર છે .

___

અમો માિસક કાYુની MલીનીMસ ) kુત કરએ છએ, =માં
я! )/! 01 23!4 ઉપર . !+
 !5 )દાન કરએ છએ.

___
!23! ,અમો ,- !#!6!4  “7"! * !  8-”
,- એિશયન અમેરકનોને તેઓના પાયાના કાYુની
અિધકારો Oગે માહતી આપવા અને િશA'ત કરવા
સંચાAલત કરએ છએ.

___
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અમે થાિનક અટોનXઝ અને !+ /! )દાન કરનારાઓ
=ઓ આપની સાથે આપની ભાષામાં સંપકH કર શક ને
કાYુની બહાલીઓની સગવડતા )દાન કરએ છએ.

___

H я!  /
મોટાભાગના કામદારો NJ ! IJ  H
1! sારા ર'ાયેલા છે ક =, =ઓ બેરોજગાર છે અથવા
કામ શોધે છે તેવા કામદારો માટ વીમા =Kું કામ આપે છે .
બેરોજગાર લાભને પાu બનવાના હk ુ માટ તમે કાં તો
(1) 4K!! 4K! DF “H0: / ” માટ કામ ક!ુH હોKું
જોઇએ ક =માં તમને દર અઠવાડયે ઓછામાં ઓછા $143
મxયા હોય અથવા (2) “બેઇઝ યર” સમયગાળામાં ED
(H!/) N/! !! $7300 કમાયા હોવા જોઇએ.
તમે દર અઠવાડયે = લાભની રકમ મેળવશો તે .! 
я!  3 I! .! !   ! /.! OF
! હશે.
2010 માં તમે આ લાભો અઠવાડયે $OFF _ુધી મેળવી
શકશો.
આ લાભો માટ ની તમાર પાuતા તમે .!P  ! K
5 .! ! - " પણ આધારત છે . દાખલા તરક
લેઇડ ઓફ (yટા કરવામાં આવે) ને કારણે તમે આ લાભ
મેળવી શકો પણ જો તમે કામ સંબિં ધત vયાજબી કારણ
િવના નોકર છોડ દો અથવા કામના થળે zુનો આચરવા
બદલ તમને yટા કરવામાં આvયા હોય તો ન મળે .
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અમે я! 3!/!4 =વા ક /-; <! /./ !
3!/!4, અને િનmન વેતનધાર એિશયન અમેરકન
કાયHકતાHઓને я> ?@).4 માટ કાYુની )િતિનિધ*વ
)દાન કરએ છએ.

___
23! </@)!"
અમો આપને અને આપના સહ-કાયHકતાHઓને આપ લેણા
કોઇપણ વેતનો મેળવવા, આપની n થિત આપના કામ ઉપર
_ુધારવા, આપના િનયોMતા સાથે લડવા આપની સહાય
કરoુ.ં

___
. )#
અમે તમને વdુ સારા રા યના કાયદાઓ અને
થાિનક નીિતઓ, =વી ક સરકાર ઓફસોમાં
_ુધારલી ભાષાની પહDચ, માટના સમથન
H માં મદદ
કરoુ.ં આ સમથન
થી
એિશયન
અમે

રકન
સ7ુદાયને
H
વdુ િવશાળ માહતી અને સેવાઓ )ાpત થઈ શકશે.

