
અમે કોણ છ�એ? 
નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ (NNJLS) 

�હ�ર અને ખાનગી સહાયતાના આશર� એક ગેર-

નફાકારક િનગમ છે.  

અમે બગ�ન, હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ�ના 

નાણાક�ય ર�તે લાયક િનવાસીઓને �હ�ર લાભ, 

આવાસ, �ુ�ંુબ, ઉપભોક્તા, આરોગ્ય, રોજગાર, િશક્ષણ 

અને સ�દુાય આિથ�ક િવકાસ સ�હતના નાગ�રક 

કાયદાક�ય બાબતોમા ં મફત કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન 

કર�એ છ�એ.  

અમારા એટન�, પરાકા�નૂી અને સહાયક સ્ટાફ 

ઉચ્ચતમ �ણુવ�ાવાળ� કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન કરવા 

માટ� સમિપ�ત છે. અમે ખાતર� આપવા માગંીએ છ�એ 

ક� નાગ�રક ન્યાય પ્રણાલી �ધુી ની પહ�ચ અમારા તે 

ગ્રાહકો માટ� નકાર�લ નથી �મને એક ખાનગી વક�લ 

પોસાય નહ�.  

પાત્રતા 
જો તમે બગ�ન, હડસન અથવા પેસૈક કાઉન્ટ�મા ં

રહો છો તો તમે મફત કા�નૂી સહાય માટ� પાત્ર હોઈ 

શકો છો. િન�લુ્ક કા�નૂી સહાય માટ� આવક અને 

સપંિ� સબંધંી પાત્રતા ની માગર્દિશ�કાઓ, તેમજ 

િનયમો અને અગ્રતાઓ છે � NNJLS સ્વીકાર� તેવા 

�દુ્દાના પ્રકારોને મયાર્�દત કર� શક� છે.   

જો તમે અમાર� સેવાઓ માટ� પાત્ર ન હો, તો 

અમારો સ્ટાફ એક યોગ્ય ર�ફરલ બનાવવાનો પ્રયત્ન 

કરશે. 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ 

હોમબાઉન્ડ (ઘરમા ંજ રહ�નારા) અને અપગં લોકો 

માટ� િવશેષ વ્યવસ્થા કરશે.  

�ુ ંતમને કા�નૂી સમસ્યા છે? 
 
    જો એમ હોય તો, �ૃપા કર�ને અહ� 

તમારા સ્થાિનક NNJLS કાયાર્લય સાથે 

સપંકર્ કરો :   
 
                  NNJLS 

        બગર્ન કાઉન્ટ� િવભાગ 
190 Moore Street, Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
ટ� �લફોન: 201 - 487 - 2166 

ફ�ક્સ: 201 - 487 - 3513  
 

NNJLS 
         હડસન કાઉન્ટ� િવભાગ 

574 Summit Avenue 
Jersey City, NJ  07306  
ટ� �લફોન: 201 - 792 - 6363 

ફ�ક્સ: 201 - 798 - 8780  
 

NNJLS 
 પેસૈક કાઉન્ટ� િવભાગ  

152 Market Street, 6th 
Floor Paterson, NJ 07505 

ટ� �લફોન: 973 - 523 - 2900  
ફ�ક્સ: 973 - 523 - 9002  

 
www.northeastnj legalserv ices.org 

 
નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સેસ એક 

સમાન તકની હકારાત્મક �ક્રયા એજન્સી છે અને તે 

�િત, રંગ, �લ�ગ, વય, અપગંતા, ધમર્, રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ 

અથવા �તીય અ�ભગમને ધ્યાનમા ં લીધા િવના 

સેવાઓ પ્રદાન કર� છે.  

 

 
 

ઇિમગે્રશન કાયદાની બાબતમા ં ઓછ� 

આવકવાળા બગ�ન, હડસન અને પેસૈક 

કાઉન્ટ�ના િનવાસીઓને મફત કા�નૂી સેવાઓ 

પ્રદાન કરવી. 

 
www.northeastnjlegalservices.org 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/gujarati-english/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8/%E0%AA%AB%E0%AB%85%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B8-meaning-in-english
http://www.northeastnjlegalservices.org/


ઇિમગે્રશન લો પ્રો�ક્ટ �ુ ંછે? 
 
આપણા સેવા ક્ષેત્રમા ં ઓછ� આવક ધરાવતા 

સ�દુાયો દ્વારા � ઇિમગે્રશન �દુ્દાઓ નો સામનો 

કરવામા ંઆવે છે, તેને ધ્યાનમા ંલવેા માટ� ઇિમગે્રશન 

લો પ્રો�કટની સ્થાપના 2009 મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

ઇિમગે્રશન લીગલ રાઇટ્સ પ્રો�કટ સલાહ અને નીચેના 

ક્ષેત્રોના વ્ય�ક્તઓ વતી ર�ૂઆત દ્વારા ઇિમગે્રશન 

�દુ્દાઓ િવશે ��િૃત અને િશક્ષણ વધારવા માગેં છે:   
 

• �સ્થિત (સ્ટ�ટસ) �ુ ંસમાયોજન  
• USC માટ� તાત્કા�લક સબંિંધત અર�ઓ  
• શરતી િવઝા સમા�પ્ત  

• કાયમી ર�સીડ�ન્સી કા�્ર્સ�ુ ંનવીકરણ  

• કાયદ�સર કાયમી રહ�વાસીઓ ને 

હટાવ�ુ/ંદ�શિનકાલ  
• નાગ�રકતા ની અર�ઓ  
• નેચરલાઈઝેશનના દસ્તાવેજો�ુ ંખોવાઈ જ�ુ ં 
• VAWA સ્વ-અર�ઓ  
• U અને T િવઝા 
• USCIS અર�ઓ માટ� ફ�-માફ� 

 
 
 
 
 
 
 

અમાર� અિપ�ત સેવાઓ: 
�સ્થિત (સ્ટ�ટસ) �ુ ંસમાયોજન  

�નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સમા ં િનર�ક્ષણ કરાયલેા અન ે પ્રવશે 

મળેવનારા અથવા પરેોલ કરવામા ં આવતા વ્ય�ક્તઓન ે

કાયદ�સર કાયમી િનવાસસ્થાનમા ંસમાયો�જત કર� શકાય છે 

જો વ્ય�ક્ત િનધાર્�રત માપદંડન ે�રૂા કર�. 

USC બાબત િનકટ સબંિંધઓ માટ� અર�   

�નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સના નાગ�રકો િનકટ પા�રવા�રક સભ્યો 

માટ� અર� કરવા સક્ષમ છે �મા ં �વનસાથી, માતાિપતા 

અથવા બાળક (21 વષર્થી ઓછ� �મરના અન ેઅપ�રણીત) 

નો સમાવેશ થઈ શક� છે. 

પ્રા�ૃિતકરણના દસ્તાવેજો�ુ ંખોવાઈ જ�ુ ં  

� વ્ય�ક્તઓએ પ્રા�ૃિતક�ૃત ક�ુ� છે પરં� ુ તમે�ુ ં

પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ ગ�ુ ં છે ત ે USCIS સમક્ષ બદલીની 

િવનતંી કર� શક� છે.. 

શરતી િવઝા સમા�પ્ત  

એવા વ્ય�ક્તઓ ક� �મણ ેઅર�ની મ�ૂંર�ના સમય ેબ ે

વષર્થી ઓછા સમય માટ� US નાગ�રક સાથ ેલગ્ન કયાર્ હોય 

અન ેબ ેવષર્ના શરતી ર�સીડ�ન્સી કાડર્ મળેવ્યા હોય, તઓેને 

�સ્થિતની સમા�પ્તની તાર�ખના 90 �દવસની �દર ત ેશરત 

ઉપાડવા માટ� અર� કરવી આવશ્યક છે. એવા લોકો માટ� 

તમેના �વનસાથી જોડ� ફાઇલ કરવામા ંઅપવાદો છે �ઓ 

આહત થયા હોય, �ઓએ �ટાછેડા લીધા હોય, અથવા ભાર� 

�શુ્ક�લીઓનો સામનો કર� રહ્યા હોય. 

કાયમી ર�સીડ�ન્સી કા�્ર્સ�ુ ંનવીકરણ 

એવા વ્ય�ક્તઓ ક� �મની પાસ ેકાયમી ર�સીડ�ન્સી કાડર્ 

હોય અન ે �મની સમા�પ્ત તાર�ખ આવવાની હોય અથવા 

�ની પાસ ેસમા�પ્ત તાર�ખ િવના�ુ ં �ૂ�ુ ંર� િસડ�ન્ટ કાડર્ હોય, 

તઓેએ USCIS મારફત તેમના કાડર્� ુ ં નવીકરણ કર�ુ ં

આવશ્યક છે. 

નાગ�રકતા માટ� અર�ઓ 

કાયદ�સરના  કાયમી રહ�વાસીઓ ઓછામા ંઓછા 18 

વષર્ના ંહોવા જોઈએ અને પ્રા�ૃિતકરણની અર� કરવા માટ� 

ક�ટલાક અન્ય માપદંડોન ે�ણૂર્ કર�ુ ંપણ આવશ્યક છે. 

કાયદ�સર કાયમી રહ�વાસીઓન ે�ૂર કરવા/દ�શિનકાલ 

કરવો  

� કાયમી રહ�વાસીઓ �નુા�હત ઇિતહાસને કારણ ેUS મા ં

થી �ૂર થવાનો અથવા દ�શિનકાલનો સામનો કર� રહ્યા છે, 

અન ે� અ�કુ જ�ર�યાતોન ે�ણૂર્ કર� છે, તઓે ઇિમગે્રશન કોટર્ 

સમક્ષ આને રદ કરવાની માગં કર� શક� છે. 

VAWA સ્વ-અર�ઓ 

મ�હલાઓ સામનેી �હ�સા ના કાયદા હ�ઠળ, US નાગ�રકો 

અથવા કાયમી રહ�વાસીઓના અપ�ૃત �વનસાથીઓ અન ે

બાળકો, �ુવ્યર્વહાર કરનાર પાસેથી સલામતી અન ે સ્વતતં્રતા 

મળેવવા માટ�, �ુવ્યર્વહાર કરનારની સહાયતા અથવા 

�ણકાર� િવના, કા�નૂી િનવાસ મળેવવા માટ� સ્વ-અર� કર� 

શક� છે. 

U અન ેT િવઝા 

��ૂચબદ્ધ �નુા�હત પ્ર�િૃ�ન ેલીધ ે� વ્ય�ક્તઓ ન�ધપાત્ર 

શાર��રક અથવા માનિસક શોષણના ભોગ બન્યા છે અન ે� 

સરકાર� અિધકાર�ઓન ે તપાસ અથવા કાયર્વાહ� કરવામા ં

મદદ આપવા  તયૈાર છે, તઓે U િવઝા માટ� પાત્ર હોઈ શક� 

છે. 

� વ્ય�ક્તઓ ગભંીર પ્રકારના દ�હ-વપેાર (ટ્રા�ફ�ક�ગ) ના 

ભોગ બન્યા હતા ંઅથવા બની રહ્યા છે, અન ે�મણ ેટ્રા�ફ�ક�ગ 

કરનાર વ્ય�ક્તઓની તપાસ અથવા કાયર્વાહ� કરવામા ં

સહાયની િવનતંી�ુ ં પાલન ક�ુ� છે, અન ે�ઓ અન્ય ક�ટલાક 

માપદંડોન ે�ણૂર્ કર� છે, તઓે T િવઝા માટ� પાત્ર હોઈ શક� છે.  

અમે સ�દુાય �ૂથો સાથે વાત કરવા માટ� 

પણ ઉપલબ્ધ છ�એ. 

અમને ફોન કરો! 
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