
1974 મા ં 	થપાયેલ ધ એિશયન અમે�રકન લીગલ 

ડ�ફ��સ એ�ડ એ !કુ�શન ફંડ (AALDEF) એ એિશયન 

અમે�રકનોના નાગ�રક હકોને ર'ણ અને )ો*સાહન 

આપતી રા-.�ય સ	ંથા છે. િવવાદ, વક�લાત, િશ'ણ 

અને સગંઠનને સાથે જોડ�ને AALDEF દ�શભરમા ં

એિશયન અમે�રકન સ7દુાય સાથે તમામ માટ� માનવ 

અિધકારોના ર'ણ માટ� કામ કર� છે.  

AALDEF એિશયન અમે�રકનોને અસર કરતા ંમહ*વના 

7દુાઓ પર :યાન ક�;�<ત કર� છે =મા ંસમાવેશ છે:  

• ઇમી@�ટના અિધકારો 

• નાગ�રક સહભાAગતા અને મતદાનના હકો 

• કામદારો માટ� આિથBક �યાય 

• સેવાઓમા ંભાષાને પહDચ 

• વસિત ગણતર� નીિત 

• હકારા*મક પગલા 

• !વુાનોના અિધકારો અને શૈ'Aણક સમાનતા, અને 

• એિશયન િવરોધી �હGસા, પોલીસની ગેરવતHIકુ અને 

માનવોની ગેરકાયદ� હ�રફ�રની નાJદુ� 
 

AALDEF તેની હાલ ચાલતી )Kિૃતઓ માટ� તમામ 

)કારની સહાયને આવકાર� છે.  
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જો તમાર� અમારા મફત લીગલ Mલીનીક ક� 

સેમીનારમા ં હાજર રહ�K ુ ં હોય, લીગલ ર�ફરલની 

જNરત હોય, ક� રોજગાર�ના િવવાદ Oગે મદદની 

જNરત હોય તો Pૃપા કર� અમારો સપંકH કરો. 

 

એિશયન અમે�રકન લીગલ ડ�ફ��સ એ�ડ 

એ !કુ�શન ફંડ (AALDEF)  

 

99, હડસન 	.�ટ, 12મો Rલોર 

�!યુોકH , NY 10013 

1-800-966-5946 

212-966-5932 

212-966-4303 (ફ�Mસ) 
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�!જુસX એિશયન અમે�રકન લીગલ )ો=Mટ  
(NJ-AALP)  એિશયન અમે�રકન લીગલ ડ�ફ��સ 
એ�ડ એ !કુ�શન ફંડ (AALDEF) Yુ ં �!જુસXમા ં
એિશયન અમે�રકનોની વણ Zરુાયેલ કાYનુી 
આવ[યકતાઓને સબંોધવાYુ ં)ારંAભક પગ]ુ ંછે.   
 
જોક� �!જુસXમા ં 700,000 ઉપરાતંના એિશયન 
અમે�રકનો વસતા હોવા છતા,ં  યાર� કાYનુી 
સેવાઓ _ધુીની પહDચ માટ� તેઓને સા	ંPૃિતક અને 
ભાષાક�ય નડતરોમાથંી બહાર આવવા તેઓએ 
કરવા પડતા સામનામા ં સહાય કરવા ઉપલ`ધ 
સશંાધનો થોડાક છે.   
 
ઘણા ંએિશયન અમે�રકનો કાYનુી સહાય મેળવવા 
અસમથH છે કારણ ક� તેઓ કાતંો O@ેc સાર� ર�તે 
બોલી શકતા નથી અથવા સા	ંPૃિતક બેડ�ઓ તેમને 
એKુ ંકરવા હતો*સાહ કર� છે. વdમુા ંઘણા એિશયન 
અમે�રકનો U.S. (!એુસ) કાYનુ હ�ઠળ તેઓના 
કાYનુી અિધકારો અને જવાબદાર�ઓથી અefયા 
છે. અને =ઓ eણકાર છે તેઓ અવારનવાર એ 
ભયે ક� તે તેમના ઇમી@ેશન દરge તેઓના કામ, 
અથવા તેમના પર�વારોને ક�વી ર�તે )ભાિવત કર� 
તેઓના અિધકારો માટ� અમલ કરતા નથી. 
દ	તાવેજ િવહોણા કાયHકતાHઓ ખાસ કર�ને તેઓના 
િનયોMતાના તેઓના )ાિધકરણોને અહ�વાલ કર� 
દ�વાની દશાHવેલ ક� લાદ� દ�ધેલ ભયો ક� જો તેઓ 
કાયH	થાન �હGસા Oગે ફર�યાદો,તેઓ જiદ� ભોગ 
બને છે તો આમ છતા.ં રા યમા ં એિશયન 
અમે�રકનોને તેઓની કાYનુી આવ[યકતાઓ સાથે 
સહાય કરવા થોડાક સા7દુાિયક સશંાધનો  
ઉપલ`ધ છે.     
 
NJ-AALP કાYનુી સેવાઓમા ં આ ગાળાને 
સા7દુાિયક િશ'ણ )દાન કર�ને અને કાYનુી 
પ:ધિતમા ં Zલુ તર�ક� સેવા આપીને Zરુો કરવા 
ઇjછે છે.  
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અમો માિસક કાYનુી MલીનીMસ )	kતુ કર�એ છ�એ, =મા ં
����!� �)/! 0��1	�� 2�3!4 ઉપર ��. �!+��� 
�!5 )દાન કર�એ છ�એ.  

___ 
 
�!2�3!��� ��,-  
અમો ��,- �!�#�!6!4 ��	 “7"�! ��*�!�� 8-�” 
���,-� એિશયન અમ�ેરકનોન ેતઓેના પાયાના કાYનુી 
અિધકારો Oગે મા�હતી આપવા અન ેિશA'ત કરવા 
સચંાAલત કર�એ છ�એ.  

___ 
 
�� ����9�  
અમ ે	થાિનક અટોનXઝ અન ે�!+��� �	/! )દાન કરનારાઓ 
=ઓ આપની સાથ ેઆપની ભાષામા ંસપંકH કર� શક� ન ે
કાYનુી બહાલીઓની સગવડતા )દાન કર�એ છ�એ.  

___ 
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અમ ે����!� 3!/!4 =વા ક� /-;��<�! /	.�/�!� 
3!/!4, અન ેિનmન વતેનધાર� એિશયન અમ�ેરકન 
કાયHકતાHઓન ે��>�� ?@)�.4 માટ� કાYનુી )િતિનિધ*વ 
)દાન કર�એ છ�એ.  

___ 
 
�2�3!� <�/@)!"�  
અમો આપન ેઅન ેઆપના સહ-કાયHકતાHઓન ેઆપ લણેા 
કોઇપણ વતેનો મળેવવા, આપની n	થિત આપના કામ ઉપર 
_ધુારવા, આપના િનયોMતા સાથ ેલડવા આપની સહાય 
કર�oુ.ં  

___ 
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અમે તમને વd ુસારા રા યના કાયદાઓ અને 
	થાિનક નીિતઓ, =વી ક� સરકાર� ઓ�ફસોમા ં
_ધુાર�લી ભાષાની પહDચ, માટ�ના સમથHનમા ંમદદ 
કર�oુ.ં આ સમથHનથી એિશયન અમે�રકન સ7દુાયને 
વd ુિવશાળ મા�હતી અને સેવાઓ )ાpત થઈ શકશે.   
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આપ મોટાભાગના �!�3!� મજrુર કાયદાઓ sારા સરંA'ત 
છો – આપના 0��1	�� 3�A8�	 B�!� "� લવેા 
િસવાય.  
 

આપન ેNJ �!નુતમ વતેન $'.DE/�!�Yુ ંtકુવાKુ ંજ 
જોઇએ.  
 

જો આપ સpતાહમા ં(F �!��)� ��*� કાયH કરો છો તો 
આપ આપની િનયિમત tકુવણીના %.E �-!�	 પાu  
થાવ છો.   
 
િનયોMતા માટ� ત ે�	��!+��� છે ક� કારણ ક� vયnMત સામ ેત ે
એિશયન છે, wી છે અથવા તમેના ધમH અથવા 7ળુ 
રા-.�યતાન ેકારણ ેતમેની સામ ેG	3G!/ કર� છે.  

___ 

 

H	����!�� /���  
મોટાભાગના કામદારો NJ �! ���IJ���	�  H	����  
��1!� sારા ર'ાયલેા છે ક� =, =ઓ બરેોજગાર છે અથવા 
કામ શોધ ેછે તવેા કામદારો માટ� વીમા =Kુ ંકામ આપ ેછે.  
 
બરેોજગાર� લાભન ે પાu બનવાના હ�k ુ માટ� તમ ે કા ં તો 
(1) 4K!�!� 4K! DF “H	0: /��” માટ� કામ ક!ુH હોKુ ં
જોઇએ ક� =મા ંતમન ેદર અઠવા�ડય ેઓછામા ંઓછા $143 
મxયા હોય અથવા (2) “બઇેઝ યર” સમયગાળામા ં ED 
(H!/�) �N/!
��!�!� $7300 કમાયા હોવા જોઇએ.  
 
તમ ેદર અઠવા�ડય ે= લાભની રકમ મળેવશો ત ે.�!�� 
����!�� 3�I�!� .�!�! ����!� /	.��! OF  �! હશ.ે 
2010 મા ં તમ ેઆ લાભો અઠવા�ડય ે $OFF _ધુી મળેવી 
શકશો.  
 
આ લાભો માટ�ની તમાર� પાuતા તમ ે.�!P��  �!� K����� 
5�� .	�! �!�-� "� પણ આધા�રત છે. દાખલા તર�ક� 
લઇેડ ઓફ (yટા કરવામા ંઆવ)ે ન ેકારણ ેતમ ેઆ લાભ 
મળેવી શકો પણ જો તમ ે કામ સબંિંધત vયાજબી કારણ 
િવના નોકર� છોડ� દો અથવા કામના 	થળે zનુો આચરવા 
બદલ તમન ેyટા કરવામા ંઆvયા હોય તો ન મળે.  
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