
ਕੈਂਪਸ ਅਦੰਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਸਂਲ ੰਗ ਸਰਤੋਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਉਪ ਬਧ ਲਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿ  ਸਕਦੀ ਹ:ੈ https://www.tntech.edu/healthservices/

ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਪਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿ  ਸਕਦੀ ਹ:ੈ https://www.tntech.edu/policies/

  

ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਜਨਸੀ ਹਿ ੇ, ਘਰੇ ੂ ਲਹਸੰਾ, ਡੇਲਟਗੰ ਸਬਧੰੀ ਲਹਸੰਾ ਅਤੇ ਲਪਛੱਾ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਾਨਾ ਸੁਰੱਲਿਆ ਲਰਪਰੋਟ ਲਿਚੱ ਦਿੇੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U ਵੀਜ਼ਾ T ਵੀਜ਼ਾ

ਲਜਨਸੀ ਦਰੁਲਿਹਾਰ, ਘਰੇ ੂ ਲਹਸੰਾ, ਬ ਾਤਕਾਰ, ਹਿ ਾ, ਜਾਂ ਹਰੋ ਸਬਧੰਤ ਜਰੁਿ ਸਿਤੇ, ਲਕਸੇ 

ਿਾਸ ਿਜੁਰਿਾਨਾ ਗਤੀਲਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੱੋਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਿਾਨਲਸਕ 

ਦਰੁਲਿਹਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ  ਈ

-ਇਹ ਿਰਰੂੀ ਹ ੈਲਕ ਪੀੜਤ/ਲਬਨੈਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਿਾ ੀ ਿਜੁਰਿਾਨਾ ਗਤੀਲਿਧੀ ਦਾ 

ਪੀੜਤ ਹਿੋੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੁਰਿਾਨਾ ਗਤੀਲਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕੁਦੱਿੇ  ਈ ਸਭੰਾਿੀ ਰਪੂ 

ਲਿਚੱ ਿਦਦਗਾਰ ਹਿੋੇ

-ਆਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਚਾਰ ਸਾ ਾਂ  ਈ ਪਰਿਾਣਕ

-ਲਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਈ, ਲਕਸੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ ਾਹ  ਿੋ ਅਤੇ ਦਿੇੋ:

ਿਨੱੁਿੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ  ਈ

-ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ(ਆਂ) ਕਾਰਿਾਈ(ਆਂ) ਦੇ ਿਕੁਦੱਿੇ ਲਿਚੱ ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਨ  ਈ ਕਾਨੰੂਨ 

 ਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾ ੇ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿ ੀਆਂ ਿਾਜਬ ਬਨੇਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਿਰਰੂ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਲਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਿਾਨਲਸਕ ਸਦਿੇ ਕਰਕ ੇਸਲਹਯੋਗ ਦਣੇ ਦੇ ਅਸਿਰਥ 

ਨਾ ਹਿੋੋ), ਅਤੇ  ਾਿਿੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਹ ਲਦਿਾ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਲਕ ਪੀੜਤ/ਲਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਜੇ 

ਅਿਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲੱਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੇਦੱ ਕਠਨਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਿਗੇੀ

-ਆਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਚਾਰ ਸਾ ਾਂ  ਈ ਪਰਿਾਣਕ

-ਲਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਈ, ਲਕਸੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ ਾਹ  ਿੋ ਅਤੇ ਦਿੇੋ:

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

ਕੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬਧੰੀ ਖਾਸ ਰਤੁਬੇ ਹਨ?

ਹਾਂ।  ਲਜਨਸੀ ਹਿ ੇ, ਘਰੇ ੂ ਲਹਸੰਾ, ਡੇਲਟਗੰ ਸਬਧੰੀ ਲਹਸੰਾ ਅਤੇ ਲਪਛੱਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ  ਈ U ਅਤੇ T ਿੀਿਾ ਸਿਤੇ, ਦਜੂੇ ਿੀਿਾ ਲਿਕ ਪ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  ਲਿਸ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਈ, 

ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਥਾਲਰਟੀ ਨਾ  ਗ ੱ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕੈਂਪਸ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਿਸ ਹ ੈਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ

 , 

, ,  

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ  ਸਟਡੰੂਟ ਐਡਂ ਸਕ ੌਰ ਸਰਿਲਸਿ ਆਲਫਸ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲਕ ਦਜੂਾ ਿੀਿਾ ਦਰਲਜਆਂ ਲਿਚੱ ਬਦ ੀ ਨਾ  ਸਬਧੰਤ 

ਪਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਆਰੀ F-1 ਅਤੇ J-1 ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਲਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲਿਕ ਪਾਂ, ਜਾਂ ਰਿੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਯੋਲਜਤ ਕਿੰ ਦੇ ਲਿਲਿਆਂ  ਈ ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ 

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ ਾਹ  ਿ।ੋ

ਵੀਜ਼ਾ ਵਵਕਲਪ

zedmondson@tntech.edu

ਵਜਨਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਵਹਸੰਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਜਹੜੇ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਲਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕ ੌਰਾਂ ਕ ੋ ਆਪਣੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਿੀਿ ੇਦੇ ਰਤੁਬੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ  ੈਣ ਦੀ ਸ ਾਹ 

ਲਦਤੱੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ  ਇਹ ਦਸਤਾਿਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਹ ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸੱਣ  ਈ ਇੱਕ ਸਰਤੋ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ ਾਹ ਦਾ ਬਦ  ਨਹੀ ਂਹ।ੈ

ਮੈਂ ਹਮਲੇ ਦਾ/ਦੀ ਪੀੜਤ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਤੁਬਾ ਕੈਂਪਸ ਵਵਚਲੇ ਸਰਤੋਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁਚੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗ੍ਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉ ਾਂਦਾ ਹ?ੈ

ਨਹੀ।ਂ  ਕਾਨੰੂਨ ਤਲਹਤ, ਲਜਹੜੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਜਨਸੀ ਅਤੇ  ੋਕਾਂ ਦਰਲਿਆਨ ਲਹਸੰਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕ ੇਲਨਕ ੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ 

ਿੀਿਾ ਰਤੁਬੇ ਿ ੱ ਲਧਆਨ ਲਦਤੱੇ ਲਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 1972 ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ ਅਿੈਂਡਿੈਂਟਸ (ਟਾਇਟ  IX) ਦੇ ਟਾਇਟ  IX ਅਤੇ ਿਾਇ ੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਿਨੈ ਐਕਟ (VAWA) ਤਲਹਤ ਇੱਕੋ ਲਜਹੇ 

ਅਲਧਕਾਰ ਲਿ ਦੇ ਹਨ।

ਕਾ ਜ ਜਰੁਿ ਦੀ ਲਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਿਰੁੱਧ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ  ਿਿੱਰੇ ਿਗੰ ਨਾ  ਲਿਹਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਤ ਜਾਾਂ ਅਣ-ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫ਼ਜੌਦਾਰੀ ਦਸ਼ੋਾਾਂ ਲਈ ਜਰੋ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?

ਦਸ਼ੋ ਆਇਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਸ ਪਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕ ੋ ਭੇਜ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status


F-1 ਅਤੇ J-1 ਰਤੁਬੇ ਿਾ ੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀ

• ਲਕਸੇ  ਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਿਡੈੀਕ  ਡਾਕਟਰ, ਓਸਟੀਓਪਥੈੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ  ਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ 

ਕਲ ਲਨਕ  ਿਨੋਲਿਲਗਆਨੀ ਦਆੁਰਾ ਤਸਦੀਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਲੱਸਆਿਾਂ ਕਰਕ ੇਘਟੇ ਹਏੋ 

ਕਰੋਸ- ੋਡ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ

• ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਲਿਕ ਪਰਗੋਰਾਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਣੋ  ਈ ਲਿਕ ਪ, ਅਤੇ ਇਸ  ਈ ਲਸਟੱੇ

• ਜੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹਣੋ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਬਾਅਦ ਿਾ ੀ ਤਾਰੀਿ ਨੰੂ ਅਕਾਦਲਿਕ 

ਪਰਗੋਰਾਿ ਲਿਚੱ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਨਾ  ਰਲਹਣ ਿਾ ੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਈ ਲਿਕ ਪ ਅਤੇ ਲਸਟੱੇ

• ਿੀਿ ੇਦਾ ਰਤੁਬਾ ਬਦ ਣ  ਈ ਲਿਕ ਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

• U ਅਤੇ T ਿੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ 

ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ)

• ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਅਟਾਰਨੀ ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ

H-1B, O-1, E-3, ਜਾਂ TN ਕਰਿਚਾਰੀ

• ਕਿੰ ਤੋਂ ਗਰੈਹਾਿਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ  ਈ ਲਿਕ ਪ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਰਤੁਬੇ  ਈ ਇਸ ਦੇ 

ਲਸਟੱੇ

• ਨਾ  ਰਲਹਣ ਿਾ ੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ  ਈ ਲਿਕ ਪ ਅਤੇ ਲਸਟੱੇ

• ਿੀਿ ੇਦਾ ਰਤੁਬਾ ਬਦ ਣ  ਈ ਲਿਕ ਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ 

ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ

• U ਅਤੇ T ਿੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ 

ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ)

• ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਟਾਰਨੀ ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ

•  ੰਬਤ ਯੂ.ਐਸ. ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕ (ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਪਰਿਾਨਤ ਨਹੀ ਂਹਇੋਆ)

• ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਯੋਜਤ ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕ ਦੀ 

 ੰਬਤ ਅਰਿੀ 'ਤੇ ਅਸਰ

• ਲਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਾਪਤ ਅਟਾਰਨੀ ਕ ੋ ਭੇਲਜਆ ਜਾਣਾ

USCIS: ਆਪਣੇ ਕਲਿਉਲਨਟੀ ਿਬੈਪਜੇ 'ਤ ੇਿਦਦ  ੱਭੋ USCIS:  ੀਗ  ਸਰਲਿਲਸਿ ਿਬੈਪਜੇ  ੱਭੋ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਵਕਿੱਥੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?

ਲਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ ਹਿੋ ੈਂਡ ਲਸਕਉਲਰਟੀ (DHS) ਦਾ ਇੱਕ ਲਬਊਰੋ ਯੂ.ਐਸ. ਲਸਟੀਿਨਲਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਸਰਲਿਲਸਿ (USCIS), ਿਫੁਤ ਜਾਂ ਘਟੱ ਿਰਚ ਿਾ ੀ ਨੁਿਾਇੰਦਗੀ  ੱਭਣ ਲਿਚੱ 

 ੋਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ  ਈ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ

ਬਰੋਡ ਆਫ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਪੀ ਿ (BIA) ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਹੁਈੱਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿਫੁਤ ਜਾਂ ਿਾਿ ੂੀ ਿਰਚ 'ਤ ੇਿਹੁਈੱਆ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਅਿਰੇੀਕਨ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ  ਾਇਰਿ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ (AILA) ਔਨ ਾਈਨ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ  ਾਇਰ ਰੈਫਰ  ਸਿੇਾ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਲਕਸੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਕ ੌਰ ਦੀ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਿਕੀ  

 ੱਭਣ ਲਿਚੱ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਅਿਰੇੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਿੀ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿੇਾਿਾਂ  ੱਭਣ  ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੁਈੱਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਿਕੀ   ਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਾਪਤ ਅਟਾਰਨੀ ਹਨ ਲਜਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤੇਰ ਲਿਚੱ ਿਹਾਰਤ ਹਾਸ  ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਅਦਾ ਤਾਂ ਲਿਚੱ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਾਿਾ 

ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਬਲੈਨਲਫਟਾਂ  ਈ ਅਰਿੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਿੁਲੱਕ  ਦੇ ਿਕੀ  ਿਜੱੋਂ ਕਿੰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਏਜਸੰੀਆਂ ਸਾਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲਤਲਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਿਕੀ  ਆਿ ਸ ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਲਿਕ ਪਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੋਨਾਂ ਿਕੀ ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਇਿੀਗਰਸ਼ੇਨ ਿਕੀ  ਪਸ਼ੇਿੇਰ, ਨੈਲਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਿਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬਦੰ ਹੁਦੰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਿੁਲੱਕ ਾਂ ਨਾ  ਲਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਲਰਆਂ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਦੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?


