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Parole Litigation FAQ for Detained Individuals and Their Support Networks 

த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள தனிநபரக்ள் மற்�ம் அவரக்ளின் ஆதர� 
வைலப்�ன்னல்கள் பேரால் வழக்�ல் அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்�கள் 

 

ேம 30, 2019 அன்�, ெதற்� வ�ைம சட்ட ைமயம் (எஸ்.�.எல்.�) மற்�ம் அெமரிக்க 
��ல் �பரட்்�ஸ் �னியன் (ஏ.�.எல்.�) ஆ�யைவ உள்நாட்�ப் பா�காப்�த் 
�ைறக்� (�.எச.்எஸ்) எ�ராக �.எஸ். மாவட்ட நீ�மன்றத்�ல் வழக்�த் ெதாடரந்்தன. 
நி� ஆர�்யன்ஸ் ��வர� மற்�ம் �ங்க அமலாக்க (ஐ.�.இ) கள அ�வலகம் 
த��யான �க�டம் ேகா�ேவா�க்� பேரா�க்� நியாயமான க�த்ைத ம�த்� 
வ�வதாக வழக்� ெதாடரந்்த�, இ� ஒ� வைக நிபந்தைன �தந்�ரம். ெசப்டம்பர ்5, 
2019 அன்�, நீ�ப� ேஜம்ஸ் ஈ. ேபாஸ்ெபரக்், ெஹெர�யா ேமான்ஸ் மற்�ம் பலர ்v. 
ெமக்�னன் மற்�ம் பலர ்(�.எச.்எஸ்) வழக்�ல் வ�ப்� சான்�தழ் மற்�ம் �ரவ்ாங்க 
த�ப்�க்கான இயக்கங்கைள வழங்�னார.் இந்த ��� என்ன அரத்்தம் மற்�ம் நி� 
ஆர�்யன்ஸ் ஐ�இ கள அ�வலகத்தால் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள தனிநபரக்ளின் 
வழக்�கைள இ� எவ்வா� பா�க்கலாம் என்ப� பற்�ய ேகள்�கள் பலரிடம் 
உள்ளன. 

 

1. ெசப்டம்பர ்5, 2019 அன்� நீ�ப��ன் ��� என்ன? 

�ரவ்ாங்க த�ப்� : ஒ� தைட உத்தர� என்ப� ஒ� நீ�ப��ட��ந்� ஒ� வழக்ைக 
ஒ� கட்�க்� �ல நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம்ப� கட்டாயப்ப�த�்வ� அல்ல� �ல 
நடவ�க்ைககைள எ�ப்பைதத ்த�ரப்்ப�. இந்த வழக்�ல், பேரா�க்� வ�ப்� 
உ�ப்�னரக்ளின் ேகாரிக்ைககள் ��த�் ���கைள எ�க்�ம்ேபா� �ல 
நைட�ைறகைளப் �ன்பற்�மா� நி� ஆர�்யன்ஸ் ஐ.�.இ கள அ�வலகத்�ற்� 
மத்�ய நீ�ப� உதத்ர�ட்டார.் �தலாவதாக, அவரக்ள் �ரிந்�ெகாள்�ம் ெமா��ல் 
பேரால் ேத�ம் உரிைமைய அவரக்ள் மக்க�க்� அ��க்க ேவண்�ம். 
இரண்டாவதாக, பேரால் ேகாரிக்ைகக�க்� ஆதரவாக ஆதாரங்கைள சமரப்்�க்க 
அவரக்ள் மக்க�க்� வாய்ப்பளிக்க ேவண்�ம். �ன்றாவதாக, பேரால் வழங்கலாமா 
என்பைத �ரம்ானிப்ப�ல் �ன்� �க்�ய காரணிகளின் ெவளிசச்த்�ல் அந்த 
ஆதாரத்ைத அவரக்ள் க�த�்ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். காரணிகள்: 

 

அ. அைடயாளம். அவரக்ள் யார ்என்� அந்த நபர ்ஐ.�.இ இன்  ��ப்�க்� 
காட்���க்�றாரா?  

ஆ. தப்�ேயா�ம் ஆபத்� . ���க்கப்பட்டால், அவரக்ள் ��ேயற்ற வழக்�ல் 
அைனத்� நீ�மன்ற �சாரைணகளி�ம் கலந்� ெகாள்ள ேவண்�ய கடைமக்�  
இணங்�வாரக்ள் என்� அந்த நபர ்காட்���க்�றாரா?  



 

இ. ச�கத்�ற்� ஆபத்� . அவரக்ள் ச�கத்�ற்� ஆபத்ைத ஏற்ப�தத் 
மாட்டாரக்ள் என்� அந்த நபர ்காட்���க்�றாரா? 

 

வ�ப்� சான்�தழ். ஒ� நீ�ப� ஒ� வ�ப்�ற்� சான்�தழ் அளிக்�ம்ேபா�, அந்த 
வழக்�ல் அவர� ���கள் அவர� வழக்�ல் ெபயரிடப்பட்ட வா�க�க்� 
மட்�மல்ல, அைனத�் வ�ப்� உ�ப்�னரக்�க்�ம் ெபா�ந்�ம். இந்த க�� 
வா�களால் அ�ப�க்�ம் அேத பா�ப்�க�க்� உட்பட்� அ�க 
எண்ணிக்ைக�லான மக்க�க்� பயனளிக்க வழக்�கைள ெசயல்ப�த்��ற�. 
இங்ேக, நீ�ப� �ரவ்ாங்க தைட உத்தரைவப் பயன்ப�த�்வதற்கான 
ேநாக்கத்�ற்காக ஒ� வ�ப்ைப தற்கா�கமாக சான்றளித்தார,் அதாவ� ேமேல 
��ப்�டப்பட்�ள்ள ��கைளப் �ன்பற்� அைனத்� வ�ப்� உ�ப்�னரக்�ம் 
பேரால் �ரம்ானங்க�க்� த���ைடயவரக்ள். இந்த வழக்�ன் ேநாக்கங்க�க்காக 
அைனத்� வ�ப்� உ�ப்�னரக்ைள�ம் �ர�நி�த்�வப்ப�த்த எஸ்.�.எல்.� 
மற்�ம் ��யானா�ன் ஏ.�.எல்.� ஐ நீ�ப� அ�ம�த்தார.் ஒவ்ெவா� வ�ப்� 
உ�ப்�னைர�ம் அவரக்ளின் தனிப்பட்ட பேரால் பயன்பாட்�ல் நாங்கள் 
�ர�நி�த்�வப்ப�த்��ேறாம் என்� அரத்்தமல்ல; நாங்கள் ெசய்வ�ல்ைல. 

 

2. வ�ப்�ன் ஒ� ப�� யார?் இந்த வழக்�ன் �ழ் சாத்�யமான நிவாரணத்�ற்� யார ்
த��யானவர?் 

வரக்்கம் �ன்வ�ம் ேதைவகைளப் �ரத்்� ெசய்�ம் நபரக்ளால் ஆன�:  

அ. தற்ேபா� நி� ஆர�்யன்ஸ் ஐ�இ கள அ�வலகத்�ன் காவ�ல் உள்ள�,  

ஆ. அதாவ� அவரக்ள் ��யானா, ���ப்�, அலபாமா, ஆரக்ன்சாஸ் அல்ல� 
ெடன்ன� ஆ�ய இடங்களில் ஐ�இ �.எஸ். எல்ைல�ல் �ைழந்த �ைற�கத்�ல் 
தங்கைள �ன்ைவத�், தஞ்சம் ேகாரிய உடேனேய த�த்� ைவக்கப்பட்டார.்  

இ. நம்பகமான பயம் ேநரக்ாண�ல் ேதரச்�் ெபற்றார ் 

மற்�ம்  

ஈ. அகற்�வதற்கான இ�� உதத்ர� இல்ைல 

 

3. ��வர� ேமல்�ைற�ட்� வாரியதத்ால் (�ஐஏ) ம�க்கப்பட்ட �ைற��கைள 
ைவத்��ந்த த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள நபரக்ைளப் பற்� என்ன; இந்த வழக்� 
அவரக்�க்� உத�மா? 

�ர�ரஷ்்டவசமாக, �ஐஏ ஆல் �ைற��கள் ம�க்கப்பட்ட நபரக்ள் வ�ப்�ல் �கக் 
�ைறந்த ���லக்�க�க்� உட்ப�தத்ப்பட�ல்ைல. எனேவ, நீ�ப��ன் 
உத்தர�கள் அவரக்�க்� ெபா�ந்தா�. ஒ� நபர ்தஞ்சம் ம�த்தைத �ஐஏ க்� 



 

ேமல்�ைற�� ெசய்யத் ேதர�்ெசய்தால், �ஐஏ �ைற�ட்ைடத் தக்க ைவத�்க் 
ெகாள்ளலாம், அைத ��வர� நீ�ப��டம் ��ப்� அ�ப்பலாம் அல்ல� 
�ைற�ட்ைட ம�க்கலாம். 

�ஐஏ �ைற�ட்ைடத் தக்க ைவத�்க் ெகாண்டால், அவரக்ள் ெதாடரந்்� காவ�ல் 
இ�க்�ம் வைர அவரக்ள் பேரா�க்� த�� ெப�வாரக்ள். 

�ஐஏ �ைற�ட்ைட ம�த்தால், அந்த நப�க்� இ�� நீக்�தல் உதத்ர� உள்ள�, 
ேம�ம் அவர ்அெமரிக்கா���ந்� நா� கடத்தப்படலாம். 

எவ்வாறா��ம், ஒ� நபர ்தங்கள� �க�டம் ��ைவ �ஐஏ க்� ேமல்�ைற�� 
ெசய்�ம் பணி�ல் ஈ�பட்��ந்தா�ம், �ஐஏ இ��ந்� இன்�ம் ப�ல் 
�ைடக்க�ல்ைல என்றால், அவரக்ள் அகற்�வதற்கான உதத்ர� இ��யான� அல்ல, 
ேம�ம் அவரக்ள் பேரா�க்� �ண்ணப்�க்கலாம். ��வர� நீ�ப��ன் ஆரம்ப 
ம�ப்ைப ஐ.�.இ க�த்�ல் ெகாள்ளலாம் என்பைத நிைன�ல் ெகாள்க. 

 

4. �ஐஏ அவரக்ளின் �ைற�ட்ைட ம�தத் �ன்னர ்என� அன்�க்�ரியவரின் 
நா�கடத்தைல நாங்கள் எவ்வா� த�க்க ���ம்? 

ம�ஆய்�க்கான ம� �லம் �.எஸ். சரக்்�ட் நீ�மன்ற ேமல்�ைற�ட்� 
நீ�மன்றத்�ல் �ஐஏ இன் ��ைவ நீங்கள் ேமல்�ைற�� ெசய்யலாம், ேம�ம் 
சரக்்�ட் நீ�மன்றத�்ல் இ�ந்� நீக்�வைதத ்த�க்கலாம். �ல �ற்�களில், 
தற்கா�கமாக நீக்�வ� தானாகேவ இ�க்�ம்; இ� ஏன் ெதாடர ேவண்�ம் என்பதற்� 
நீ�மன்றத்�ற்� ேம�ம் வாதம் ேதைவப்படலாம். தங்�வைத ெவல்வ� க�னம் 
என்பைத தய�ெசய்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். சரக்்�ட் நீ�மன்றம் தங்���ப்பைத 
ம�த�், உங்கள் அன்�க்�ரியவர ்நா� கடத்தப்பட்டால், அவரக்ள் நா� கடத்தப்பட்ட 
�ன்ன�ம் அவரக்ளின் ேமல்�ைற�� நி�ைவ�ல் இ�க்�ம். 

ப�வம் I-246 ஐப் பயன்ப�த்� ஐ�இ இ��ந்� நீக்�வதற்� நீங்கள் தங்கலாம். உங்கள் 
பாஸ்ேபாரட்் அல்ல� �ற பயண ஆவணதை்த நீங்கள் வழங்க ேவண்���க்�ம். 

�ஐஏ சட்டத்ைத தவறாகப் பயன்ப�த்�ய� என்� நீங்கள் நம்�னால், அதன் ��ைவ 
30 நாட்க�க்�ள் ம�பரி�லைன ெசய்�மா� �ஐஏ ஐ நீங்கள் ேகட்கலாம். இ� 
தானாகேவ அகற்றப்ப�வ�ல்ைல. நீங்கள் �ஐஏ உடன் ஸ்ேட ேமாஷன் தாக்கல் 
ெசய்யலாம். 

�ஐஏ ��ெவ�தத் 90 நாட்க�க்�ள் வழக்ைக �ண்�ம் �றக்க �ஐஏ அல்ல� ��வர� 
நீ�மன்றத்ைத ேகட்க நீங்கள் த��ெபறலாம். ஒவ்ெவா� வழக்�ம் �ண்�ம் �றக்க 
த�� இல்ைல; ெபா�வாக, ஒ� வழக்� �ண்�ம் �றக்க த���ைடயதாக 
இ�க்கலாம் (அ) நாட்�ன் நிைலைமகளில் ெபா�ள் மாற்றம் ஏற்பட்��ந்தால், 
ப�லளித்தவர ்இப்ேபா� �க�டம் ெபற த���ைடயவர,் (ஆ) ப�லளிதத்வர ்
ஆேலாசைன�ன் பயனற்ற உத�ையப் ெபற்றார,் ேம�ம் ஆவணப்ப�த்த �ல 
�ஷயங்கைளச ்ெசய்தார ்மற்�ம் வழக்க�ஞ�க்� அ��க்க�ம்; (இ) நீக்�தல் 



 

ஆைணக்�ப் �ற�, ப�லளித்தவரின் வழக்�ேலா அல்ல� சட்டத்�ேலா மாற்றங்கள், 
என்.�.ஏ �� அரசாங்கம் வ��க்�ம் �தத்�ல் ப�லளிப்பவர ்இனி நீக்க ��யா� 
என்� ெபா�ள்; மற்�ம் (ஈ) ஒ� பா�க்கப்பட்ட மைன� �ல வைகயான 
நிவாரணங்கைள நா��றார.் �கக் �ைறந்த �ழ்நிைலகளில் மட்�ேம இ� 
தானாகேவ அகற்றப்ப�ம். ஒ� நபர ்��வர� நீ�மன்றம் அல்ல� �ஐஏ உடன் ஸ்ேட 
ேமாஷன் தாக்கல் ெசய்யலாம். 

ம�பரி�லைன ெசய்வதற்கான இயக்கங்கள் மற்�ம் �ண்�ம் �றப்பதற்கான 
இயக்கங்கள் பற்�ய ��தல் தகவ�க்�, நீங்கள் இங்� ெசல்லலாம்: 
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites / default / files / practice_advisory / the_basics_ 
of_motions_to_reopen_eoir-iss_removal_orders_practice_advisory.pdf 

நா�கடத்தப்ப�வ�ல் ஒத்�ைழக்கத ்தவ�னால் �ற்ற�யல் வழக்�கள் 
ஏற்படக்��ம் என்பைத நிைன�ல் ெகாள்க. 

 

5. உரிய ெசயல்�ைற இல்லாமல் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள, ஆனால் வ�ப்�ல் 
இல்லாத மற்றவரக்ைள ஏன் ேசரக்்க ேவண்�ம் என்� வழக்� ��த்தப்பட ��யா�? 

இந்த வரக்்க நடவ�க்ைக வழக்� �லம் ெபறப்ப�ம் நிவாரணம் 2009 பேரால் 
உத்தர�ன் �ழ் பேரா�க்� த�� ெபற்ற நபரக்�க்� மட்�ேம என்பைத நாங்கள் 
அ�ேவாம், ேம�ம் அவரக்ளின் ��ப்பத�்ற்� எ�ராக மட்�ப்ப�த்தப்பட்ட மற்�ம் 
���ப்பதற்கான வாய்ப்ைபப் ெப�ம் பலர ்உள்ளனர,் ஆனால் ஒ� ப��யாக 
இல்ைல இந்த வழக்�ல் வரக்்கம். 

இந்த வழக்�ல் நிவாரணம் �ைறவாக உள்ள�. அந்த வரம்�களில் �ல ��ேயற்ற 
சட்டங்கைள அரசாங்கம் வ�வைமதத் �தத�்டன் ெதாடர�்ைடய�. மக்களின் 
��ேயற்ற வழக்�களின் ெவவ்ேவ� கட்டங்களில் ெபா�ந்�ம் பல்ேவ� சட்டங்கள் 
மற்�ம் ��க�க்� உட்பட்� அரசாங்கம் மக்கைள கட்�ப்ப�த�்�ற�. ��ப்பாக, 
அகற்�வதற்கான இ�� உதத்ரைவப் ெப�வதற்� �ன்�ம் �ன்�ம் நபரக்ைள 
த�த்� ைவப்பைத ெவவ்ேவ� சட்டங்க�ம் ��க�ம் நிரவ்�க்�ன்றன. இந்த 
வழக்�ல் அமல்ப�தத்ப்பட்ட �� 2009 பேரால் ைடெரக்�வ் ஆ�ம், இ� ஒ� �ல�க்� 
மட்�ேம ெபா�ந்�ம் வைக�ல் உள்நாட்� பா�காப்� உ�வாக்�ய�. 
அகற்�வதற்கான இ�� உதத்ர�கைளக் ெகாண்டவரக்ள் 2009 பேரால் உத்தர�ன் �ழ் 
பேரா�ல் ���க்க த��யற்றவரக்ள் என்ற நிைலப்பாட்ைட அரசாங்கம் 
நீண்டகாலமாக எ�த்�ள்ள�. 

எங்கள் வழக்�ன் �ழ் எல்ேலா�ம் இப்ேபா� நிவாரணத்�ற்� த��யற்றவரக்ள் என்ற 
உங்கள் ேசாகத்�ல் நாங்கள் பங்� ெகாள்�ேறாம். எவ்வாறா��ம், எவ�க்�ம் 
�ல�க்� உத�வ� நல்ல� என்ற எங்கள் நம்�க்ைக�ல் நீங்க�ம் பங்� 
ெகாள்��ரக்ள் என்�ம், த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள உங்கள் அன்�க்�ரியவரக்�க்� 
நீ�க்கான ேபாராட்டம் நிசச்யமாக இங்ேக ��வைடயா� என்�ம் நாங்கள் 
நம்��ேறாம். 

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites%20/%20default%20/%20files%20/%20practice_advisory%20/%20the_basics_%20of_motions_to_reopen_eoir-iss_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites%20/%20default%20/%20files%20/%20practice_advisory%20/%20the_basics_%20of_motions_to_reopen_eoir-iss_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites%20/%20default%20/%20files%20/%20practice_advisory%20/%20the_basics_%20of_motions_to_reopen_eoir-iss_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites%20/%20default%20/%20files%20/%20practice_advisory%20/%20the_basics_%20of_motions_to_reopen_eoir-iss_removal_orders_practice_advisory.pdf


 

 

6. நான் இப்ேபா� பேரா�க்� �ண்ணப்�த்தால், நான் அைதப் ெப�ேவனா? 

நி� ஆர�்யன்ஸ் ஐ�இ கள அ�வலகம் இப்ேபா� தங்கள் ெசாந்த 2009 பேரால் 
உத்தர�ல் எ�தப்பட்டப� பேரால் ���கைள �ரப்்பதற்கான நீ�மன்ற உதத்ரைவக் 
ெகாண்�ள்ள�. நீ�மன்ற உத்தர�ன் ��ரத்ைத�ம் அவரக்ள் �ரிந்�ெகாள்வாரக்ள் 
என்� நாங்கள் நம்��ேறாம் என்றா�ம், ஐ�இ எவ்வா� ப�லளிக்�ம் என்பைத நாம் 
கணிக்க ��யா�. ஐ�இ பேரால் ���கைள �ரப்்பளிக்கத ்ெதாடங்�னா�ம், 
எத்தைன நபரக்ள் பேரா�ல் ���க்கப்ப�வாரக்ள் என்பைத நாம் அ�ய ��யா�. 

 

7. நான் ஏற்கனேவ பேராைலக் ேகாரி��ந்தால், நான் ஒ� ��ய �ண்ணப்பத்ைத 
சமரப்்�க்க ேவண்�மா? 

கடந்த பேரால் ேகாரிக்ைககைள ம�பரி�லைன ெசய்வதற்� நி� ஆர�்யன்ஸ் ஐ�இ 
கள அ�வலகம் ெபா�ப்� என்பேத வா�களின் நிைலப்பா�. இ�ப்��ம், இந்த 
ெசயல்�ைறைய ஐ�இ எவ்வா� அ�கப் ேபா�ற� என்ப� எங்க�க்�த் 
ெதரியாததால், நீங்கள் பேரா�க்கான ேகாரிக்ைகைய �ண்�ம் சமரப்்�க்க 
��ம்பலாம். 

 

8. பேராைல எவ்வா� ேகா�வ� என்ப� ��தத் தகவ�க்� நான் எங்� ெசல்ல 
���ம்? 

ஒ� வழக்க�ஞர ்இல்லாமல் பேரால் ேகாரிக்ைககைளத் தயாரிக்க ��ம்�ம் 
நபரக்�க்கான ஆதாரத்ைத நாங்கள் உ�வாக்��ள்ேளாம். இைணக்கப்பட்ட பேரால் 
வ�காட்�ையப் பாரக்்க�ம் அல்ல� https://www.splcenter.org/ICEParoleToolkit இல் உள்ள 
எங்கள் வைலத்தளத�்ற்�ச ்ெசல்ல�ம், அங்� நீங்கள் வ�காட்�ையப் 
ப��றக்கலாம், பாரக்்கலாம் எங்கள் ப��ெசய்யப்பட்ட தகவல் வைலநார ்மற்�ம் 
�ற பய�ள்ள ஆதாரங்கைளக் கண்ட�ய�ம். உங்களிடம் ஏேத�ம் ��தல் 
ேகள்�கள் இ�ந்தால், ���ைற நாட்கைளத் த�ரத்�், எங்கள் பேரால் ஹாட்ைலன் 
எண்ைண 833-907-1214 என்ற எண்ணில் காைல 9:00 மணி �தல் மாைல 4:00 மணி வைர 
(மத்�ய ேநர மண்டலம்), ெசவ்வாய் �தல் ெவள்ளி வைர அைழக்கலாம். எங்களிடம் 
அ�க அைழப்� அள� இ�ப்பதால், உங்கள் ெபா�ைமைய நாங்கள் பாராட்��ேறாம். 
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Instructions for requesting parole 

 

பேரால் ேகா�வதற்கான வ��ைறகள் 

 Step 1. Find your sponsor. 

ப� 1. உங்கள் ஸ்பான்சைரக் கண்ட�ய�ம். 

  

என� ஆதரவாளராக யார ்இ�க்க ���ம்?  

உங்கள் ��வர� வழக்�ன் ெசயல்�ைற ��வ�ம் உங்க�க்கான ெபா�ப்ைப ஏற்க 
ஒப்�க் ெகாள்�ம் ஒ� நபர ்உங்கள் ஸ்பான்சர.் இந்த நபர ்ஐ�இ க்� 
எ�த�்ப்�ரவ்மாக சான்றளிப்பார:் (1) நீங்கள் த�ப்�க்காவ�ல் இ�ந்� 
ெவளிேய�ய�ம் அ� உங்க�க்� ஒ� �ட்ைடக் ெகா�க்�ம் (2) இ� உங்க�க்� நி� 
உத�ையத ்த�ம் (3) இ� உங்கள் நீ�மன்ற �சாரைணக�க்�ச ்ெசல்வைத உ�� 
ெசய்�ம்.  

என� ஆதரவாளர ்என� உற�னராக இ�க்க ேவண்�மா?  

ேதைவயற்ற�. பேரா�க்� �ண்ணப்�க்�ம் நபரக்ளின் உற�னரக்ளாக 
ஸ்பான்சரக்ள் இ�க்க ேவண்�ம் என்� ��கள் இல்ைல. இ�ப்��ம், ஸ்பான்சரக்ள் 
ெதரிந்��ந்தால் ஐ�இ அைத �க�ம் சாதகமாகக் க���ற� என்பைத அ�பவம் 
நமக்�க் காட்��ற�. உங்கள் ஆதரவாளராக இ�க்க ��ம்�ம் ஒ� ��ம்ப 
உ�ப்�னர ்உங்களிடம் இல்ைலெயன்றால், �ட்��டா�ரக்ள். நம்�க்ைக 
அைமப்�கள், �லம்ெபயரந்்ேதா�க்கான ஆதர� அல்ல� உங்கள் நாட்�ல் உள்ள 
ேதாழரக்�டன் ஒற்�ைம ேபான்ற �ற ��ப்பங்கைளக் கவனி�ங்கள்.  

என� ஆதரவாளர ்�.எஸ். ��மகனாகேவா அல்ல� நிரந்தர வ�வாளராகேவா இ�க்க 
ேவண்�மா?  

அதற்� எ�த்�ப்�ரவ் �� எ��ம் இல்ைல. எவ்வாறா��ம், ஒ�வரின் ஆதரவாளர ்
ஒ� ��மகனாகேவா அல்ல� �.எஸ். இல் நிரந்தர வ�வாளராகேவா இல்லா�ட்டால், 
ஒ�வ�க்கான பேராைல ஐ�இ அரிதாகேவ அங்�கரிக்�ற� என்பைத அ�பவம் 
நமக்�க் கற்�க்�ற�. எனேவ ஒ� ��மகன் அல்ல� ����ப்பாளராக இ�க்�ம் ஒ� 
ஸ்பான்சைரக் கண்���க்க உங்களால் ��ந்த அைனத்ைத�ம் ெசய்�ங்கள். 

 

Step 2. Collaborate with your sponsor to prepare a letter of support. 

ப� 2. ஆதர� க�தத்ைதத் தயாரிக்க உங்கள் ஸ்பான்ச�டன் ஒத்�ைழக்க�ம். 

  



 

ஆதர� க�தத்�ன் ேநாக்கம் என்ன?  

உங்கள் ஆதரவளிக்�ம் க�தம் உங்க�க்� �ட்ைட வழங்�வதற்கான 
வாக்���கைள உங்கள் ஸ்பான்சர ்அ��ப்பார,் நி� ரீ�யாக உங்க�க்� 
ஆதரவளிபாப்ர,் ேம�ம் உங்கள் நீ�மன்ற வழக்� ��வைட�ம் வைர ��வர� 
நீ�மன்றத்�ல் உங்கள் அைனத்� �சாரைணக�க்�ம் ெசல்�ரக்ள் என்பைத 
உ��யளிப்பார.்  

 

என� ஸ்பான்சரின் ஆதர� க�தம் என்ன ெசால்ல ேவண்�ம்?  

உங்கள் ஸ்பான்சரின் ஆதர� க�தத�்ல் �ன்வ�ம் ��கள் இ�க்க ேவண்�ம்:  

1. ஸ்பான்சரின் தகவல்கள்  

 ஸ்பான்சரின் �� ெபயர ் 
 ஸ்பான்சரின் உடல் �கவரி 
 ஸ்பான்சர ்ெதாைலேப� எண்  
 ஸ்பான்சர ்��ேயற்ற நிைல (�ன்�ரிைம நிரந்தர வ�வாளர ்அல்ல� 

அெமரிக்க ��மகன்)  

2. உங்கள் தகவல்  

 உங்கள் �� ெபயர ் 
 உங்கள் எண்  
 உங்கள் �றப்�டம் 

3. நீங்க�ம் உங்கள் ஸ்பான்ச�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர ்எப்ப� அ��ரக்ள் என்பதற்கான 
�ளக்கம் 

 உங்க�க்� என்ன உற� இ�க்�ற� (எ�த�்க்காட்டாக, ��மணமானவர,் 
ெபற்ேறார ்/ �ழந்ைத, உற�னரக்ள், நண்பரக்ள் அல்ல� �லம்ெபயரந்்ேதார ்
ஆதர� அைமப்� �லம் சந்�தத்�) 

 நீங்கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர ்எவ்வள� காலம் அ�ந்��க்��ரக்ள்  
 உங்கள் ஸ்பான்சர ்உங்கள் தன்ைமைய எவ்வா� அ�வார ்அல்ல� உங்கள் 

உற� எவ்வள� ெந�க்கமாக இ�க்�ற� என்பைதக் காட்�ம் நிகழ்�கள்  

4. ஸ்பான்சரின் எ�தப்பட்ட கடைமகள்  

 நீங்கள் பேரா�ல் ெசன்றால், உங்கள் ஸ்பான்ச�டன் �ட்�க்காட்டப்பட்ட 
�கவரி�ல் நீங்கள் வாழ்�ரக்ள் என்� உ��யளிக்க�ம்  

 ஸ்பான்சர ்உங்க�க்� ஆதரவளிக்க தயாராக இ�க்�றார ்உங்கள் ��வர� 
வழக்�ன் ேபா� நி�  

 



 

Step 3. Get all the necessary documents. 

ப� 3. ேதைவயான அைனத்� ஆவணங்கைள�ம் ெப�ங்கள்.  

உங்க�க்� பல �ஷயங்கைள நி��ம் ஆவணங்கள் ேதைவப்ப�ம்: உங்கள் 
அைடயாளம், அவரக்ள் உங்கைள பேரா�ல் ���தத்ால் நீங்கள் தப்�க்கப் 
ேபாவ�ல்ைல, ேம�ம் நீங்கள் ச�கத்�ற்� ஆபத்� அல்ல.  

அைடயாள ஆவணங்கள்  

உங்கள் அைடயாளதை்த நி�வ உங்கள் �ண்ணப்பத்�ல் நீங்கள் ேசரக்்கக்��ய பல 
ஆவணங்கள் உள்ளன. "பேரால் சரிபாரப்்� பட்�யல், அைடயாளத்ைத 
நி��க்கக்��ய ஆவணங்கள்" என்ற தைலப்�ல் இந்த வ�காட்��ன் �ரி�ல் உள்ள 
ஆவணங்களின் பட்�யைலக் காண்க. 

 

நீங்கள்  தப்�ேயா�ம் ஆபத்� இல்ைல என்பதற்கான ஆவணம்.  

இந்த ஆவணங்கள் �க்�யமாக உங்கள் ஸ்பான்சரிட��ந்� வ�ம். உங்கள் 
ஸ்பான்சரின் க�தத�்ற்� ��தலாக, உங்க�க்� இ� ேதைவப்ப�ம்:  

1. உங்கள் ஸ்பான்சரின் ����ப்� �கவரி�ன் சான்�. நீங்கள் பயன்ப�தத்ப் 
ேபா�ம் எந்த ஆவணத்��ம் உங்கள் ஸ்பான்சரின் ெபயர ்மற்�ம் ����ப்� �கவரி 
இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள். எ�த்�க்காட்�கள்: 

 ெதாைலேப� �ல்  
 பயன்பாட்� �ல்  
 அடமானம் அல்ல� �த்தைக 

 

 2. உங்கள் ஸ்பான்சரின் ��ேயற்ற நிைல�ன் சான்�. எ�த்�க்காட்�கள்:  

 நிரந்தர வ��ட அட்ைட�ன் நகல் (பசை்ச அட்ைட)  
 �.எஸ். பாஸ்ேபாரட்் ஆவணத்�ன் நகல்  

 

நீங்கள் ச�கத்�ற்� ஆபத்� இல்ைல என்� சான்�. 

உங்கள் ெசாந்த நாட்�ல் உங்களிடம் �ரி�னல் ப�� இ�க்�றதா?  

 இல்ைல → அந்த நாட்�ன் அரசாங்கத்�ட��ந்� எந்த �ற்றப் ப��ம் இல்ைல 
என்பதற்கான சான்�தழ் ெபற �யற்�க்க�ம்  

 ஆம் → நீங்கள் ��க்கப்பட்ட எந்தெவா� தண்டைனைய�ம் நீங்கள் 
அ�ப�த்�ரக்ள், நீங்கள் ம�வாழ்� ெபற்�ரக்ள், மற்�ம் / அல்ல� �ற்றசச்ாட்� 
உங்கள் �ன்��தத்�டன் ெதாடர�்ைடய அர�யல் காரணங்களால் 
�ண்டப்பட்ட� என்பதற்கான சான்�கள் அடங்�ம் . இந்த வ�காட்��ன் 





 

அைத �ன்னஞ்சல் �லம் அ�ப்�னால், அவரக்ள் பேரால் ேகாரிக்ைக 
சமரப்்�த்ததற்கான ஆதாரங்கைள ேச�ப்பைத உ��ெசய்க.  

யார ்அைத அ�ப்�னா�ம் பரவா�ல்ைல, அ�ப்�ம் �ன் உங்கள் ��ைமயான 
பயன்பாட்�ன் நகைல உ�வாக்� அைத உங்கள் ேகாப்�களில் ைவக்க 
�யற்�க்க�ம். 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parole Checklist 

பேரால் சரிபார்ப்� பட்�யல் 

  

1. அைடயாள பாஸ்ேபார்டை்ட நி��க்கக்��ய ஆவணங்கள்  
 
 

� பாஸ்ேபாரட்் 
� உங்கள் அசல் ெசல்�ப�யா�ம் பாஸ்ேபாரட்் அல்ல�  
� உங்கள் பாஸ்ேபாரட்்�ன் நகல் மற்�ம் இங்ேக பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட �ற அைடயாள ஆவணங்கள்  
 

� ேத�ய அைடயாள அட்ைட  
 

� உங்கள் அசல், ெசல்�ப�யா�ம் ேத�ய அைடயாள அட்ைட அல்ல�  
� உங்கள் ேத�ய அைடயாள அட்ைட�ன் நகல் மற்�ம் ஒன்� அல்ல� 

அதற்� ேமற்பட்டைவ இங்ேக பட்�ய�டப்பட்�ள்ள �ற அைடயாள 
ஆவணங்கள்  

 
� �றப்�ச ்சான்�தழ்  

 
� உங்கள் அசல் �றப்�ச ்சான்�தழ் மற்�ம் இங்ேக பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட �ற அைடயாள ஆவணங்கள்  
� உங்கள் �றப்�ச ்சான்�த�ன் நகல் மற்�ம் இங்ேக பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 

ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட �ற அைடயாள ஆவணங்கள்  
 

� உங்கள் அைடயாளதை்த உ��ப்ப�த்தக்��ய நபரிட��ந்� �ரமாணப் 
பத்�ரம் (க�தம்)  
 

� அைடயாளம் உங்கள் �� ெபயர,் உங்கள் �றந்த ேத�, உங்கள் ஒன்ப� 
இலக்க ஏ-எண் மற்�ம் உங்கள் �றந்த நா� ஆ�யைவ  

� சட்ட�ரவ்மான நிரந்தர வ�வாளர ்(�ரீன் கார�் ைவத்��ப்பவர)் அல்ல� 
அெமரிக்கா�ன் ��மகனால் ைகெயாப்ப�டப்பட ேவண்�ம். ேம�ம், 
நபரின் பாஸ்ேபாரட்் அல்ல� �ரீன் கார�்ன் நகைல உள்ளடக்���க்க 
ேவண்�ம்  

� அந்த நபரின் ��ப்ெபயர ்மற்�ம் அவள் / அவர� �கவரி மற்�ம் 
ெதாைலேப� எண் (கள்) ஆ�யைவ  

� அவர ்அல்ல� அவள் உங்கைள எப்ப�, எவ்வள� காலம் 
அ�ந்��க்�றாரக்ள் என்பைதக் ��ப்�ட ேவண்�ம் 

 



 

 
 

2. நீங்கள் தப்�ேயா�ம் ஆபத்� இல்ைல என்பைத நி��க்�ம் ஆவணங்கள் 
 

� நீங்கள் ஆதரிக்�ம் ஒ� நபர ்அல்ல� ச�க அைமப்���ந்� நீங்கள் �மான 
ஆபத்� உ��ெமா� (க�தம்) இல்ைல என்பைத நி��க்கக்��ய ஆவணங்கள்  
 

� உங்கள் �� ெபயர,் உங்கள் �றந்த ேத�, உங்கள் ஒன்ப� இலக்க ஏ- எண் 
மற்�ம் உங்கள் நா� ேதாற்றம்  

� நபரின் / அைமப்�ன் ��ப்ெபயர ்மற்�ம் அவள் / அவர� �கவரி மற்�ம் 
ெதாைலேப� எண் (கள்) ஆ�யைவ  

� சட்ட�ரவ்மான நிரந்தர வ�வாளர ்(�ரீன் கார�் ைவத்��ப்பவர)் அல்ல� 
அெமரிக்கா�ன் ��மகனால் ைகெயாப்ப�டப்பட ேவண்�ம். ேம�ம், 
நபரின் பாஸ்ேபாரட்் அல்ல� �ரீன் கார�்ன் நகைல நீங்கள் ேசரக்்க 
ேவண்�ம்  

� நீங்கள் பட்�ய�டப்பட்ட �கவரி�ல் வ�ப்�ரக்ள் என்�ம், நபர ்/ 
அைமப்� உங்க�க்� ஆதரவளிக்கத் தயாராக இ�ப்பதாக�ம் ��ப்�ட 
ேவண்�ம் - எ�த்�க்காட்டாக, நீங்கள் ��ேயற்ற நடவ�க்ைககளில் 
இ�க்�ம்ேபா�  

� வாக்��லத்�ல் ேசரக்்கப்பட்�ள்ள நபரின் / அைமப்�ன் ெபயர ்மற்�ம் 
தற்ேபாைதய �கவரி�டன் ஒ� பயன்பா� அல்ல� ெதாைலேப� 
மேசாதா�ன் நகைல உள்ளடக்���க்க ேவண்�ம்.  

� அந்த நப�டனான உங்கள் உற� பற்�ய �ளக்கத்ைத�ம், 
ஒ�வ�க்ெகா�வர ்எவ்வள� காலம் அ�ந்��க்க ேவண்�ம் என்பைத�ம் 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.  

� நீங்கள் வ�க்�ம் ேவ� எந்த உற�களின் �வரங்கைள�ம் ேசரக்்கலாம் 
(�ற ��ம்பம், நண்பரக்ள் ேபான்றைவ)  

� நப�டனான உங்கள் உறைவ�ம் உங்கள் வ�வான தார�்க 
தன்ைமைய�ம் நி��க்�ம் நிகழ்�கைள�ம் ேசரக்்கலாம்.  
 

� ஸ்பான்சர�்ப்�ன் �ரமாணப் பத்�ரத�்ற்� ��தலாக, 
�  நீங்கள் ச�கத்�ல் உள்ள மற்றவரக்ளின் க�தங்கள், தங்கள் ஆதரைவக் 

காட்��ன்ற ஆதாரம் சமரப்்�க்கலாம். ��ப்�: எ�தத்ாளரின் ெபயர,் 
�கவரி, ெதாடர�்த ்தகவல் மற்�ம் ��வர� நிைல ஆ�யைவ இ�க்க 
ேவண்�ம். 

� ���க்கப்பட்ட�டன் நீங்கள் ெப�ம் எந்தெவா� சட்ட, ம�த்�வ அல்ல� 
ச�க ேசைவகளின் ஆவணம் 
 
 
 
 



 

 
3. நீங்கள் ச�கத்�ற்� ஆபத்� இல்ைல என்பைத நி��க்கக்��ய 

ஆவணங்கள்  
 
� உங்கள் ெசாந்த நாட்��ம், நீங்கள் வ�தத் ேவ� எந்த நா�களி�ம் ஒ� 

�த்தமான �ற்றப் ப��ன் சான்�தழ்.  
� உங்கள் ெசாந்த நாட்��ம், நீங்கள் வ�தத் ேவ� எந்த நா�களி�ம் ஒ� 

�த்தமான �ற்றப் ப��ன் சான்�த�ன் நகல்.  
� எந்தெவா� �ரி�னல் �ற்றசச்ாட்�கைள�ம் ���த்தல் அல்ல� தள்�ப� 

ெசய்ததற்கான சான்�கள்  
� �னரவ்ாழ்� வ�ப்�க�க்கான சான்�தழ்கள் அல்ல� �ற ேநரம்ைறயான 

சாதைனகளின் சான்�கள் (ஒ� பட்டம் அல்ல� ப�ற்��ன் நிைற�, நீண்ட 
கால ேவைலவாய்ப்�, தன்னாரவ் நடவ�க்ைககள், உங்கள் வ�பாட்�த் 
தலத்�டன் ெசயல்பா�கள்)  
� உங்கள் �த்தமான �ற்றப் ப��க்� சான்றளிக்�ம் �ரமாணப் பத்�ரம் 

கட்டாயம் உங்கள் �� ெபயர,் உங்கள் �றந்த ேத�, உங்கள் ஒன்ப� 
இலக்க ஏ- எண் மற்�ம் உங்கள் �றப்�டதை்த  

� நீங்கள் ைகெயாப்ப�ட ேவண்�ம்  
� உங்கள் ம�வாழ்�க்� சான்றளிக்�ம் வாக்��லம்  

� உங்கள் �� ெபயர,் உங்கள் �றந்த ேத�, உங்கள் ஒன்ப� இலக்க ஏ- 
எண், மற்�ம் நீங்கள் �றந்த நா�  

� ஒ� சட்ட�ரவ்மான நிரந்தர வ�வாளர ்(�ரீன் கார�் ைவத்��ப்பவர)் 
அல்ல� அெமரிக்கா�ன் ��மகனால் ைகெயாப்ப�டப்பட ேவண்�ம். 
ேம�ம், அவள் / அவன் பாஸ்ேபாரட்் அல்ல� �ரீன் கார�்ன் நகைல 
உள்ளடக்���க்க ேவண்�ம்  

� அந்த நபரின் ��ப்ெபயர ்மற்�ம் அவள் / அவன் �கவரி மற்�ம் 
ெதாைலேப� எண் (கள்)  

� எப்ப� அல்ல� எவ்வள� காலம் அவன் அல்ல� அவள் உன்ைன 
அ�ந்��க்�றார ்என்பைதக் ��ப்�ட ேவண்�ம்  

� அவள் / அவன் ஏன் நீங்கள் ம�வாழ்� ெபற்�ரக்ள் என்� நம்��றார ்
என்பைத �ளக்க ேவண்�ம் 

 

Tips 
��ப்�கள் 

 
1. நிைன�ல் ெகாள்�ங்கள், இ� உங்கள் �க�டம் �ண்ணப்பம் அல்ல. 
உங்கைள அெமரிக்கா�ற்� ெகாண்� வந்த �ன்��தத்ல் அல்ல� �த்�ரவைத 
பற்� நீங்கள் ��ப்��ம்ேபா�, இ� உங்கள் பேரால் ேகாரிக்ைக�ன் 
ைமயமாக இ�க்கக்�டா�. மாறாக, 1) உங்கள் அைடயாளதை்த நி��ப்ப�ல், 2) 
நீங்கள் தப்�ேயா�ம் ஆபத்� இல்ைல, 3) நீங்கள் ச�கத்�ற்� ஆபத்� இல்ைல 



 

என்ப�ல் கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம். பேரால் ���கைள எ�ப்ப�ல் ஐ�இ 
இந்த பண்�களில் கவனம் ெச�தத் ேவண்�ம்.  
2. உங்கள் அைடயாளம் ��வர� அ�காரிகளால் ப��தல் 
ெசய்யப்பட்��ந்தால், ஆதர� க�தத்�ல் எந்த ஆவணங்கள் அரசாங்கத்�ன் 
வசம் உள்ளன என்பைதக் ��ப்��ங்கள்.  
3. ஆதர� க�தங்கள் எ��ம் அ��க்கப்பட ��ந்தால், அவ்வா� ெசய்வ� 
நல்ல�. உங்கள் உள்�ர ்வங்� அல்ல� தபால் நிைலயத்�ல் ேகட்ப� அல்ல� 
ேநாட்டரி கட்டணம் ெச�த்�வைதக் கவனி�ங்கள்.  
4. ஆங்�லத�்ல் இல்லாத எந்த ஆவணங்கைள�ம் ெமா�ெபயரப்்பைத 
உ��ெசய்�, அசல் மற்�ம் ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கைள வழங்க�ம். 
ஆதர� உ��ெமா� பத்�ரங்கள், பாஸ்ேபாரட்், �றப்�ச ்சான்�தழ் மற்�ம் 
ஆங்�லம் த�ர ேவ� ெமா��ல் உள்ள ேவ� எந்த ஆவணங்க�ம் இ�ல் 
அடங்�ம்.  
5. நீங்கள் ஆக்கப்�ரவ்மாக இ�க்க ���ம்! உங்கள் அைடயாளத்ைத நி��க்க 
உத�வதாக நீங்கள் உண�ம் �ற ஆவணங்கள், க�தங்கள் அல்ல� 
சான்�தழ்கள் உங்களிடம் இ�ந்தால், தப்�ேயா�ம் ஆபத்� அல்ல� ெபா� 
பா�காப்� அபாயம் இல்ைல என்ற சான்�, அவற்ைற நீங்கள் ேசரக்்கலாம்.  
6. உங்கள் பேரால் ேகாரிக்ைக�ன் உள்ளடக்கங்கைள நீங்க�ம் உங்க�க்� 
ஆதரவளிக்�ம் நப�ம் �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ய� அவ�யம். ஒ� ஐ�இ 
�கவ�டன் ேநரக்ாண�க்� நீங்கள் அைழக்கப்பட ேவண்�ம், ேம�ம் 
உங்க�க்� ஆதரவான நபர ்ஆதர� வாக்��லத்���ந்� தகவைல 
உ��ப்ப�தத் அைழக்கப்படலாம்.  
7. ேகாரிக்ைகைய ��க்கமாக �ளக்�ம் மற்�ம் ேகாரிக்ைக�ல் நீங்கள் ேசரத்த் 
ஆவணங்கைள பட்�ய��ம் அட்ைடப் பக்கத்ைத நீங்கள் சமரப்்�க்க 
��ம்பலாம்.  
8. இைணக்கப்பட்��ப்ப�, அத்தைகய க�தம் எப்ப� இ�க்�ம் என்பைதப் 
பற்�ய ஒ� ேயாசைனைய உங்க�க்� வழங்�வதற்கான மா�ரி உ��ெமா� 
பத்�ரங்களின் பாக்ெகட்ைடக் காண்�ரக்ள். இைவ மா�ரிகள் மட்�ேம 
என்பைத நிைன�ல் ெகாள்க. இந்த ஆவணங்கள் உங்கள் பேரால் 
ேகாரிக்ைக�ல் ஐ�இ க்� சமரப்்�க்கப்படக்�டா�, ேம�ம் நீங்கள் எந்தெவா� 
க�தத்ைத�ம் ெசாற்களஞ்�யமாக நகெல�க்கக்�டா�. இ� ஒ� தனிப்பட்ட 
ெசயல்�ைற மற்�ம் ஒவ்ெவா� வழக்�ம் தனித்�வமான�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Sample Letters of Support 
Please Note, These are meant as Examples. You should NOT submit 

these letters Or copy the letters verbatim. 
Letters of Support must contain information specific to your case. 

Make sure to translate any documents that are not in English, and provide both the original 
and translated versions. 

 
 
 
 

ஆதர� மா�ரி க�தங்கள் 
 

தய�ெசய்� கவனிக்க�ம், இைவ எ�த்�க்காட்�கள். இந்த க�தங்கைள நீங்கள் 
சமரப்்�க்கேவா அல்ல� ெசாற்கைள நகெல�க்கேவா �டா�. 

 
 ஆதர� க�தங்களில் உங்கள் வழக்� ெதாடர்பான தகவல்கள் இ�க்க ேவண்�ம்.  

 
ஆங்�லத்�ல் இல்லாத எந்த ஆவணங்கைள�ம் ெமா�ெபயரப்்பைத உ��ெசய்�, அசல் மற்�ம் 

ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட ப�ப்�கைள வழங்க�ம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Good Example)  நல்ல எ�த்�க்காட�் 
(Sample Only) மா�ரி மட�்ம் 

(Do Not Submit or Copy) சமர்ப்�க்கேவா நகெல�க்கேவா ேவண்டாம் 
 ஜூன் 12, 2019 

 

அன்�ள்ள ICE அ�காரப்�ரவ்: 

�ேளாரிடா�ன் ��வர� நீ�மன்றத்�ன் �ன் அவர� நீ�மன்ற �சாரைண�ல் 
கலந்�ெகாள்�ம்ேபா�, ___ ___ ___  எ#__________, காவ�ல் இ�ந்� ���க்கப்பட 
ேவண்�ம் என்� நான், __________ மரியாைத�டன் ேகட்�க்ெகாள்�ேறன். 

நான் ஒ� அெமரிக்க ��மகன். என� �� வாழ்க்ைக��ம் நான் அெமரிக்கா�ல் 
வாழ்ந்ேதன், என� தற்ேபாைதய நகரத்��ம் ச�கத்��ம் 13 ஆண்�க�க்�ம் 
��தலாக நான் வாழ்�ேறன். 

இந்த கடந்த ஆண்�ன் ேபா� நான் _____ ஐ அ�ந்��க்�ேறன். என� தற்ேபாைதய 
காதலன் ______ இன் உற�னர,் அவர ்எங்கைள ஒ�வ�க்ெகா�வர ்
அ��கப்ப�த்�னார.் ______ ஒ� நல்ல மனிதனாக எப்ேபா�ம் அவைரப் 
பாரத்்��க்�ேறன். _____ த�ப்�க்காவ�ல் இ�க்�ம்ேபா�, நான் அவரிடம் 
வாரத்�ற்� 2 அல்ல� 3 �ைறக்� ேமல் ேப��ேறன். 

த�ப்�க்காவ�ல் இ�ந்� ���க்கப்பட்டால், _________ எங்க�டன் __________, 
______________, FL______ இல் அைமந்�ள்ள என� �ட்�ல் வ�ப்ேபாம். ஆைட, உண� 
மற்�ம் அவர� அைனத�் ேதைவக�ட�ம் நான் _______ ஐ நி� ரீ�யாக ஆதரிப்ேபன், 
ேம�ம் ________ இன் எ�ரக்ால ��வர� நீ�மன்ற �சாரைணகள் அைனத்�ற்�ம் 
ேபாக்�வரத்� வழங்�ேவன் என்பைத உ�� ெசய்ேவன். 

அெமரிக்கா�ல் என� ��ேயற்ற நிைலைய நி��க்க என� �றப்�ச ்சான்�த�ன் 
நகைல இைணத்�ள்ேளன். என� �ட்�ன் �கவரிைய நி��க்க ஒ� �ன்சார 
மேசாதா�ன் நகைல�ம், நான் நி� ரீ�யாக ஆதரவளிக்க ���ம் என்பைதக் 
காண்�ப்பதற்காக என� நி� ப��களின் நகைல�ம் ேசரத்�்ள்ேளன். 

இந்த ேகாரிக்ைகைய நீங்கள் க�ைண காட்�யதற்� நன்�. ஏேத�ம் ேகள்�கள் 
இ�ந்தால் என்ைன ேநர�யாக ெதாடர�் ெகாள்ள தயங்க ேவண்டாம். நான் 
�ட்���ந்� ேவைல ெசய்�ேறன், இதனால் 9 AM EST க்�ப் �ற� ெதாடர�் 
ெகாள்ளலாம். நீங்கள் என்ைன _________ இல் ெதாடர�் ெகாள்ளலாம். இந்த க�ததை்த 
என� அசல் �ேளாரிடா ஓட்�நர ்உரிமம் மற்�ம் �றப்�ச ்சான்�த�டன், இந்த 
க�தத�்டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள நகல்கைள �ேளாரிடா மாநிலத்�ன் 
சான்றளிக்கப்பட்ட ேநாட்டரி ெபா�மக்க�க்� வழங்��ள்ேளன். 

       உண்ைம�ள்ள, 

       _______________________ 



 

***Beware of form letters!***  
The Letter of Support should be personalized!  

Here is an example of a form letter.  
This is NOT what you want! 

 

*** ப�வக் க�தங்கள் ஜாக்�ரைத! ***  
ஆதர� க�தம் தனிப்பயனாக்கப்பட ேவண்�ம்!  

ஒ� ப�வ க�தத்�ன் எ�த்�க்காட்� இங்ேக.  
இ� நீங்கள் ��ம்�வதல்ல! 

 

Affidavit Support  
�ரமாண பத்�ர ஆதர� 

 

I, _______________, American citiz.en, identified with New Jersey Driver’s license ________________, residing 
at __________________________________________, certify under penalty of perjury that: 

நான், _______________, அெமரிக்கன் �ட்�ெஜன், நி� ெஜர�் �ைரவர ்உரிமத்�டன் 
அைடயாளம் காணப்பட்ட ________________, __________________________________________ இல் 
வ�க்�ேறன், இ� தவறான தண்டைன�ன் �ழ் சான்றளிக்�ற�: 

 

I was born on ___________; work at_____________________; since___________________.  

நான் ___________ அன்� �றந்ேதன்; ேவைல _____________________; �தல்___________________. 

 

This affidavit is excuted on behalf of the following person: 

இந்த வாக்��லம் �ன்வ�ம் நபரின் சாரப்ாக ெசயல்ப�தத்ப்ப��ற�: 

 

Name:__________________________ Marital status:_______________________________ 

ெபயர:் __________________________ ��மண நிைல: _______________________________ 

 

 

Relationship to sponsor:________________________________ 

ஸ்பான்ச�டனான உற�: ________________________________ 



 

 

DOB: __________________________ 

�றந்த ேத�: __________________________ 

 

Address: Stewart Detention Center/146 CCA Road Lumpkin, G.A., 31815 

�கவரி: ஸ்�வரட்் த�ப்� ைமயம் / 146 �.�.ஏ சாைல லம்ப்�ன், �.ஏ., 31815 

 

I am willing and able to provide financial support, room, board and all the expenses for the person on 
whose behalf this affidavit is executed. This affidavit is made by me assuring that the person named 
about will not become a public charge. 

இந்த வாக்��லம் யா�ைடய சாரப்ாக நிைறேவற்றப்ப��றேதா அதற்கான நி� 
உத�, அைற, பலைக மற்�ம் அைனத்� ெசல�கைள�ம் நான் வழங்க தயாராக 
இ�க்�ேறன். இந்த �ரமாணப் பத்�ரம், ெபயரிடப்பட்ட நபர ்ெபா�க் கட்டணமாக 
மாறா� என்� நான் உ��யளிக்�ேறன். 

 

Oath or Affirmation of Sponsor 

I certify under penalty of perjury under New Jersey Law that I know the contents of this affidavit signed 
by me and that statement are true and correct. 

ஸ்பான்சரின் உ��ெமா� அல்ல� உ��ப்ப�த்தல் 

நான் ைகெய�த்�ட்ட இந்த �ரமாணப் பத்�ரத்�ன் உள்ளடக்கங்கள் எனக்�த ்
ெதரி�ம் என்�ம் அந்த அ�க்ைக உண்ைம மற்�ம் சரியான� என்�ம் நி� ெஜர�் 
சட்டத்�ன் �ழ் தவறான தண்டைன�ன் �ழ் நான் சான்றளிக்�ேறன். 

 

Signature:________________________________    Date:_________________ 

ைகெயாப்பம்: ________________________________   ேத�: _________________ 

 

 

 











Sample Parole Interview Questions 
மா�ரி பேரால் ேநரக்ாணல் ேகள்�கள் 

 
1. Do you have a sponsor? (Yes or No) உங்களிடம் ஸ்பான்சர ்இ�க்�றாரா? (ஆம் அல்ல� 

இல்ைல) 
 

2. What is their relation to you? (Name, address, phone number) உங்க�டனான அவரக்ளின் 
ெதாடர�் என்ன? (ெபயர,் �கவரி, ெதாைலேப� எண்) 

 
3. Will you be living with your sponsor? (Yes or No) நீங்கள் உங்கள் ஸ்பான்ச�டன் 

வ�ப்�ரக்ளா? (ஆம் அல்ல� இல்ைல) 
 

4. If not, where will you be residing and their relation to you? (Name, address, phone number) 
இல்ைலெயன்றால், நீங்கள் எங்� வ�ப்�ரக்ள், உங்க�டனான உற�? (ெபயர,் 
�கவரி, ெதாைலேப� எண்) 

 
5. Do you have close family ties living in the United States? Describe: (mother, father, number of children; 

USC or LPR) அெமரிக்கா�ல் நீங்கள் ெந�ங்�ய ��ம்ப உற�கள் 
ைவத்��க்��ரக்ளா? �வரிக்க�ம்: (தாய், தந்ைத, �ழந்ைதகளின் 
எண்ணிக்ைக; �.எஸ்.� அல்ல� எல்�ஆர)் 

 
6. If your parole is granted, do you have travel arrangements? உங்கள் பேரால் வழங்கப்பட்டால், 

உங்களிடம் பயண ஏற்பா�கள் உள்ளதா? 
 

7. Do you have sufficient funds for any form of transportation/food? (Taxi, bus fare or plane ticket) 
எந்தெவா� ேபாக்�வரத்� / உண�க்�ம் உங்களிடம் ேபா�மான நி� 
இ�க்�றதா? (டாக்�, பஸ் கட்டணம் அல்ல� �மான �க்ெகட்) 

 
8. Do you have any community ties or non-governmental sponsors? Describe: (church, rehabilitation 

programs) உங்களிடம் ஏேத�ம் ச�க உற�கள் அல்ல� அர� சாரா 
ஆதரவாளரக்ள் இ�க்�றாரக்ளா? �வரிக்க�ம்: (ேதவாலயம், ம�வாழ்� 
�ட்டங்கள்) 
 

9. Have you ever been convicted of a crime? Describe: (only answer Yes or No) நீங்கள் 
எப்ேபாதாவ� ஒ� �ற்றத்�ற்� தண்டைன ெபற்��க்��ரக்ளா? �வரிக்க�ம்: 
(ஆம் அல்ல� இல்ைல என்� மட�்ம் ப�லளிக்க�ம்) 

 
10. Do you have a valid, government-issued documentation of identity? உங்களிடம் 

ெசல்�ப�யா�ம், அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அைடயாள ஆவணங்கள் 
உள்ளதா? 

 
11. In the absence of government-issued documentation of identity, are there any third-party affidavits 

from affiants, who are themselves able to establish their own identity and address, that support the 
validity of the individual’s claimed identity? அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அைடயாள 
ஆவணங்கள் இல்லாத நிைல�ல், தனிநபரின் உரிைமேகாரப்பட்ட 
அைடயாளத்�ன் ெசல்�ப�ைய ஆதரிக்�ம் தங்கள� ெசாந்த 
அைடயாளத்ைத�ம் �கவரிைய�ம் நி��க் ெகாள்ளக்��ய எந்தெவா� 
�ன்றாம் தரப்� �ரமாணப் பத்�ரங்க�ம் உள்ளதா? 

 
12. Is there anything you want to add? நீங்கள் ேசரக்்க ��ம்�ம் ஏேத�ம் உள்ளதா? 
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