
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ:

 ਇੱਿ ਕਿਖਤ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 ਸਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਕਜਸ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਦਵਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣਾ।

 ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਤਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ “ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ” 
(Cancellation Form) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

 ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ।

 ਇੱਿ ਰਸੀਦ। ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

○ ਤਾਰੀਖ:
○ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਂਅਤੇ ਪਤਾ 
○ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਜਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 

ਵੇਰਵਾ।
○ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ 
○ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 

 ਕਰਫੰਡ। ਕਕਸੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਤੰਨ (3) ਕਦਨ ਦੇ 
ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਨਾ ਂਕਕਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 
100% ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਖਾਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੱਕਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਖਤ ਕਵੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡ ਨਾ ਕਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 
ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਹਨਾ ਂਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂ
ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

 ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਿਾਰੀ ਫਾਰਮ। ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਯ.ੂਐਸ. ਕਸਟੀਜ਼ਨਕਸ਼ਪ 
ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ (U.S. Citizenship and Immigration 
Services, USCIS) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ uscis.gov'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਕਕਸੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾ ਂਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੈਰ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਿ ਿਈ ਿਾਗਜੀ ਿਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆ।ਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂ
ਦੇਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਨਾ ਂਕਕਸੇ 
ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 
ਦੋ ਹਫਕਤਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਾਏ ਜਾ ਂਉਸ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀਆ ਂਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਸੂਕਿਤ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਕ ਅਕਜਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾ ਂਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਕਮਸ਼ਨ ਜਾ ਂਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਖਤ ਕਵੱਚ 
ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਇਕ ਬਾਡਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਉਸ 
ਦੀ ਬਾਡਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਸਬੰਿ ਕਵੱਿ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਬੱਿ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ  
(ਅਕਿਿਾਰਾ ਂਦਾ ਕਬੱਿ)
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਜਸਕਟਸ (U.S. Department of Justice) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਾ ਂਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ:
 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ 

ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਕਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।

 ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਚ ਜਾ ਂਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਂਕਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਕਰਟੀ  
'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨਾ।

ਉਹ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ

 ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਨਾ।

ਕਪੱਛੇ ਜਾਰੀ ਹੈ >
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ਮੁਫ਼ਤ ਿਾਨੂੰਨੀ ਰੈਫ਼ਰਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਕਫਸ ਆਫ ਕਨਊ ਅਮਰੀਕਨ (Office of New Americans) ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-800-566-7636 'ਤੇ, ਕਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਆਕਫਸ ਆਫ 
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (New York State Office of the Attorney General) ਨੂੰ 1-800-771-7755 'ਤੇ, ਜਾ ਂਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਫਰਲ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾ ਂਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਿੇ ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਨ ਿਈ 311 ਨਾਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।
ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 311 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਕਾਲਾ ਂਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ nyc.gov/dca 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NYC ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਕਲਆ ਂਦਾ ਕਵਭਾਗ (NYC Department of Consumer Affairs, DCA) ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਸਰਜਨਾ 
ਲਈ ਕਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 


