صارف ےک حقوق کا بل
ترک وطن یم� اعانت یک خدمات
ےک فراہم کنندگان ےک بارے یم�
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ترک وطن یم� اعانت یک خدمات ےک فراہم کنندگان یا�ےس افراد یا کاروباری ادارے ہو ت� یہ� جو ترک وطن ےس متعلق ہر قسم یک خدمات ےک یل� فیس وصول کر ت� یہ�۔ وہ
نہ� ہو ت�۔
وکیل ی
نہ� ہو ت� اور عموماً امرییک محکمۂ انصاف ) (U.S. Department of Justiceےک مقرر کردہ یا منظورشدہ ی
نہ� کر ت
سک�:
وہ درج ذیل کام ی
ن
	ترک وطن ےس متعلق کیس معامےل یم� قانو� مشورہ دینا ،بشمول ترک
ت
حکوم� ایجنیس ےک فارموں کا انتخاب
وطن ےس متعلق بینیفٹس ےک یل�
کر ن� ےک بارے یم� مشورہ دینا۔
	عدالت م� یا ق
وفا� حکومت یا ترک وطن ےس متعلق حکام ےک ن
سام� آپ
یگ
یک نمائند� کرنا۔

وہ درج ذیل کام کر ت
سک� یہ�:
تر�ےم یک سہولت مہیا کرنا۔
	 ج
ن
	دستاویزات اکٹھی کر � یم� آپ یک مدد کرنا۔
فوٹوکا� بنانا۔
	آپ یک درخواست یم� شامل دستاویزات یک
پ

کو� فراہم کنندہ استعمال کر ت� ت
اگر آپ ترک وطن یم� اعانت یک خدمات کا ئ
/کر� یہ� ،تو آپ کو درج ذیل کا حق حاصل ہوتا ہ�ے:

	تحریری معاہدہ۔ فراہم کنندہ کو آپ کو معاہدہ یک پوری طرح وضاحت ن
کر�
چاہیئ�۔ معاہدہ یک الزمی خصوصیات:
چاہ� ئ� اور سوالوں ےک جوابات ید� ن�
ی
ی
	سادہ انگریزی زبان یم� اور کیس دورسی اییس زبان یم� ہونا
چاہ� ئ� جس یم� فراہم کنندہ ن� آپ ےک ساتھ خدمات پر بات
ی
چیت یک تھی۔
ن
چاہ� ئ� جو آپ حاصل
	ان سب خدمات یک فہرست موجود ہو� ی
کر ہر�ے/رہی یہ� اور ہر خدمت یک الگ فیس اور اخراجات لکےھ
چاہیئ�۔
ہو ن�
ی
	ایک علیحدہ آخری صفےح پر معاہدہ یک «تنسیخ کا فارم»
چاہ� ئ�۔
) (Cancellation Formہونا ی
چاہ� ئ�۔
	دستخط شدہ ہونا ی
ئ
ن
چاہ�� جس پر درج ذیل سب
رسید۔ فراہم کنندہ کو آپ کو ایک رسید دی� ی
کچھ لکھا ہو:
	تاریخ
○
	فراہم کنندہ کا ن
قانو� نام اور پتہ
○
ن
	ہر انفرادی خدمت ےک یل� آپ � جو رقم ادا یک ہ�ے ،اس یک تفصیل
○
ئ
	ٹیکس یک رقم ،اگر کو� ہو
○
○ کل ادا کردہ رقم
	ادا شدہ رقم یک واپیس۔ کیس فراہم کنندہ ےک ساتھ معاہدہ کر ن� ےک ی ن
ت�
ن
سک� ت
بغ� معاہدہ منسوخ کر ت
/سک�
( )3دن ےک اندر آپ کیس
جرما� ےک ی
ئ
ت
ت
یہ� اور ن
اپ�  %100رقم واپس حاصل کر سک�/سک� یہ�،ماسوا� اس
ن
ےک کہ آپ ترک وطن ےک کیس خاص اور فوری مسئےل یک وجہ ےس پا�� حق
دست�دار ہو ئگ� ئ
/گ� ہوں۔ آپ کیس بھی وقت معاہدہ
ےس تحریری طور پر ب
ن
سک� ت
منسوخ کر ت
/سک� یہ� اور ان خدمات ےک یل� جو فراہم کنندہ � مہیا
ن
ن
نہ� یک� ،اپ� رقم
نہ� یک� یا وہ اخراجات جو اس � آپ یک جانب ےس ادا ی
ی
/سک� یہ�۔ اگر آپ معاہدہ منسوخ کر د� ت� ت
سک� ت
واپس حاصل کر ت
/دی� یہ� تو
نی
چاہیئ�۔
فراہم کنندہ کو آپ یک تمام اصیل دستاویزات الزماً واپس کر�
ی

حکوم� فارم۔ ترک وطن ےک ق
ت
وفا� فارم
	مفت
یو ایس ی ز
سٹ�ن شپ اینڈ امیگریشن رسوسز
)(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS
یک ویب سائٹ  uscis.govپر دستیاب یہ�۔ فراہم کنندہ ےک یل� یہ
یغ� ن
ت
حکوم� فارموں ےک یل� رقم ےل۔
قانو� ہ�ے کہ وہ آپ ےس مفت
ئ
کارروا� یک نقول۔ فراہم کنندہ کو آپ ےک یل� تیار
آپ یک فائل ےک یل� کاغذی
ن
کردہ تمام کاغذات اور فارموں یک نقول آپ ےک طلب کر � پر بالمعاوضہ آپ
دف� یم� جمع ئ
چاہیئ�۔ جب ئ
حکوم� ت
ت
کو ن
کروا�
کو� دستاویزات کیس
دی�
ی
جائ� یا وہاں ےس موصول ہوں ،تو فراہم کنندہ کو جمع ن
کروا� یا وصویل
ی
ہف� ےک اندر ان یک نقول آپ کو ن
ےک دو ت
چاہیئ�۔
دی�
ی
بغ� آپ یک جانب
	مطلع رہنا۔ فراہم کنندہ کو آپ یک رضامندی ےک ی
نہ� ن
کروا�
چاہ� ئ� یا دستاویزات جمع ی
ےس معلومات کا انکشاف ی
نہ� کرنا ی
ئ
ماسوا� اس ےک کہ انکشاف کرنا یا دستاویزات جمع کروانا قانون ےک
چاہیئ�،
ی
تحت الزمی ہو۔ اگر فراہم کنندہ پر قانون ےک تحت دستاویزات جمع کروانا
چاہ� ئ�۔
یا انکشاف کرنا الزمی ہو ،تو اےس آپ کو تحریری طور پر مطلع کرنا ی
	رقم ،اگر آپ کو فراہم کنندہ یک وجہ ےس نقصان پہنچا ہو۔ فراہم
چاہ� ئ�۔ آپ فراہم کنندہ
کنندگان کو آپ ےک تحفظ ےک یل� بانڈ
برقرار رکھنا ی
ن
عدالت یم� جا ت
یا اس یک بانڈ وایل ن
سک�/
نکلوا� ےک یل�
کمپ� ےس رقم
ت
سک� یہ�۔

پشت پر مالحظہ کریں >

ن
قانو� ریفرل۔
مفت

آپ مفت ن
ام� ن ز
یک� ) (Office of New Americansیک ہاٹ الئن کو  1-800-566-7636پر ،ریاست نیویارک ےک
قانو� ریفرل ےک یل� آفس آف نیو ی
ن
ن
ٹ
ن
ت
اٹار� ن
ج�ل ےک دف� ) (New York State Office of the Attorney Generalکو  1-800-771-7755یا پا�� مقامی ڈس�کٹ اٹار� یا پراسیکیوٹر
ت
ت
کو کال کر سک�/سک� یہ�۔

ن
کروا� ےک یل�  311پر
ترک وطن ےس متعلق خدمات فرام کر ن� واےل کیس بھی کاروباری ادارے ےک بارے یم� شکایت درج
کال کریں۔

شکایت درج ن
س� ت
ض
نہ� �ے۔  311پر بہت یس مختلف زبانوں یم� کالز ن
کروا� ےک ل� آپ کو اپنا نام یا ن
جا� یہ�۔ آپ
اپ� ترک
وطن یک تحیثیت بتانا �وری ی ہ
ی
ت
ت
ت
 nyc.gov/dcaپر آن الئن بھی شکایت درج کروا سک�/سک� یہ� یا مزید معلومات حاصل کر سک�/سک� یہ�۔

یز
کمیونٹ� پیدا کر ن� ےک ئل�
نیویارک شہر کا محکمہ بر ئا� صارف معامالت ) (Department of Consumer Affairs, DCAفروغ پذیر
نیویارک شہر ےک رہائیشیوں یک روزمرہ اقتصادی زندگیوں کو تحفظ دیتا �ے اور ان یم� ت
بہ�ی التا ہ�ے۔
ہ
12/2017

