
منابع مفید:
برای دسترسی به خدمات حقوقی مطمئن در امور مهاجرت به زبان خود، با 311 تماس بگیرید و  	•

عبارت »ActionNYC« را بیان کنید
برای گزارش کالهبرداری در امور مهاجرت و اجرای طرح های متقلبانه	علیه مهاجران، با خط مشاوره  	•

 New York State( دفتر امور آمریکایی های جدید ایالت نیویورک New Americans
Office for New Americans( به شماره 7636-566-800-1 تماس حاصل فرمایید 

قربانی کالهبرداری در مهاجرت نشوید
	اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید، فقط نزد وکال یا افرادی بروید که مورد تأیید وزارت دادگستری ایاالت متحده

)U.S. Department of Justice, DOJ( یا سازمانی باشد که DOJ آن را به رسمیت می شناسد. می توانید فهرست ارائه دهندگان 
مورد تأیید و شناخته شده را در آدرس www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports مشاهده کنید

قوانین مهاجرت پیچیده است. مراقب مؤسسات	مهاجرتی	کالهبردار	باشید	که	غیر	از	این	می	گویند	و	وعده	های دروغین می دهند.  

از وعده های دروغینی همچون موارد زیر بر حذر باشید:
روشی آسان برای دریافت گرین کارت 	•

دریافت مجوز کار یا ویزا به صورت فوری  	•
اظهاراتی که اشاره کند به اینکه هیچ ریسک یا عواقبی وجود ندارد  	•

ادعای نفوذ ویژه در مقامات مهاجرتی   	•

آنچه نباید انجام دهید:
•  خودداری از پرداخت هزینه در ازای فرم های درخواست دولتی – فرم ها رایگان هستند و از آدرس 

www.uscis.gov/forms می توان دانلود کرد
خودداری از ارائه اصل مدارک – در عوض کپی آنها را تسلیم کنید   •

خودداری از امضای فرم های خالی یا ناکامل    •
خودداری از امضای برگه ها، فرم های مهاجرتی یا قراردادهایی که مطالب آن را به طور کامل متوجه   •

نشده اید

آنچه باید انجام دهید:
همیشه سؤال بپرسید – حتی اگر ارائه دهنده خدمات مهاجرتی را یکی از اعضای خانواده یا دوستان   •

معرفی کرده باشند؛ باید از ارائه دهنده خدمات مهاجرتی اطمینان خاطر یابید
درخواست مدرکی کنید که نشان دهد ارائه دهنده یک وکیل مجاز بوده یا از طرف DOJ تأیید یا به   •

رسمیت شناخته شده باشد
از فرد دیگری نظر بخواهید   •

فقط به ارائه دهندگانی مراجعه کنید که محل فیزیکی دارند 	•
درخواست ارائه قرارداد کتبی خدمات را بدهید که به امضای ارائه دهنده برسد - قبل از امضای   •

قرارداد، آن را مطالعه کنید و یک کپی از نسخه امضاشده آن را نزد خود نگه دارید 
از	مدارکی	که	برایتان	تهیه	شده	است، کپی بگیرید   •

رسید کتبی درخواست کنید  که در آن نام و آدرس ارائه دهنده درج شده باشد  • 
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