
मद्दतगार स्रोतहरू:
• तपाईंको भाषामा नि:शलुक र सरुक्षित आप्रवासि काििूी सवेाहरूमा पहुँच गि्न, 311 मा फोन गन्नुहोस् 

र “ActionNYC” भन्ह्ोस्

• आप्रवासीहरूको नवरूद्ध आप्रवासि छल र योजिाहरूको ररपोर्न गि्न, न् यू अमेररकनस-न् यू अमरेरकनस 
हटलाईनको लागग न् य्ू ोकनु  राज् का्ानुल्लाई 1-800-566-7636 मा फोन गन्नुहोस् 

आप्ावसन छलकपटकरो पीडित नबन्नुहरोस  
यदि तपाईंलाई आप्रवासिसम्बन्ी कािूिी सुझाव आवशयक परेमा अमेररकी नयाय नवभाग (U.S. Department of Justice, DOJ) 
्बार प्रमानित वकील वा व्यनिकोमा वा DOJ द्ारा मानयता नप्राि गररएका संस्ामा मात्र जािुहोस् । तपाईंले अधिकृत र पनहचाि गररएका 
प्रिायकहरूको सूचच www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports मा फेला पाि्न सकिुहनछ

आप्रवासनसम्बन्धी कानयून जटटल छ। उलरो जािकारी दिि सकिे र झुरा वाचाहरू गि्न सकिे जालसाज आप्रवासि प्रिायकहरू्बार साविाि 
रहिुहोस्।  

तल दिइएका जसता झनुटा वाचाहरूमा सतक्क  रहननुहरोस:्
• नरिि काि्न प्रापत गिने सरल तररका

• त्रूनततै काम गिने अिुमनत वा क्भसा प्रापत गिने तररका 

• कुिै पगन जोखिम वा दुषपररणामहरू छतैनन् भिेर जािकारी गराउिे कथिहरू 

• आप्रवासि अधिकारीहरूमा गवशेष प्रभाव रहेको भिेर गररिे िा्बीहरू  

के गन्क हुँिैन:
• सरकारी आवेिि फारामहरूको लानग भुक्ािी नगन्नुहोस् – फारामहरू नि:शुलक छि्  

र www.uscis.gov/forms मा अिलाइि िाउिलोि गि्न सनकनछ

• वासतनवक कागजातहरू नटिन्होस् – तयसको सट्ामा प्रनतचलनपहरू दििुहोस् 

• कुिै पनि खाली वा अपूर्न फारामहरूमा हसताषिर नगन्नुहोस्  

• तपाईंले पूर्न रूपमा ि्बुझिे कागजात, आप्रवासि फाराम वा समझझौताहरूमा हसताषिर नगन्नुहोस्

के गनने:
• सधैं प्रश्नहरू सोधन्होस् – प्रिायकलाई पररवार सिसय वा साथीद्ारा चसफाररश गररएको भएपनि; तपाईंले 

प्रिायकको ्बारेमा नवश्वसत महसुस गिु्नपछ्न

• प्रिायक इजाजतप्रापत अधिवक्ा वा अधिकृत/DOJ द्ारा पनहचाि गररएको हो भिी प्रमाणको लागग
अन्रोध गिु्नहोस् 

• िोस्ो गवचार प्रापत गन्नुहोस् 

• भझौनतक स्ाि भएका प्रिायकहरूकोमा मात्तै जािुहोस्

• प्रिा्कद्ारा हसताक्षर गररएको उपलब्ध गराइने सेवाहरूको ललखित सम्झौताको अन्रोध
गन्नुहोस् – समझझौतामा हसताषिर गिु्नअधि तयसलाई पढ्िुहोस् र आफिा रेकि्नहरूको लानग हसताषिर 
गररएको प्रनतचलनप राखिुहोस् 

• तपाईंको लानग तयार गररएका कागजातहरूका प्रगतललगपहरू प्रापत गिु्नहोस् 

• प्रिायकको िाम र ठेगािा समावेश हिे ललखित रलसिको अन्रोध गिु्नहोस् 
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