आप्रावसन छलकपटको पीडित नबन्नुहोस
यदि तपाईंलाई आप्रवासनसम्बन्धी कानूनी सुझाव आवश्यक परेमा अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice, DOJ)
बाट प्रमाडित वकील वा व्यडिकोमा वा DOJ द्वारा मान्यता प्रिान गररएका संस्थामा मात्र जानुहोस् । तपाईंले अधिकृत र पहिचान गरिएका
प्रदायकहरूको सूचि www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports मा फेला पार्न सक्नुहुन्छ
आप्रवासनसम्बन्धी कानून जटिल छ। उल्टो जानकारी दिन सक्ने र झुटा वाचाहरू गर्न सक्ने जालसाज आप्रवासन प्रदायकहरूबाट सावधान
रहनुहोस्।

तल दिइएका जस्ता झुटा वाचाहरूमा सतर्क रहनुहोस्:
•	ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्ने सरल तरिका

• तुरून्तै काम गर्ने अनुमति वा भिसा प्राप्त गर्ने तरिका

• कुनै पनि जोखिम वा दुष्परिणामहरू छै नन् भनेर जानकारी गराउने कथनहरू
•

आप्रवासन अधिकारीहरूमा विशेष प्रभाव रहेको भनेर गरिने दाबीहरू

के गर्न हुँदैन:

• सरकारी आवेदन फारामहरूको लागि भुक्तानी नगर्नुहोस् – फारामहरू नि:शुल्क छन्
र www.uscis.gov/forms मा अनलाइन डाउनलोड गर्न सकिन्छ
• वास्तविक कागजातहरू नदिनुहोस् – त्यसको सट्टामा प्रतिलिपिहरू दिनुहोस्
• कुनै पनि खाली वा अपूर्ण फारामहरूमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्

•

तपाईंले पूर्ण रूपमा नबुझ्ने कागजात, आप्रवासन फाराम वा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्

के गर्ने:

• सधैं प्रश्नहरू सोध्नुहोस् – प्रदायकलाई परिवार सदस्य वा साथीद्वारा सिफारिश गरिएको भएपनि; तपाईंले
प्रदायकको बारेमा विश्वस्त महसुस गर्नुपर्छ
• प्रदायक इजाजतप्राप्त अधिवक्ता वा अधिकृत/DOJ द्वारा पहिचान गरिएको हो भनी प्रमाणको लागि
अनुरोध गर्नुहोस्
• दोस्रो विचार प्राप्त गर्नुहोस्

• भौतिक स्थान भएका प्रदायकहरूकोमा मात्रै जानुहोस्

• प्रदायकद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उपलब्ध गराइने सेवाहरूको लिखित सम्झौताको अनुरोध
गर्नुहोस् – सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसलाई पढ् नुहोस् र आफ्ना रेकर्डहरूको लागि हस्ताक्षर
गरिएको प्रतिलिपि राख्नुहोस्
• तपाईंको लागि तयार गरिएका कागजातहरूका प्रतिलिपिहरू प्राप्त गर्नुहोस्
•

प्रदायकको नाम र ठे गाना समावेश हुने लिखित रसिदको अनुरोध गर्नुहोस्

मद्दतगार स्रोतहरू:

• तपाईंको भाषामा नि:शुल्क र सुरक्षित आप्रवासन कानूनी सेवाहरूमा पहुँच गर्न, 311 मा फोन गर्ह
नु ोस्
र “ActionNYC” भन्ह
नु ोस्

• आप्रवासीहरूको विरूद्ध आप्रवासन छल र योजनाहरूको रिपोर्ट गर्न, न्यू अमेरिकन्स-न्यू अमेरिकन्स
हटलाईनको लागि न्यूयोर्क राज्य कार्यालयलाई 1-800-566-7636 मा फोन गर्ह
नु ोस्
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