
مفید وسائل:
اپنی زبان میں مفت اور محفوظ ترک وطن سے متعلق قانونی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے،  	•

311   پر کال کریں اور  “ActionNYC”  بولیں
تارکین وطن کے خالف ترک وطن سے متعلق فریب اور سازشوں کی رپورٹ کرنے کے لیے، نیو یارک 	• 

اسٹیٹ کے نئے امریکیوں کے دفتر - نیو امریکنز ہاٹ الئن کو 7636-566-800-1   پر کال کریں 

ترک وطن سے متعلق فریب کا شکار نہ ہوں
 U.S. Department(  اگر آپ کو ترک وطن سے متعلق قانونی مشورہ درکار ہو تو صرف ایک وکیل یا امریکی محکمہ انصاف
of Justice, DOJ( سے کے مامور کردہ فرد يا DOJ سے تسلیم شدہ کسی تنظیم کے پاس جائیں۔ آپ الحاق 	یافتہ یا تسلیم 

شدہ فراہم کنندگان کی فہرست 	www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports	 پر ديکھ 
کر سکتے ہیں

ترک وطن سے متعلق قانون پیچیدہ ہے۔ ترک وطن سے	متعلق	جعلی	فراہم کنندگان سے ہوشیار رہیں جو جھانسہ	دے	سکتے	ہيں	يا 
اور جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں۔  

جھوٹے وعدوں پر نظر رکھیں، جیسے: 
گرین کارڈ حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ  •

ورک پرمٹ 	یا ویزا فورًا حاصل کرنے کا طریقہ   •
یہ بتانے والے بیانات کہ اس میں کوئی خطرات یا عواقب نہیں ہیں   •

اميگريشن سے متعلق حکام پر 		خصوصی اثر و رسوخ کے دعوے    •

کیا کام نہیں کرنا ہے:
  www.uscis.gov/forms	 فارم مفت ہیں اور 	–	ادائیگی نہ کریں 	لیے	کے	فارموں	درخواست	سرکاری  •

پر	آن	الئن	ڈاؤن	لوڈ	کیے	جا	سکتے	ہیں
اصل دستاویزات نہ دیں 	–	 اس کے بجائے نقول دیں   •
کسی سادہ یا نامکمل فارم پر دستخط نہ کریں	  	  •

ایسے کاغذات، ترک وطن سے متعلق فارموں یا معاہدوں پر دستخط نہ کریں جنہیں آپ پوری طرح سے   •
نہیں سمجھتے ہیں

کیا کریں:
ہمیشہ سواالت پوچھیں 	–	 چاہے فراہم کنندہ کی سفارش خاندان کے فرد یا دوست نے کی تھی؛ آپ کو   •

فراہم کنندہ کے بارے میں اعتماد محسوس ہونا چاہیے
ثبوت طلب کریں کہ فراہم کنندہ الئسنس یافتہ اٹارنی یا 	DOJ	 سے الحاق یافتہ/تسلیم شدہ ہے  •

دوسری رائے لیں   •
صرف 		انہیں فراہم کنندگان کے پاس جائیں جن کا طبعی مقام موجود ہو  •

جو خدمات فراہم کی جانی ہیں ان کا ایک تحریری اقرار نامہ طلب کریں جس پر فراہم کنندہ کا دستخط   •
ہو 	–	 معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیں اور دستخط شدہ نقل اپنے ریکارڈوں کے لیے 

رکھیں 	
نقول حاصل کریں آپ کے لیے تیار کردہ دستاویزات کی 	  •

تحریری رسید طلب کریں جس میں فراہم کنندہ کا نام اور پتہ دج ہو  •
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