
 
 

  
 USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی رسيد

 
 ہوسکتا ہے کہ آپ کی درخواست کے بارے ميں کوئی فيصلہ کرنے سے پيشتر USCIS آپ کی شناخت کی تصديق کرنے، اضافی معلومات حاصل کرنے اور
 پس منظر اور سيکيورڻی کی جانچ کرنے، بشمول وفاقی محکمہ برائے تفتيش (FBI) کے پاس موجود جرائم کی سرگزشت کے ريکارڈ کے لئے تقاضا کريں کہ

 آپ کسی وقت ايک انڻرويو کے لئے پيش ہوں يا انگليوں کے نشانات، تصوير، اور/ يا دستخط فراہم کريں۔ USCIS کے آپ کی درخواست کو وصول کرنے
 اور اس کے مکمل ہونے کو يقينی بنانے کے بعد، اگر آپ کو بايئو ميڻرک سروسز کی ايک اپوائنڻمنٹ ميں حاضر ہونے کی ضرورت ہوئی، تو ہم آپ کو

 تحريری طور پر (يا بذريعہ ای ميل نوڻس، اگر آپ نے اپنی درخواست ای فائل کی ہو) مطلع کريں گے۔ اگر ايک اپوائنڻمنٹ ضروری ہوئی، تو يہ  نوڻس آپ کو
 مقامی يا نامزد شده USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر(ASC) کے مقام اور آپ کی اپوائنڻمنٹ کی تاريخ اور وقت فراہم کرے گا۔ اگر آپ اپنی بايئو ميڻرک

 سروسز کی اپوائنڻمنٹ ميں حاضر ہونے ميں ناکام رہے، تو USCIS آپ کی درخواست سے انکار کر سکتے ہيں۔
 

 USCIS (ASC) کی رسيد، جو نيچے دی گئی ہے، کا جائزه ليں۔ اس رسيد کا مقصد يہ تصديق کرنا ہے کہ آپ نے اپنی درخواست مکمل کر دی ہے اپنے
 جوابات کا جائزه لے ليا ہے، اور يہ توثيق کر لی ہے کہ آپ کی مہيا کرده معلومات مکمل، سچی اور درست ہيں۔ اگر کسی دوسرے شخص نے آپ کی

 ◌ُ پر کرنے ميں آپ کی مدد کی ہے، تو اس کو چاہئے کہ يہ يقينی بنانے کے لئے، کہ آپ اس کو سمجهتے ہيں، آپ کے ساته مل کر اس کا جائزه لے۔
 درخواست

 
 ميں [DOE, JOHN]، جانتا ہوں کہ (USCIS ASC) کی اپوائنڻمنٹ کا مقصد يہ ہے کہ ميں اپنی انگليوں کے نشانات، تصوير اور/

 يا دستخط فراہم کروں اور دوباره توثيق کروں کہ ميری درخواست ميں دی گئی تمام معلومات مکمل، سچی اور درست ہيں اور خود ميں
 نے انہيں فراہم کيا ہے۔ ميں جانتا ہوں کہ ميں مندرجہ ذيل بيان پر دستخط کروں گا جو USCIS مجهے اس وقت دکهائيں گے جب ميں

 اپنی USCIS ASC اپوائنڻمنٹ کے دوران اپنی انگليوں کے نشانات، تصوير اور/ يا دستخط فراہم کروں گا۔
 

 يہاں پر د ستخط کر کے، ميں دروغ گوئی کی تعزير کے تحت يہ بيان ديتا ہوں کہ ميں نے اپنی درخوا ست، عرضدا شت يا
 ا ستدعا، جي سا کہ اوپر والی ا سکرين پر دکهائے گئے ر سيد نمبر کے ذريعے ن شان دہی کی گئی ہے، اور ان تمام تائيدی
 د ستاويزات، درخوا ستوں، عرضدا شتوں يا ا ستدعاؤں، جن کو ميں (يا ميرے اڻارنی يا معتبر نمائندے) نے USCIS کے

يا ہے، کا جائزه لے ليا ہے اور ميں ان کو سمجهتا ہوں اور يہ  پا س جمع کروائی گئی اپنی درخوا ست کے ہمراه جمع کروا
 کہ ا س مواد ميں دی ہوئی تمام معلومات مکمل، سچی اور در ست ہيں۔

 
 ميں يہ بهی جانتا ہوں کہ جب ميں اپنے نام کے دستخط کروں گا، اپنی انگليوں کے نشانات فراہم کروں گا اور/ يا USCIS ASC ميں

 ميری تصوير لی جائے گی، تو ميں دوباره تصديق کر رہا ہوں گا کہ ميں يہ درخواست اپنی مرضی سے جمع کروا رہا ہوں؛ ميں نے
 اس درخواست کے مشموالت پر نظر ثانی کر لی ہے؛ ميری درخواست اور ميری درخواست کے ساته جمع کروائی گئی تمام تائيدی

 دستاويزات ميں نے خود فراہم کی ہيں اور يہ مکمل، سچی اور درست ہيں؛ اور اگر اس درخواست کو مکمل کرنے ميں کسی نے ميری
 مدد کی ہے تو ميری مدد کرنے والے شخص نے USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی اس رسيد پر بهی ميرے ساته

 نظر ثانی کی ہے۔
  

 
حقيقت کو جهڻالتے يا چهپاتے ہيں يا اپنی ايپليکيشن، عرضی، يا درخواست کے ساته غلط دستاويز جمع کرتے ہيں، اگر آپ جان بوجه کر اور چاه کر کوئی مادی 

کے سنگين تو ہم آپ کی ايپليکيشن، عرضی، يا درخواست کو رد کر ديں گے اور هجرت کے کوئی ديگر فوائد رد کر سکتے ہيں۔ اس کے عالوه، آپ کو قانون 
ہوگا اور آپ پر مجرمانہ مقدمہ بهی چاليا جا سکتا ہے۔جرمانے کا سامنہ کرنا   

 شقوں کے لئے خانہ منتخب کريں شق نمبر .a.1 يا .b.1 ۔ اگر قابل اطالق ہو، تو شق نمبر 2 کے لئے خانہ منتخب کريں۔
 

 a.1. ميں انگريزی پڑه اور سمجه سکتا ہوں اور ميں نے اس درخواست پر دئيے گئے ہر سوال اور ہدايت، نيز ہر سوال کے لئے اپنے جواب کو پڑه ليا
 ہے اور انہيں سمجهتا ہوں۔ ميں نے USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی رسيد کو پڑه ليا ہے اور اسے سمجهتا ہوں۔

 
 b.1. ترجمان،{ترجمان کا پہال نام} {ترجمان کا آخری نام}، نے مجهے اس درخواست پر دئيے گئے ہر سوال اور ہدايت، نيز ہر سوال کے لئے ميرے

 رواں ہوں۔. ميں اس درخواست پر دئيے گئے ہر سوال اور
 ◌َ ميں

 جواب کو{ترجمانی کی زبان} ميں پڑه کر سنايا ہے، جو ايک ايسی زبان ہے جس ميں

 ہدايت کو، جيسا کہ ميرے ترجمان نے ترجمہ کيا ہے، سمجهتا ہوں اور ميں نے اوپر دی ہوئی زبان ميں مکمل، سچے اور درست جوابات مہيا کئے
 ہيں۔ ترجمان {ترجمان کا پہال نام} {ترجمان کا آخری نام}، نے مجهے USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی رسيد کو بهی اس زبان،

 رواں ہوں، پڑه کر سنايا ہے اور ميں ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر (ASC) کی اس رسيد کو سمجهتا ہوں جيسا کہ ميرے ترجمان نے
 ◌َ ميں

 جس ميں

 مجهے پڑه کر سنايا ہے۔.
 

 
 



 
 

 
 2. ميں نے {تيارکننده کا پہال نام }{تيار کننده کا آخری نام}، جو ايک اڻارنی يا ايک معتبر نمائنده ہے، کی خدمات کی درخواست کی ہے اور ميرے لئے
 اس درخواست کو تيار کرنے کے لئے رضامندی دی ہے. اس شخص، جس نے ميری درخواست کو تيار کرنے ميں ميری مدد کی ہے، نے ميرے

 ساته USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی رسيد پر نظر ثانی کی ہے، اور ميں ASC کی رسيد کو سمجهتا ہوں۔
 

 ميں نے {تيارکننده کا پہال نام }{تيار کننده کا آخری نام}، جو ايک اڻارنی يا ايک معتبر نمائنده نہيں ہے، کی خدمات کی درخواست کی ہے اور ميرے
 لئے اس درخواست کو تيار کرنے کے لئے رضامندی دی ہے. اس شخص، جس نے ميری درخواست کو تيار کرنے ميں ميری مدد کی ہے، نے

 ميرے ساته USCIS ايپليکيشن اسپورٹ سنڻر ميں اپوائنڻمنٹ کی رسيد پر نظر ثانی کی ہے، اور ميں ASC کی رسيد کو سمجهتا ہوں۔
 

 درخوا ست گذار کی تصديق
 

 ميری جمع کروائی گئی دستاويزات کی نقول غير تبديل شده، اصل دستاويزات کی بالکل درست فوڻو کاپياں ہيں، اور ميں جانتا ہوں کہ USCIS يہ تقاضا کر
 سکتے ہيں کہ ميں بعد کی کسی تاريخ کو اصل دستاويزات USCIS ميں جمع کرواؤں۔ مزيد برآں، ميں اپنے کسی يا پورے ريکارڈز ميں سے کسی معلومات

 کو جاری کرنے کی اجازت ديتا ہوں جو ميرے طلب کرده اميگريشن کے فائدے کے لئے اہليت کا تعين کرنے کی خاطر USCIS کو درکار ہو سکتی ہيں
 

 عالوه ازيں ميں اس درخواست، تائيدی دستاويزات اور اپنے USCIS کے ريکارڈز ميں موجود معلومات کو ديگر ہستيوں اور اشخاص کو جاری کرنے کی
 اجازت ديتا ہوں جہاں امريکی اميگريشن کے قوانين کے نظم و نسق کے لئے ضروری ہو۔

 
 ميں دروغ گوئی کی تعزير کے تحت، تصديق کرتا ہوں کہ ميری درخواست اور ميری درخواست کے ساته جمع کروائی گئی کسی دستاويز ميں دی گئی

 معلومات خود ميری فراہم کرده اور مکمل، سچی اور درست ہيں۔




