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 حقائق نامہ

  اوراميگريشن کی صورت حال کی تصديق: درخواست دہندگان کے لئے جانکاری

ست کريں  ميں اپنے ريکارڈ کو کيسے در  USCIS 

 
 اور مشتق غير ملکی يا قوميت يافتہکئی فيڈرل، رياستی اور مقامی ايجنسياں يہ يقينی بنانے کے لئے کہ صرف مشروط 

 ايس يو، فائدوں کے درخواست دہندگان کی اميگريشن صورت حال کی تصديق کرتے ہيں۔ باشندے ہی فائدے حاصل کريں

 سسٹميٹک ايلين ويريفيکيشن آف کےڈپارٹمنٹ  يو ايس ہوم لينڈ سکيورٹی ،)USCIS(اميگريشن سروسز  اينڈ سٹيزنشپ

  يہ ايجنسياں اميگريشن صورت حال کی تصديق کرتی ہيں۔کا استعمال کرکےپروگرام  )SAVE (اينٹائٹلمنٹس

 

 SAVE پروگرام ميں پيش کی ہيں۔ چونکہ SAVE معلومات منظور کرنے والی ايجنسی نے تصديق کے لئے آپ کی فائدہ

، جس ميں ايجنسی کی  ہےنہيں کر سکتاتصديق  اميگريشن صورت حال کی یپورا ہونے کے بعد آپ کعمل  ،پروگرام

 USCIS اس لئے آپ کو ،کاپی فراہم کرنا شامل ہے دستاويزکاری کی ايک اميگريشن ميں آپ کی  USCIS طرف سے

يا / اوردينے کے لئے دوبارہ درخواست ےاور فائدموقعہ ضرور ديا جائے گا ريکارڈ کو درست کرنے کا ايک اپنے ميں 

 اميگريشن صورت حال کی ٹ کريں کہ آپ کیفائدہ نا منظور ہونے پر اپيل کرنے کا موقعہ ديا جائے گا۔ مہربانی کرکے نو

 ہے۔ آپ کی صورت حال کی تصديق کرنے ميں اعاجز ہو سکت پروگرام کئی وجوہات سےSAVE تصديق کرنے ميں

SAVEميں رہنے کا اختيار رياست ہائے متحدہ طور پر يہ مطلب نہيں ہے کہ آپ کو الزمیی اس عاجزی کا  پروگرام ک 

 ، انہيں پانے کے حق دار نہيں ہيں۔گزار ہيں درخواست ہيں ہے يا جن مفادات کے لئے آپن

 

 ی ميں آپ ککی طرف سے دئے گئے جواب  پروگرامSAVE اگر آپ مانتے ہيں کہ فائدہ منظور کرنے والی ايجنسی کو

کروانا  تصحيحيا آپ اپنے اميگريشن ريکارڈ ميں /حقيقی اميگريشن صورت حال کی صحيح جانکاری نہيں دی گئی ہے اور

 :  سے رابطہ کريںUSCIS چاہتے ہيں تو مہربانی کرکے درج ذيل طريقوں ميں سے ايک کا استعمال کرتے ہوئے

                 
مالقات کے  لئے انفوپاس ويب  دفتر ميں USCIS   آپ مقامیليں۔ات کے لئے وقت   دفتر ميں مالقUSCIS۔ مقامی 1 

 نيشنل کسٹمر سروس سينٹر يعنی قومی مرکزگراہکوں کی خدمات کے لئے  يا   gov.uscis.infopass://http   پرسائٹ

 تيز کا سب سے  کی تصحيحريکارڈ  پر فون کرکے وقت ليں۔ مالقات کے لئے وقت لينا اپنے 1-800-375-5283کو 

 اميگريشن صورت حال کا دستاويزی ثبوت اور القات کے وقت يہ حقائق نامہ، اپنیطريقہ ہے۔ ہماری صالح ہے کہ م
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ت  کہ آپ کی اميگريشن صورت حال مفادات مفادات منظور کرنے والی ايجنسی کی طرف سے دی گئی دوسری معلوما

 ۔ ضرور ساته لے جائيں  ،حاصل کرنے کے لئے کيوں آپ کو غير مستحق بناتی ہے

 

  کیاگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ريکارڈ ميں کن معلومات کو درست کرنے۔ استدعا کو تحريری طور پر پيش کريں۔ 2

دفتر ميں اپنے ريکارڈ کے ) PA/FOIA(پرائويسی ايکٹ /ن ايکٹشضرورت ہے تو آپ درج ذيل پتہ پر فريڈم آف انفارمي

 : کے لئے استدعا کرسکتے ہيںتصحيح یک

 
 Privacy Act Amendment  

 U.S. Citizenship and Immigration Services  
 National Records Center  

 FOIA/PA Office  
 P.O. Box 648010  

 Lee’s Summit, MO 64064-8010  
 

 : کو درخواست کے ساته درج ذيل جانکاری اگر دستياب ہو تو اسے شامل کرنے کی صالح ديتے ہيںہم آپ
 

  
 شہريت صورت حال کے دستاويز/ اميگريشنآپ کی -
 بيان کريں کہ آپ کو فائدے منع کئے گئے تهے -
 معلومات جو صحيح نہيں ہيں -
  صحيح نہ ہونے کے وجوہات-
  تبديلياںہ ريکارڈ ميں مجوز-
 يا پورا نام/اے فائل نمبر اور -
  تاريخ اور مقام پيدائش-
  دستخط درخواست دہندہ کا نوٹری کيا ہوا-
 واپسی پتہ  -
  دوسری جانکاری جو ريکارڈ ڈهونڈهنے ميں مددگار ہو-
 
 

 کرنے کے لئے حاصلاگر آپ کو يہ نہيں پتہ ہے کہ کن معلومات کو صحيح کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ريکارڈ 

کے نزديکی دفترميں USCIS يہ فارم   استدعا  پيش کرکے تحريری درخواست دے سکتے ہيں۔G PA/FOIA-639ارم ف

پر آن الئن دستياب ہے۔ آپ کو دئے گئے پتے کا استعمال کرنا   pdf.639-g/form/files/gov.uscis.www://httpيا 

 لکهيں۔" Privacy Act Request"کے بجائے " Privacy Act Amendment"چاہئے ليکن لفافے پر 

 
  

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf

