
  جاوے کيتا ڻهيک کيويں نوں ريکارڈ دے اميگريشن تہاڈے
  بعد دے کرن حل نوں غيرتصديق آزمائشی (DHS) ايس ايچ ڈی اک

 محکمہ دے سالمتی داخلی امريکی تصديق، دی اہليت دی روزگار ،I-9 فارم دے مالزم اک (E-Verify) ويريفائی ای
 جانکاری جے اے۔ کردی کے کر موازنہ دا جانکاری نال دے ڈيڻا دے ريکارڈز دے ايڈمنسڻريشن سيکيورڻی سوشل تے
 ای تے ہووے، نہ جيا اکو اچ آپس ايہہ جے گا۔ ہووے اہل دا کرن کام اچ امريکہ مالزم تے اے، جاندی ہو مماثل
 مسئلے ايس اوه تائيں جدوں گی ہووے اجازت دی کرن کام نوں مالزم تے گی دسے نوں مالک (E-Verify) ويريفائی
 اے۔ ليندی يا کرليندا نئی حل نوں

 بنا امکانی (DHS) ايس ايچ ڈی اک ولوں دی (E-Verify) ويريفائی ای دی ريکارڈ اميگريشن تہاڈے تہانوں جے
 ايس ايچ ڈی نوں ريکارڈ دے اميگريشن تہاڈے ۔ اے۔ سکدی ہو غلط ايہہ تے اے، ہوئی وصول (TNC) تصديق
(DHS) ايچ ڈی دے مستقبل کرنا درستگی دی غلطياں اچ ريکارڈ اميگريشن اپنے اے۔ گيا رکهيا محفوظ اچ بيسز ڈيڻا 
 تے نوڻس دا کرن عمل کے وده اپنے تسی جدوں واری اک اے۔ سکدا روک نوں (DHS TNCs) سيز اين ڻی ايس
 تے او، ليندے کر حل توں کاميابی نوں (DHS TNC) سی اين ڻی ايس ايچ ڈی آلے ہون وصول ہوئے دياں کر عمل
 او۔ سکدے کر چناؤ دا چکن قدم کے وده لئی دے کرن ڻهيک نوں ريکارڈ اميگريشن اپنے تسی

 :ورتو طريقہ اک دتياں ہيڻهاں لئی، کران درستگی اچ ريکارڈز اميگريشن اپنے

 لئی کرن تصحيح اچ کاغذاں دی دہی اختيار دی مالزمت I-766 يا، کارڈ رہائشی مستقل قانونی ،I-551 فارم اپنے .1
  کرو۔ رابطہ نال دے (USCIS) سروسز اميگريشن تے شہريت امريکی

 کر بندی شيڈول دی مالقات اک يا ،منتقلی معلومات انڻرويو، ذاتی اک اچ دفتر USCIS مقامی اک تے سائٹ ويب تسی
 او۔ سکدے کر کال تے 5283-375-800-1 نوں سينڻر، سروس کسڻمر قومی يا او، سکدے

 توں سب دا کرن ڻهيک نوں ريکارڈ دے USCIS تہاڈے کرنا شيڈولنگ دی تقرری اک کہ کرو نوٹ کردئياں مہربانی
 رکهو۔ ياد ليانا نال نوں کاغذاں آلے کرن مدد دی حيثيت اميگريشن تہاڈی اے۔ طريقہ رفتار تيز

  :ہو دستياب ايہہ جے چائيدا، کرنی شامل جانکاری دتياں ہيڻه اچ کاغذاں آلے جان کرائے جمع اپنے تہانوں

 راز ايس لئی دے کرن ڻهيک نوں ريکارڈ اپنے ميں" مثالً،  کارن۔ دا جان کرائے جمع درخواست ايہہ تہاڈی .1
 اين ڻی (E-Verify) ويريفائی ای اک مينوں جے کيوں آں ريا کرا جمع درخواست ہيڻهاں دے قانون داری
(TNC) اے۔ ہوئی موصول" 

 نقالں دی کاغذات دی شہريت يا اميگريشن تہاڈی .2
 ہے نئی ڻهيک کيوں ايہہ کہ وجہ دی بات ايس ہور اے نئی ڻهيک کہ جيہڑا بيان اک دا معلومات .3
 (تبديلياں) تبديلی کيتی تجويز تہاڈی اچ ريکارڈ .4
 ناں پورا تے نمبر فائل اے تہاڈی .5
 جگہ تے تاريخ دی پيدائش تہاڈی .6
  دستخط کيتے نوڻری تہاڈے .7
 پتہ دا ڈاک تہاڈا .8
 ليو مدد اچ لگانے سراغ دا ريکارڈ نوں (DHS) ايس ايچ ڈی جيہڑا جانکاری دوجی کوئی .9

 درخواست G-639, FOIA/PA فارم تسی تے اے، لوڑ دی کرن ڻهيک جسے نئی پتہ دا جانکاری ايس تہانوں جے
 آن تسی يا او، سکدی/سکدے کرا جمع درخواست تحريری اک لئی حصول دے نقالں دی ريکارڈز اپنے کے کرا جمع
 وی خط اک تسی اے؛ نئی لوڑ دی فارم لئی کران جمع درخواست اپنی   او۔ سکدے کر حاصل وی G-639 فارم الئن

http://www.uscis.gov/e-verify/publications/notices-and-letters/further-action-notices-and-referral-date-confirmations
http://www.uscis.gov/e-verify/publications/notices-and-letters/further-action-notices-and-referral-date-confirmations
http://infopass.uscis.gov/
http://www.uscis.gov/forms
http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf


 تے لفافہ ليکن چائيدا، ورتنا پتہ کيتے بيان باال مندرجہ تہانوں ہون۔ شامل جانکاری دسياں اتے اچ جس او سکدے گهل
 الؤ۔ نشان تے "درخواست دی ايکٹ رازداری" بجائے دے "تبديلی اچ قانون رازداری"

 ويکهو۔ کرو دائر کيويں درخواست FOIA/PA اک کردئياں مہربانی لئی جانکاری کے وده 

 (CBP) پروڻيکشن بارڈر ہور کسڻمز يا USCIS لئی دے کرن ڻهيک نوں ريکارڈ روانگی آمد ،I-94 فارم اپنے .3
 کرو۔ رابطہ نال دے

 نمبر باال مندرجہ لئی کرانے تصحيح اچ ريکارڈ تے اے، غلطی کوئی I-94 اچ فارم کيتے جاری USCIS تہاڈے جے
 کرو۔ رابطہ نال دے USCIS تے

 تہانوں لئی کران درستگی دی ايس تو، ہوئے داخل اچ امريکہ تسی جدوں اے ہوئی وقت ايس غلطی اچ فارم I-94 جے
 ملتوی چائيدا۔ کرنا دوره دا بندرگاه دی داخلہ اک يا بندرگاه، دی داخلہ اک سائٹ، معائنہ ملتوی CBP وسيبی اک الزماً 
 ورقہ ہور ويکهو (www.cbp.gov) سائٹ ويب CBP کردئياں مہربانی لئی، دے فہرست دی پورڻس يا سائڻس معائنہ
 کرو۔ کلک تے لنک دے "پورڻس" اچ حصے نچلے دے

 کرو۔ دوره دا USCIS  جاوے کرايا تبديل يا نواں کيويں نوں کاغذاں دے اميگريشن اپنی کہ لئی جانکاری .4

 کرو۔ رابطہ نال دے (SEVP) پروگرام پروہنے دے تبادلے ہور سڻوڈنٹ .5

 دے تبادلے تے علماں طالب (ICE) نفاذ کسڻم تے اميگريشن تے، او پروہنے دے تبادلے يا علم طالب اک تسی جے
 تے علماں طالب سائٹ ويب ايہہ ويکهو۔ www.ice.gov/SEVIS سائٹ، ويب دی (SEVP) پروگرام دا پروہنياں
 اے۔ مشتمل تے جانکاری کيتی تازه ريکارڈزدی لئی پروہنے دے تبادلے
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