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اگر آپ امریکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور قانونی مستقل رہائشی کے طور پر تسلیم کئے
جائیں گے ،تو آپ کو  USCIS $165امیگرینٹ فیس کے طور پر ادا کرنا چاہئے۔ آپ اس
فیس کو  USCISالیکٹرانک امیگریشن سسٹم ( )USCIS ELISکے ذریعہ ادا کرتے ہیں۔ ہم
آپ سے پرزور سفارش کرتے ہیں کہ آپ (کینیڈا اور میکسیکو سمیت) غیر ممالک میں واقع
امریکی سفارت خانہ یا قونصل سے اپنا امیگرینٹ ویزا پیکٹ وصول کرنے کے بعد اور امریکہ
کے لئے روانہ ہونے سے پہلے اس فیس کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کے لئے آپ کے روانہ
ہونے سے پہلے ادا کرنا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ اپنا مستقل رہائشی کارڈ (جسے عام
طور پر گرین کارڈ کہا جاتا ہے) بال تاخیر کے حاصل کریں گے۔

 USCISامیگرینٹ فیس کیا ہے؟
 $165کی  USCISامیگرینٹ فیس امریکی سفارت خانوں اور قونصلوں میں امریکی محکمہ
داخلہ ( )DOSکے ذریعہ منظور شدہ امیگرینٹ ویزوں سے متعلقہ  USCISکے اخراجات
کی بازیابی کرتا ہے۔ اس فیس میں  USCISپروسیسنگ ،امیگرینٹ ویزا پیکیٹس کی فائلنگ
اور انھیں برقرار رکھنے کے اخراجات کے عالوہ ،مستقل رہائشی کارڈ بنانے کی الگت شامل
ہیں۔
براہ کرم توجہ دیں :اب آپ کو ڈی او ایس ( )DOSاور  USCISکے لئے الگ الگ فیس
کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ کو اپنے امیگرینٹ ویزا ایپلیکیشن پروسیسنگ کی فیس  DOSاور
 USCISامیگرینٹ فیس ( )$165کی ادائیگی ضرور کرنی چاہئے۔
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 .2اپنا آن الئن  USCIS ELISاکاؤنٹ بنائیں
• جائیں  www.uscis.gov/uscis-elisپر اور  USCIS ELISآن الئن کسٹمر
سروس ذرائع کا جائزہ لیں۔
• آن الئن اکاؤنٹ بنانے کے لئے ہدایات کی متابعت کریں۔
 USCIS .3امیگرینٹ فیس ادا کریں
• اپنا  USCIS ELISاکاؤنٹ ترتیب دے چکنے کے بعد ،اپنا  $165فیس آن الئن
ادا کرنے کے لئے "دستیاب فوائد" ڈراپ ڈاؤن مینو سے " USCISامیگرینٹ فیس"
منتخب کریں۔
• آپ ایک ٹرانزیکشن میں اپنے لئے اور کسی بھی ایسے اہل خاندان کے لئے جو آپ
کے ساتھ امریکہ میں رہے گا فیس کی ادائیگی کرسکتے ہیں۔ ہر شخص کا $165
فیس ان کے مستقل رہائشی کارڈ کے حاصل کرسکنے سے پہلے ادا کیا جانا چاہئے۔
• ویزا ،ماسٹر کارڈ ،امیریکن ایکسپریس ،ڈسکور کارڈ ،یا ڈیبٹ کارڈ؛ یا امریکی بینک کا
چیکنگ اکاؤنٹ اور روٹنگ نمبر فراہم کریں۔

آپ کے امریکہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
 .1امریکی پورٹ اف انٹری میں اپنے امیگرینٹ ویزہ پیکٹ کے ساتھ آئیں

 USCISامیگرینٹ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟
 .1امریکی سفارت خانہ یا قونصل میں اپنے اپوائنٹمنٹ پر حاضر ہوں
• ایک اعالمیہ حاصل کریں جو  USCISامیگرینٹ فیس کی ادائیگی کے طریقہ کی
وضاحت کرتی ہے۔ براہ کرم اس دستاویز کو اپنے ریکارڈس کے ساتھ رکھیں کیونکہ
اس میں آپ کی ذاتی امیگریشن معلومات شامل ہیں۔
• اعالمیہ کے اوپری حصہ میں آپ پائیں گے اپنا:
 °غیر ملکی نمبر (-Aنمبر ،حرف " "Aجس کے بعد  8یا  9نمبرز ہوں گے) اور
 DOSکیس آئی ڈی نمبر ( 3حروف جن کے بعد  9یا  10نمبرز ہوں گے)؛
 °متنوع ویزا امیگرینٹس کے لئے DOS ،کیس آئی ڈی میں  4نمبرز ہوں گے جن کے
بعد  2حروف جن کے بعد  5نمبرز ہوں گے۔
• اپنا مہربند امیگرینٹ ویزا پیکٹ حاصل کریں۔

—F4عمومی معلومات…میں… USCISامیگرینٹ فیس کی ادائیگی کیسے کروں؟
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• آپ کو امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے ذریعہ امریکہ میں ایک قانونی مستقل
رہائشی کے طور پر داخلہ دیا جاتا ہے۔
 .2اپنا مستقل رہائشی کارڈ (فارم  )I-551وصول کریں
• امریکہ میں آپ کے داخل ہوچکنے کے بعد USCIS ،خودکار طور پر USCIS
امیگرینٹ فیس کی ادائیگی کی تصدیق کرے گا اور آپ کے مستقل رہائشی کارڈ کو
آپ کے اس پتہ پر جسے آپ نے اپنے امیگرینٹ ویزا انٹرویو کے وقت  DOSکو مہیا
کرایا تھا یا آپ کے داخلہ کے وقت امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کو میل کرے
گا۔
• اگر آپ نے اپنی فیس کو  USCIS ELISمیں ادا کردیا ہے اور امریکہ میں اپنے
داخلہ کی تاریخ سے  30دنوں کے اندر مستقل رہائشی کارڈ نہیں پاتے ہیں ،تو براہ
کرم  1-800-375-5283پر  USCISنیشنل کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ قائم
کریں (سننے سے معذور کے لئے  TDDکسٹمر سروس )1-800-767-1833 :یا
اپنے کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اپنے مقامی دفتر میں
ایک  InfoPassاپوائنٹمنٹ مقرر کرسکتے ہیں۔  InfoPassاپوائنٹمنٹ مقرر کرنے
کے لئے  www.infopass.uscis.govپر جائیں.
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• اگر آپ امریکہ پہنچنے کے بعد دوسری رہائش میں منتقل ہوتے ہیں ،تو آپ کو
 USCISمیں اپنے پتہ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی:
 °مرحلہ  :1اپنے میلنگ پتہ کو  USCIS ELISمیں "میری پروفائل دیکھیں"
سیکشن کے تحت مین مینو پر اپڈیٹ کریں؛
 °مرحلہ  :2نئی رہائش میں منتقل ہونے کے  10دنوں کے اندر  USCISفارم ،AR-11
پتہ کی تبدیلی پر کرتے ہوئے  USCISکو پتہ کی تبدیلی کی رپورٹ کریں۔ آپ AR-11
کو آن الئن  https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.Termsیا
بذریعہ میل فائل کرسکتے ہیں۔ اگر آپ آن الئن پتہ کی تبدیلی کا استعمال کرتے ہیں ،تو
آپ کو کاغذ کے فارم  AR-11کو پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  ،AR-11پتہ
کی تبدیلی کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے براہ کرم
 http://www.uscis.gov/ar-11پر جائیں۔
براہ کرم توجہ دیں :ہم پرزور سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقامی امریکی پوسٹ آفس میں
ذاتی طور پر جاکر یا  https://www.usps.com/umoveپر آن الئن اپنے پتہ کی تجدید
کرائیں .آپ کو آپ کی نئی رہائش پر امریکی پوسٹل سروس کی جانب سے اپنے پتہ کی تبدیلی
کا ایک تصدیقی نوٹس ملنا چاہئے۔
 USCISامیگرینٹ فیس ادا کرنے کی تجاویز
•  USCISامیگرینٹ فیس ادا کرنے کے لئے آپ کی طرف سے USCIS ELIS
اکاؤنٹ کھولنے کے لئے اٹارنیز ،بااختیار نمائندے ،اور آجرین مجاز نہیں ہیں۔
امیگرینٹ کے طور پر ،صرف آپ ہی  USCIS ELISاکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور
اپنا مستقل رہائشی کارڈ وصول کرنے کے لئے مطلوبہ فیس ادا کرسکتے ہیں۔
• اگر آپ کا -Aنمبر  9عددوں سے کم ہے ،تو  9عددوں کا نمبر بنانے کے لئے " "Aکے
بعد اور پہلے عدد سے پہلے صفر لگائیں (مثال کے طور پر ""A12345678
" "A012345678بن جائے گا)۔
• آپ اپنا  USCIS ELISاکاؤنٹ کھولنے اور  USCISامیگرینٹ فیس ادا کرنے کے
بعد ہی  USCIS ELISمیں اپنے پتہ کی تجدید کرسکتے ہیں۔
• فیس کی ادائیگی کرتے ہوئے پیچھے جانے کے لئے اپنے کمپیوٹر کے "بیک" بٹن
کا استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ سے غلطیاں ہوسکتی ہیں۔ اس کے بجائے ،آگے یا
پیچھے جانے کے لئے  USCIS ELISکے اندر موجود نیویگیشن بٹنوں کا استعمال
کریں۔
• ادا کی جاچکی ہر فیس کے لئے صرف ایک بار ہی "سبمٹ پیمنٹ" بٹن پر کلک کریں۔
اگر آپ اس بٹن پر ایک بار سے زیادہ کلک کرتے ہیں ،تو آپ متعدد بار فیس کی
ادائیگی کرسکتے ہیں۔
• آپ کو  USCIS ELISکے ذریعہ  USCISامیگرینٹ فیس کی ادائیگی آن الئن کرنی
چاہئے۔  USCISمیل کے ذریعہ ادائيگی قبول نہیں کرے گی۔
• ٹرانزیکشن اور ادائیگی رسید کی ایک کاپی اپنے ریکارڈ کے لئے پرنٹ کرلیں۔

میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آیا مجھے فیس کی ادائیگی کرنی ہے یا میرے لئے اس
سے چھوٹ ہے؟
وہ اشخاص جنھیں  DOSکے ذریعہ امیگرینٹ ویزا جاری کیا گیا ہے اور وہ امریکہ میں
داخلہ کے لئے درخواست کررہے ہیں انھیں یہ فیس ادا کرنی ہوگی جب تک کہ انھیں مستثنی
نہ کیا جائے۔ اگر آپ فیس کی ادائیگی سے مستثنی ہیں تو  DOSآپ کو مطلع کرے گا۔
مندرجہ ذیل امیگرینٹس کو عام طور پر فیس کی ادائیگی سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے:
• ایسے بچے جو یتیم یا گود لینے کے ہیگ پروگروامز کے تحت امریکہ میں داخل ہوتے
ہیں؛
• عراقی اور افغانستان کے مخصوص امیگرینٹس؛
• واپس لوٹنے والے رہائشی ()SB-1s؛ اور
• ایسے اشخاص جنھیں  Kویزے جاری کئے گئے ہیں۔
اگر میں فیس کی ادائیگی میں ناکام رہوں تو کیا ہوگا؟
 USCISاس وقت تک آپ کا مستقل رہائشی کارڈ جاری نہیں کرے گا جب تک کہ آپ
 USCISامیگرینٹ فیس ادا نہ کردیں۔ فیس کی ادائیگی کے بعد USCIS ،آپ کے مستقل
رہائشی کارڈ پر کام شروع کردے گا۔
امریکہ پہنچنے کے بعد ،آپ کو ایک پاسپورٹ اسٹیمپ ملے گا جو ایک سال کے لئے آپ کی
رہائشی حیثیت کی توثیق کرے گا۔ اس اسٹیمپ کے اختتام پر ،آپ کے قانونی مستقل رہائشی
حیثیت کے ثبوت کے طور پر آپ کو ایک مستقل رہائشی کارڈ حاصل کرنا ہوگا۔

 USCIS ELISکیا ہے؟
 USCIS ELISایک ہموار آن الئن اکاؤنٹ پر مبنی امیگریشن سسٹم ہے۔ USCIS ELIS
کے ذریعہ سے ،گاہک اپنے فوائد کی درخواستوں کا جائزہ لے سکتا ہے ،فیصلوں کی
الیکٹرانک اطالع حاصل کرسکتا ہے ،اور معاملہ کی کیفیت کے اپڈیٹس اصل وقت میں
حاصل کرسکتا ہے۔
 USCIS ELISسے درخواست دہندگان:
• اپنے اکاؤنٹس کو سہولت اور محفوظ طریقہ سے ترتیب دے سکتے اور انتظام کرسکتے
ہیں؛
• درخواستوں اور معاون دستاویزوں کو الیکٹرانک طور پر جمع کرسکتے ہیں؛
• نوٹسوں اور فیصلوں کو الیکٹرانک طریقے سے وصول کرسکتا اور ان کا جواب دے
سکتا ہے؛
• آن الئن ادائیگی کرسکتے ہیں؛ اور
• اپنے معامالت کی کیفیات کے بارے میں اصل وقت معلومات تک رسائی حاصل
کرسکتے ہیں۔
مزید معلومات کے لئے

امریکہ کے لئے روانہ ہونے سے پہلے اگر میں  USCISامیگرینٹ فیس کی ادائیگی نہ
کر پاتا/پاتی ہوں تو کیا ہوگا؟

 USCISامیگرینٹ فیس کے بارے میں مزید معلومات کے لئے براہ کرم
 www.uscis.gov/ImmigrantFeeاور  www.uscis.gov/uscis-elisپر جائیں۔

اگر آپ اپنی روانگی سے پہلے فیس کی ادائیگی سے معذور ہیں ،تو آپ کو امریکہ پہونچ کر
اس فیس کی ادائیگی کرنی چاہئے۔ اگر امریکہ میں آپ کے داخلہ کے بعد USCIS ELIS
میں ادائیگی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے ،تو  USCISادائیگی کے لئے ایک درخواست
ارسال کرے گا ،جس میں آپ کی فیس کی ادائیگی کے لئے ہدایات موجود ہونگی۔ براہ کرم
نوٹ کریں کہ آپ کو آپ کا مستقل رہائشی کارڈ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ
 USCISامیگرینٹ فیس کی ادائيگی نہ کرلیں۔

—F4عمومی معلومات…میں… USCISامیگرینٹ فیس کی ادائیگی کیسے کروں؟
(( )M-1113Uاگست )2013
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اہم معلومات
اس گائڈ میں مذکور  USCISکے فارم

فارم #

مستقل رہائشی کارڈ

I-551

اس گائڈ میں مذکور  USCISکی اہم ویب سائيٹیں

ویب سائٹ کے لنک

 USCISالیکٹرانک امیگریشن سسٹم

www.uscis.gov/uscis-elis

InfoPass

www.infopass.uscis.gov

اس گائڈ میں مذکور  USCISکے اہم فون نمبرز

فون نمبر

 USCISنیشنل کسٹمر سروس سینٹر

1-800-375-5283

سننے سے معذور لوگوں کے لئے  TDDکسٹمر
سروس

1-800-767-1833

دیگر امریکی حکومتی خدمات

عمومی معلومات

www.usa.gov

نئے امیگرینٹس

www.welcometoUSA.gov

امریکی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ

www.ice.gov

امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن

www.cbp.gov

امریکی محکمہ داخلہ

www.state.gov

امریکی پوسٹل سروس

www.usps.gov

ڈسکلیمر :ہمارے اصولوں اور طریقہ کاروں کے ساتھ عام طور پر واقف کرانے میں
آپ کی مدد کے لئے یہ گائڈ بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے۔ مزید معلومات ،یا قانون اور
ضابطوں کے لئے ،براہ کرم ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ امیگریشن کے قوانین
پیچیدہ ہوسکتے ہیں ،اور ہر طریقہ کے ہر پہلو کی وضاحت کرنا ناممکن ہے۔ آپ الئسنس
یافتہ اٹارنی یا بورڈ آف امیگریشن سے تسلیم شدہ غیر منافع بخش ایجنسی کے ذریعہ آپ
کی نمائندگی کئے جانے کی خواہش کرسکتے ہیں۔
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