How to Become an Authorized
Immigration Service Provider…
Who is an authorized immigration service provider?
According to federal law, there are two groups of
individuals that are authorized to represent applicants
before USCIS.
• A representative accredited by the Board of Immigration
Appeals working for a recognized organization, and
• An attorney who is in good standing.

As an authorized immigration service provider
you can:
• Select what form an applicant should submit,
• Provide legal advice about documents to submit,
• Explain immigration options, and
• Communicate with USCIS about an applicant’s case.

If I am not an authorized immigration service
provider, what can I do?
You can only:
• Read the form to the individual.
• Translate, either verbally or in writing, information from
the individual’s native language to English or English to
the individual’s language.
• Write down information that the individual provides to
complete the application.

How do I or my organization become an authorized
immigration service provider?
An organization or individual must become recognized
or accredited through the Department of Justice Board
of Immigration Appeals (BIA). To learn more about
the application process, please visit
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Immigration scams and consumer fraud are illegal. In
some states, there are fines and other penalties for
anyone not authorized to provide immigration assistance,
even with good intentions.
For more information on how to locate authorized
immigration services, please visit
www.uscis.gov/avoidscams.
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Jak można zostać autoryzowanym
przedstawicielem ds. imigracyjnych…
Kim jest autoryzowany przedstawiciel
ds. imigracyjnych?
Zgodnie z prawem federalnym, istnieją dwie grupy
osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawców
przed USCIS.
•P
 rzedstawiciel akredytowany przez Urząd ds. odwołań
imigracyjnych (ang. Board of Immigration Appeals)
pracujący dla uznanej organizacji, oraz
• Prawnik o dobrej reputacji.

Autoryzowany przedstawiciel ds. imigracyjnych może:
• wybrać rodzaj formularza, jaki powinien złożyć wnioskodawca;
• z apewniać porady prawne na temat dokumentów, które
należy złożyć;
• wyjaśniać opcje imigracyjne, oraz
• kontaktować się z USCIS w sprawie wnioskodawcy.

Co mogą zrobić osoby niebędące autoryzowanymi
przedstawicielami ds. imigracyjnych?
Osoby takie mogą tylko:
• Przeczytać formularz wnioskodawcy.
•P
 rzetłumaczyć, ustnie lub pisemnie, informacje z
ojczystego języka wnioskodawcy na język angielski lub
z angielskiego na język wnioskodawcy.
•Z
 apisać informacje, jakie musi dostarczyć wnioskodawca,
aby wypełnić wniosek.

Jak ja lub moja organizacja może zostać
autoryzowanym przedstawicielem ds. imigracyjnych?
Dana organizacja lub osoba indywidualna musi zostać
uznana lub akredytowana przez Urząd ds. odwołań
imigracyjnych (BIA) Departamentu Sprawiedliwości. Więcej
informacji na temat procesu składania wniosku można
znaleźć na stronie http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Oszustwa imigracyjne i konsumenckie są niezgodne
z prawem. W niektórych stanach osoby nieautoryzowane
świadczące usługi imigracyjne podlegają karom grzywny
i innym karom, nawet jeśli robią to w dobrej wierze.
Więcej informacji o tym jak znaleźć autoryzowanego
przedstawiciela ds. imigracyjnych można znaleźć na stronie
www.uscis.gov/avoidscams.

