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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Como se tornar um provedor de
serviços de imigração autorizado...
Quais são os provedores de serviços
de imigração autorizados?
De acordo com a lei federal, há dois grupos de
pessoas que estão autorizados a representar os
requerentes perante o Serviço de Cidadania e Imigração
dos EUA (USCIS).
•R
 epresentantes credenciados pelo Conselho de
Recursos de Imigração que trabalham para uma
organização reconhecida, e
• Advogados licenciados.

Como um provedor de serviços de imigração
autorizado você pode:
• Selecionar qual formulário o candidato deverá apresentar,
•P
 restar aconselhamento jurídico sobre os documentos
a apresentar,
• Explicar as opções de imigração, e
•C
 omunicar-se com o USCIS sobre o caso de
um candidato.

Se eu não for um provedor de serviços
de imigração autorizado, o que posso fazer?
Você só pode:
• Ler o formulário para o indivíduo.
• T raduzir, verbalmente ou por escrito, informações da
língua nativa do indivíduo para o inglês ou do inglês
para a língua nativa do indivíduo.
•P
 reencher o formulário com as informações fornecidas
pelo indivíduo para completar a aplicação.

Como eu ou a minha organização podemos
nos tornar um provedores de serviços
de imigração autorizados?
Uma organização ou um indivíduo deve ser reconhecido
ou credenciado pelo Departamento de Conselho
de Recursos de Imigração (BIA). Para saber mais
sobre o processo de aplicação, visite o site
http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm.
Golpes de imigração e fraude contra o consumidor
são ilegais. Em alguns estados, há multas e outras
penalidades para quem, mesmo com boas intenções,
presta assistência a imigrantes sem autorização.
Para mais informações sobre como encontrar
prestadores de serviços de imigração autorizados,
visite www.uscis.gov/avoidscams.

