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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کس طرح مستنند امیگریشن
سروس فراہم کنندہ بنیں...
مجازامیگریشن سروس فراہم کننده کون ہے؟
وفاقی قانون کے مطابق ،افراد کے دو گروپ ہیں جو  USCISکے
سامنے درخواست گزاروں کی نمائندگی کے اہل ہیں۔
• ایسا نمائندہ جو بورڈ آف امیگریشن اپیلز کی طرف سے اجازت یافتہ
ہو اور کسی تسلیم شدہ تنظیم کے لیے کام کر رہا ہو ،اور
• ایک وکیل جو اچھی حالت میں ہو.

مجاز امیگریشن سروس فراہم کنندہ کے طور پر آپ یہ کر
سکتے ہیں:
• درخواست گزار کس فارم کو پیش کرے اس کا انتخاب کریں،
• جمع کی جانے والی دستاویزات کے بارے میں قانونی مشورہ
فراہم کریں،
• امیگریشن کے اختیارات کی وضاحت کریں ،اور
• درخواست گزار کے کیس کے بارے میں  USCISسے بات چیت
کریں۔

اگر میں ایک مجاز امیگریشن سروس فراہم کنندہ نہیں ہوں ،تو
میں کیا کر سکتا ہوں؟
آپ صرف یہ کر سکتے ہیں:
• فرد کے لیے فارم پڑھیں۔
• معلومات کو اس فرد کی مادری زبان سے انگریزی میں یا انگریزی
سے اس کی مادری زبان میں ترجمہ کریں یا تو زبانی طور پر یا
تحریری طور پر۔
• درخواست مکمل کرنے کے لئے فرد کی طرف سے فراہم کردہ
معلومات کو لکھ لیں۔

میں یا میری تنظیم کس طرح ایک مجاز امیگریشن سروس فراہم
کنندہ بن سکتی ہے؟
تنظیم یا فرد کو ضروری طور پر امیگریشن ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بورڈ
آف امیگریشن اپیلز ( )BIAکے ذریعے منظور شدہ یا سند یافتہ ہونا چاہئے۔
درخواست کے عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لئے ،براہ مہربانی
مالحظہ کریں .http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm
امیگریشن گھوٹالے اور صارفین کو دھوکہ دینا غیر قانونی ہے۔ کچھ
ریاستوں میں ،جو امیگریشن مدد فراہم کرنے کے مجاز نہیں ہوتے ان
کے لیے جرمانہ اور دوسری سزائیں موجود ہیں ،خواہ نیک نیتی کے
ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔
مجاز امیگریشن خدمات کو تالش کرنے کے طریقے کے
بارے میں مزید معلومات کے لئے ،براہ مہربانی مالحظہ کریں
.www.uscis.gov/avoidscams

