uscis.gov/avoid-scams
قبل از اینکه اطمینان کنید چک کنید
مطمئن شویید که کسی که در کیس مهاجرتی
تان کمک میکند شخص شناخته شده (مجاز)
باشد.
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n
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چه کسی شناخته شده است که میتواند در کیس
مهاجرتی به من کمک کند؟
 .1شما خود تان میتوانید فورمه را خانه پری
نموده به  USCISبدهید.
 .2شما میتوانید از یک وکیل یا نماینده وزارت
عدلیه دولت امریکا راهنمایی حقوقی یا
کدام کمک دیگر بگیرید .با مراجعه به
justice.gov/eoir/recognition accreditation-roster-reportsبیشتر
بیاموزید.
 .3برای خدمات حقوقی ارزان و ارائه خدمات
پناهندگی مجاز از uscis.gov/avoid-
 scams/find-legal-servicesبازدید
نمایید.

از ایما سوال کنید ،معاون  USCISدر
uscis.gov/Emma؛
رویداد آینده را در uscis.gov/
 outreachدریافت کنید :یا
از دفتر ساحه ای my.uscis.gov/
 appointmentبرای مالقات وقت بگیرید.

از دیگران محافظت کنید ،کدام کیس
فریبکاری مهاجرتی را گزارش بدهید!
آیا شما در باره فریبکاری مهاجرت میدانید؟
به کمیسیون تجاری فدرالی در
 1.usa.gov/1suOHSSاطالع بدهید یا به
شماره  .1-877-382-4357زنگ بزنید .شما
میتوانید یک راپور ناشناس به زبان انگلیسی
یا اسپانیایی تهیه کنید .همچنین شما میتوانید
فریبکاری مهاجرتی را به آژانس دولتی هم
اطالع بدهید .برای معلومات بیشتر از uscis.
gov/avoid-scams/report-scams
دیدن کنید.

 .4مردم دیگر مثل خویشاوندان ،دوستان ،و
سندسازان میتوانند در پر کردن فورمه
 USCISبه شما کمک کنند .اما آنها نمی توانند
در بدل پول کم به شما راهنمایی قانونی بکنند.

خود را و فامیل تانرا از فریبکاری مهاجرتی
محافظت نمایید .در باره حقایق و کمک حقوقی
به  uscis.gov/avoid-scamsمراجعه
نمایید.

راهنمایی حقوقی شامل نکات ذیل است:

استفاده از عقل بهترین دفاع تان میتواند باشد
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کمک به تفسیر سواالت در فورمه های
مهاجرت؛ و
توضیح گزینه های مهاجرت شما.

 USCISچگونه می تواند با سواالت مهاجرت
من به من کمک کند؟
n

به خدمات مشتری  USCISدر شماره
 1-800-375-5283زنگ بزنید (برای
مشتریان معلول که ضرورت به محل
رهائش باشد:
،1-800-877-8339 :TTY/ASCII
پیام صوتی)1-866-377-8642 :؛

برخی از شرکت ها و وب سایت ها تظاهر
به کارشناسان مهاجرت می کنند و می گویند
ارتباطات ویژه ای با دولت دارند .همیشه به
وبسایت  USCISدر  ،uscis.govمراجعه
کنید ،نه به وبسایت های تقلبی .بدانید که چگونه
فریبکاری را تشخیص بدهید در uscis.gov/
.avoid-scams/common-scams
اگر شما کدام ایمیلی دریافت میکنید که فکر
میکنید فریبکار است آنرا به:
USCIS.Webmaster@uscis.dhs.gov
ارسال کنید.

نکاتی که باید به یاد داشت
همیشه...
 nمعلومات در باره مهاجرتی از دولت امریکا
دریافت کنید ،با آغاز از  uscis.govیا
.state.gov
 nبررسی کنید که شخصی که به شما کمک می
کند وکیل یا نماینده شناخته شده باشد.
 nاگر به کسی پول میدهید که به شما کمک کند
از او رسید بگیرید.
 nفوتوکاپی فورمه های را بگیرید که برای شما
تهیه میکند.
 nتمام نامه ها و اعالمیه ها از طرف USCIS
را در یک جای محفوظ نگهداری نمایید.
 nکیس تانرا از طریق ابزار کمک خود در
 uscis.gov/toolsاداره نمایید.
 nدر باره فریبکاری مهاجرت فوراً راپور
بدهیدuscis.gov/avoid-scams/ :
.report-scams
هیچ وقت نباید...
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برای فورمه های مهاجرتی پول بپردازید.
شما میتوانید فورمه های رایگان از
 ،uscis.gov/formsیا با تلیفون در شماره
 1-800-870-3676یا از دفتر
محلی  USCISدریافت کنید.
نباید فورمه خالی را امضأ کنید .مطمئن شویید که
تمام فورمه های قبل از امضأ کردن مکمل شده باشد.
نباید هیچ فورمه را امضأ کنید که معلومات
اشتباه دارد.
هیچ وقت نباید اسناد اصلی تانرا بعنوان ثبوت
برای مساعدت در کیس تان ارسال کنید مگر
اینکه  USCISاز شما بخواهد.

وقتی که در تالش کمک مهاجرتی هستید ،به یاد
داشته باشید که :کمک اشتباه میتواند به شما
ضرر برساند!
در باره حقایق آگاه باشید و کمک قانونی
 uscis.gov/avoid-scamsاز بدست
بیاورید.
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