uscis.gov/avoid-scams
ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੌ ਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ?
1. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ USCIS ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪਤ
੍ਰ ੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। justice.
gov/eoir/recognition-accreditationroster-reports’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
3. ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ-ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਸੇਵਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ
ਲਈ, uscis.gov/avoid-scams/find-legalservices ‘ਤੇ ਜਾਓ।
4. ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , USCIS ਦੇ
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ
ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
n

n

ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਮਝਾਉਣਾ

USCIS ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
n

1-800-375-5283’ਤੇ USCIS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਵਿਕਲਾਂਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ
ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:TTY/ASCII:

1-800-877-8339,ਵਾਇਸ: 1-866-3778642);
n

n

n

uscis.gov/Emma‘ਤੇਐਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ, USCIS ਦੀ
ਯਥਾਰਥਕ ਸਹਾਇਕ;
uscis.gov/outreach; ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਆਗਾਮੀ ਈਵੈਂਟ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ; ਜਾਂ
my.uscis.gov/appointment ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੇਤਰੀ
ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰੋ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਹਮੇਸ਼ਾ...
n

n

n

n

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

1.usa.gov/1suOHSS’ਤੇ ਫੈ ਡ ਰਲ ਟਰੇ ਡ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂ ਚਿ ਤ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-877-382-4357
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈ ਨਿ ਸ਼ ਵਿਚ
ਇਕ ਬੇ ਨ ਾਮ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਉਚਿਤ
ਸਟੇ ਟ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ ਦੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। uscis.gov/avoidscams/report-scams ‘ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ ਘਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰੋ। uscis.gov/avoidscams ‘ਤੇ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ ਰਾ ਪਤ ਕਰੋ।

n

n

n

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਈ-ਮੇ ਲ ਪ੍ ਰਾ ਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋ ਟ ਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
USCIS.Webmaster@uscis.dhs.gov.ਨੂੰ ਭੇ ਜੋ।

ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ
ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

USCIS ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਨੋ ਟਿਸ ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ।

uscis.gov/tools ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨਾਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰੋ:uscis.gov/avoid-scams/reportscams.

ਕਦੇ ਵੀ...
n

ਆਮ ਸੂ ਝ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਰਵੋ ਤ ਮ ਰੱ ਖਿਆ ਹੈ

ਕੁ ਝ ਕਾਰੋ ਬ ਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱ ਬਸਾਈਟਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ
ਮਾਹਰ ਹੋ ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਕਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹਨ। ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ USCIS
ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ, uscis.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਕਚਲੀ
ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। uscis.gov/avoid-scams/
common-scams ‘ਤੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖ ਕੇ
ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱ ਖੋ।

uscis.gov ਜਾਂ state.gov ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

n

n

n

ਇਮੀਗ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ
uscis.gov/forms ‘ਤੇ ਜਾਂ 1-800-870-3676
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USCIS
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱ ਕ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇਗਲਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈਸਬੂਤ ਵਜੋਂ
ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਦ ਤੱ ਕ USCIS
ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛਦਾ।

ਇਮੀਗ੍ਸ਼
ਰੇ ਨ ਮਦਦ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ: ਗਲਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ!
uscis.gov/avoid-scams‘ਤੇਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਅਤੇਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
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