uscis.gov/avoid-scams
ከማመንዎ በፊት ያረጋግጡ

n

በእምግሬሽንዎ ጉዳይ ላይ የሚረዳዎ ማንኛውም
ሰው ለመርዳት የተፈቀደለት መሆኑን ያረጋግጡ።

n

በእምግሬሽኔ ጉዳይ ላይ ሊረዳኝ የተፈቀደለት ማን
ነው?
1. ቅጾችዎን እርስዎ እራስዎ ሊሞሉአቸውና ከ
USCIS ፊት እራስዎን መወከል ይችላሉ።
2. ህጋዊ ምክርና ሌላ ዕርዳታ ከአንድ ጠበቃ ወይም
በአሜሪካ የፍትህ ሚኒስቴር እውቅና ካለው
ተወካይ ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪ ለማወቅ
justice.gov/eoir/recognitionaccreditation-roster-reports ይጎብኙ።
3. ነጻ ወይም ዝቅተኛ ዋጋ የሚያስከፍሉትን ህጋዊ
አገልግሎቶችንና ፈቃድ ያላቸውን የእምግሬሽን
አገልግሎቶች ሰጪዎችን ለማግኘት
uscis.gov/avoid-scams/find-legalservices ይጎብኙ።
4. ዘመዶች ፣ ወዳጆች ፣ እና ሰነድ አዘጋጆች
የመሳሰሉ ሌሎች ሰዎች የUSCIS ቅጾችን
ለመሙላት ሊረዱዎት ይችላሉ። ነገር ግን
እነርሱ ህጋዊ ምክር ሊሰጡዎት አይችሉም እና
ሊያስከችሉዎት የሚችሉት ጥቂት ዋጋ ብቻ ነው።
ህጋዊ ምክር የሚያጠቃልለው፤
n

n

በእምግሬሽን ቅጾች ላይ ያሉዎትን ጥያቄዎች
በመተርጎም በመርዳት፣ እና
የእምግሬሽን አማራጮችዎን ማስረዳት።

USCIS በእምግሬሽን ጥያቄዎቼ እንዴት ሊረዳኝ
ይችላል?
n

ወደ USCIS ደንበኛ አገልግሎት ጋ
በ1-800-375-5283 ይደውሉ (ሁኔታ
እንዲመቻችላቸው ለሚፈልጉ አካለ ስንኩላን
ለሆኑ ፤ TTY/ASCII፤ 1-800-877-8339፣
ድምጽ፤ 1-866-377-8642)፤

n

Emma፣ የUSCIS የእንቴርኔት ረዳትን፣ በ
uscis.gov/Emma ይጠይቁ፤
መጪውን ድርጊት በ uscis.gov/outreach
ያግኙ፣ ወይም
በመስክ ቢሮ ቀጠሮ በ my.uscis.gov/
appointment ይያዙ።

ሌሎችን ይከላከሉ፣ የእምግሬሽን
ማጭበርበሪያዎችን ያሳውቁ!
ስለ እምግሬሽን ማጭበርበሪያ በተመለከተ
ያውቃሉ?
ለ Federal Trade Commission ለ 1.usa.
gov/1suOHSS ያሳውቁ ወይም በ 1-877382-4357 ይደውሉ። ማንነትዎን ሳያሳውቁ
በእንግሊዝኛ ወይም በእስፓንኛ ማሳወቅ ይችላሉ።
የእምግሬሽን ማጭበርበሪያዎችን ለተገቢ
እስቴት ድርጅትም ደግሞ ሊያሳውቁ ይችላሉ።
በተጨማሪ uscis.gov/avoid-scams/reportscams ይወቁ።
እራስዎንና ቤተሰብዎ ን ከእምግሬሽን
ማጭበርበሪያዎች ይከላከሉ። እውነታዎችን ይወቁ
እና ህጋዊ ዕርዳታ uscis.gov/avoid-scams
ያግኙ።

ከሁሉ እጅግ የበለጠ መከላከያዎ
የተለመደ ስሜት ነው
አንዳንድ ድርጅቶችና ድረ ገጾች የእምግሬሽን
ባለሞያዎች ወይም ከመንግሥት ጋር ልዩ
ግኑኝነቶች ያሉአቸው ያስመስላሉ። ሁልጊዜ ወደ
ዋና የ uscis.gov ድረ ገጽ እንጂ ወደ አስመሳዩ
አይሂዱ። ማጭበርበሪያን ማወቅ በሚቻልበት
ሁኔታ ስለ ማጭበርበሪያዎች በ uscis.gov/
avoid-scams/common-scams በመማር
ይወቁ።
ማጭበርበሪያ ነው ብለው የሚያስቡት ኢሜይል
ካገኙ፣ ወደ USCIS.Webmaster@uscis.dhs.
gov ያቃብሉት።

ለማስታወስ የሚያገለግሉ ጥቆማዎች

ዘወትር...
n

n

n

n

n

n

n

የእምግሬሽንን መረጃ ከአሜሪካ መንግሥት
ከ uscis.gov ወይም state.gov በመጀመር
ያግኙ።
እርስዎን የሚረዳዎት ሰው ጠበቃ ወይም
ኃላፊነት የተሰጠው ተወካይ ስለመሆኑ
ያረጋግጡ።
አንድ ሰው እንዲረዳዎት ከከፈሉት ደረሰኝ
ያግኙ።
ለርስዎ የተዘጋጁልዎትን ቅጾች ቅጂዎችን
ይውሰዱ።
ከ USCIS የሚያገኙአቸውን ሁሉንም
ደብዳቤዎችንና ማስታወቂያዎችን በዳህና ቦታ
ያስቀምጡ።
ጉዳይዎን በ uscis.gov/tools እራስን በራስ
መርጃ መሳሪያዎች አማካይነት ያስካሄዱ።
የእምግሬሽን ማጭበርበሪያዎችን ወዲያውኑ
ያሳውቁ ፤ uscis.gov/avoid-scams/reportscams.

በጭራሽ
n

n

n

n

ለእምግሬሽን ቅጾች አይክፈሉ። ቅጾችን በ
uscis.gov/forms፣ በ1-800-870-3676
በመደወል ፣ ወይም ከአካባቢዎ የ USCIS ቢሮ
በነጻ ማግኘት ይችላሉ።
ባዶ ቅጽ አይሙሉ። ከመፈረምዎ በፊት ሁሉም
ቅጾች በትክክል መሞላታቸውን ያረጋግጡ።
ሃሰተኛ መረጃ ባለባቸው በማንኛቸውም ቅጾች
ላይ አይፈርሙ።
USCIS ዋናውን ካልጠየቀ በስተቀር
ለማመልከቻው የድጋፍ መረጃ እንዲሆን
የሰነዶችን ዋና ቅጂዎችን አይላኩ።

ለእምግሬሽን ዕርዳታ ስፈልጉ፣ ትክክለኛ ያልሆነ
ዕርዳታ እንደሚጎዳ ያስቡ።
ስለ ሁኔታዎችና ህጋዊ ዕርዳታ ለማግኘት uscis.
gov/avoid-scams ይጎብኙ።
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