
تحقق من األمور قبل الوثوق بها 
تأكد من أن الشخص الذي يقدم لك المساعدة في 

قضية الهجرة الخاصة بك، هو مخوٌل بذلك.

من هو الشخص المخّول لمساعدتي في قضية 
الهجرة الخاصة بي؟

بإمكانك ملئ اإلستمارات بنفسك وتقديمها إلى دائرة   .1
.USCIS خدمات الهجرة والجنسية األميريكية
بإمكانك الحصول على اإلستشارة القانونية أو أية   .2

مساعدة اخرى من محاٍم ما أو أي ممثل معتمد من قبل 
وزارة العدل األميريكية.  للحصول على المزيد من 

justice.  - المعلومات، إذهب إلى الموقع اإللكتروني
gov/eoir/recognition-accreditation-

.roster-reports

وللحصول على خدمات قانونية مجانية أو   .3
قليلة التكلفة وأشخاص معتمدين في تقديم 

خدمات الهجرة، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
uscis.gov/avoid-scams/find-

.legal-services

يمكن ألشخاص آخرين، كاألقرباء أو األصدقاء   .4
أو آخرين على سبيل المثال، مساعدتك في ملئ 

اإلستمارات الخاصة بدائرة خدمات الهجرة والجنسية 
األميريكية USCIS. لكنهم ال يستطيعون تقديم 

اإلستشارة القانونية ويفرضون عليك رسوماً قليلة فقط.

تتضمن الخدمات القانونية:
مساعدتك في ترجمة األسئلة حول إستمارات   ■

الهجرة؛ و
شرح اإلختيارات حول أمور الهجرة.  ■

كيف يمكن لدائرة خدمات الهجرة والجنسية األميريكية 
USCIS مساعدتي في األسئلة الخاصة بالهجرة؟

إتصل بخدمات الزبائن في دائرة خدمات الهجرة   ■
والجنسية األميريكية USCIS على الرقم  
5283-375-800-1 )وللزبائن ذوي 

اإلعاقة التي تتطلب توفير السكن: 
 8339-877-800-1، صوت:  

8642-377-866-1(؛

إسأل ايما، المساعدة اإلفتراضية لدائرة   ■
خدمات الهجرة والجنسية األميريكية 
USCIS، على uscis.gov/Emma؛ 

وللبحث عن األحداث القادمة، إذهب إلى    ■
uscis.gov/outreach؛ أو

ولتسجيل موعد على أحد المكاتب الميدانية   ■
.my.uscis.gov/appointment إذهب إلى

قم بحماية اآلخرين من خالل اإلبالغ عن 
عمليات إحتيال الهجرة!

هل لديك معلومات عن عمليات إحتيال الهجرة؟
 قم بإبالغ لجنة التجارة اإلتحادية على  

usa.gov/1suOHSS.1 او إتصل بالرقم  
4357-382-877-1. يمكنك إرسال تقرير 

مجهول اإلسم باإلنكليزية أو اإلسبانية. كما يمكنك 
اإلبالغ عن عمليات اإلحتيال في الهجرة إلى الوكالة 

المناسبة في الوالية. وللتعرف على المزيد على  
 .uscis.gov/avoid-scams/report-scams

قم بحماية نفسك وحماية عائلتك من عمليات اإلحتيال 
في الهجرة. تعرَّف على الحقائق وإبحث عن المساعدة 

.uscis.gov/avoid-scams  - القانونية على

إن إمتالكك للحّس السليم هو أفضل األمور 
للدفاع عن نفسك 

إن بعض الجهات التجارية والمواقع اإللكترونية 
يتظاهرون بانهم خبراء يأمور الهجرة أو يّدعون بأن 
لديهم روابط معينة بالحكومة. إتجه دائماً إلى الموقع 

الرسمي التابع لدائرة خدمات الهجرة والجنسية 
األميريكية uscis.gov  ،USCIS، وليس إلى المواقع 
المزيفة. قم باإلطالع على عمليات اإلحتيال بواسطة 

 التعرف على تلك العمليات على الموقع 
.uscis.gov/avoid-scams/common-scams

إذا استلمت بريداً إلكترونياً وإعتقدت بأنه 
 حيلة ما، قم بإرساله إلى  

.USCIS.Webmaster@uscis.dhs.gov

نصائح
دائماً ...

■  إحصل على المعلومات الخاصة بالهجرة 
من الحكومة األميريكية، والتي تبدأ بـ  

.state.gov أو uscis.gov

■  تأكد من ان الشخص الذي يقدم لك الخدمة 
هو محاٍم أو ممثل معتمد.

■  إحصل على وصل إستالم عند دفعك أية 
مبالغ ألي شخص قام بمساعدتك. 

■  إحصل على نسخ مصورة من اإلستمارات 
التي يتم تزويدك بها.  

■  إحتفظ بكافة الرسائل واإلشعارات التي 
تصلك من دائرة خدمات الهجرة والجنسية 

األميريكية USCIS، في مكان آمن.
■  قم بالتعامل مع قضيتك بأدواتك المساعدة 

.uscis.gov/tools  الشخصية على الموقع
■  قم باإلبالغ فوراً عن أية محاوالت إحتيال 
uscis.gov/avoid-  :خاصة بالهجرة

.scams/report-scams

ال تقم مطلًقا ...
■  بدفع أية مبالغ نقدية لإلستمارات. يمكنك 

الحصول على اإلستمارات مجاناً من 
uscis.gov/forms، باإلتصال بالرقم 
3676-870-800-1، أو على الرقم 
الخاص بالمكتب المحلي لدائرة خدمات 
.USCIS الهجرة والجنسية األميريكية

■  بتوقيع أية إستمارة فارغة. تاكد من إستكمال 
كافة اإلستمارات قبل توقيعها.

■  بتوقيع أية إستمارات تحتوي على معلومات مزيفة.

■  بإرسال أية وثائق أصلية كدليل يدعم طلبك 
مالم تطلب منك دائرة خدمات الهجرة والجنسية 

األميريكية USCIS، النسخة األصلية.
كر:  عند طلبك المساعدة من دائرة الهجرة، تذَّ

بأن المساعدة الخاطئة قد تضر بك!
ف على الحقائق واطلب المساعدة القانونية  تعرَّ

.uscis.gov/avoid-scams  - من
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