
ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੋ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 
ਹਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਕਾਰਤ ਿੋਿੇ।

ਮਰੇੇ ਇਮੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੱਚ ਮਰੇੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੌਣ ਅਹਿਕਾਰਤ ਿੈ?
1. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਫਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਮਕੰੁਮਲ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਿ ੋਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ USCIS ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ
ਪ੍ਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

2. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨਆਂ ਹਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਕਾਰ
ਪ੍ਾਪਤ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਤੀਹਨਿੀ ਿਲੋਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿ
ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ justice.
gov/eoir/recognition-accreditation-
roster-reports’ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣ।ੋ

3. ਮਫੁ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਖ਼ਰਚ ਦੀਆਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਅਹਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਸਿੇਾ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ
ਲਈ, uscis.gov/avoid-scams/find-legal-
services ‘ਤੇ ਜਾਓ।

4. ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, USCIS ਦੇ
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਿਨ। ਪਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਿਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹਜਿੀ
ਫ਼ੀਸ ਿਸੂਲ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿ ਹਿੱਚ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
n ਤੁਿਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਹਿਚਲੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 

ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
n ਤੁਿਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸਮਝਾਉਣਾ

USCIS ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਹਿੱਚ ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਹਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ?
n 1-800-375-5283’ਤੇ USCIS ਗਾਿਕ ਸੇਿਾ 

ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਹਿਕਲਾਂਗ ਗਾਿਕਾਂ ਲਈ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ:TTY/ASCII: 

1-800-877-8339,ਿਾਇਸ: 1-866-377-
8642);

n uscis.gov/Emma‘ਤੇਐਮਾ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ, USCIS ਦੀ 
ਯਥਾਰਥਕ ਸਿਾਇਕ;

n uscis.gov/outreach; ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਈਿੈਂਟ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ; ਜਾਂ

n my.uscis.gov/appointment ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ 
ਦਫਤਰ ਹਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਨਯਤ ਕਰੋ।

ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਘਟਾਹਲਆਂ 
ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿੋ?
1.usa.gov/1suOHSS’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ
ਕਹਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੂਹਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-877-382-4357
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਹਨਸ਼ ਹਿਚ
ਇਕ ਬੇਨਾਮ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਚਤ
ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਟਾਹਲਆਂ ਦੀ
ਹਰਪੋਰਟ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। uscis.gov/avoid-
scams/report-scams ‘ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ।

ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਘਟਾਹਲਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪਹਰਿਾਰ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕਰੋ। uscis.gov/avoid-
scams ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸੂਝ ਤੁਿਾਡੀ ਸਰਿੋਤਮ ਰੱਹਖਆ ਿੈ 
ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿੈੱ ਬਸਾਈਟਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ 
ਮਾਿਰ ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਜਾਂ 
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ ਹਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ ਿਨ। ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ USCIS 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ, uscis.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਕਚਲੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿੀਂ। uscis.gov/avoid-scams/
common-scams ‘ਤੇ ਘਟਾਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖ ਕੇ 
ਘਟਾਲੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਹਸੱਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਜਿਾ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜੋ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਘੋਟਾਲਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
USCIS.Webmaster@uscis.dhs.gov.ਨੰੂ ਭੇਜੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਿਮੇਸ਼ਾ...
n uscis.gov ਜਾਂ state.gov ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋ।

n ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਿਾਲਾ ਹਿਅਕਤੀ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਅਹਿਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ 
ਪ੍ਹਤਹਨਿੀ ਿੈ।

n ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਸੇ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ।

n ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 
ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

n USCIS ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਹਟਸ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।

n uscis.gov/tools ‘ਤੇ ਸਿੈ-ਸਿਾਇਤਾ ਸਾਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰੋ।

n ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਘਟਾਹਲਆਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ 
ਕਰੋ:uscis.gov/avoid-scams/report-
scams.

ਕਦੇ ਿੀ...
n ਇਮੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 

uscis.gov/forms ‘ਤੇ ਜਾਂ 1-800-870-3676 
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ,ੇ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ USCIS 
ਦਫ਼ਤਰ ਹਿਖੇ, ਮਫੁ਼ਤ ਹਿੱਚ ਫਾਰਮ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿ।ੋ

n ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਮਕੰੁਮਲ ਿਨ।

n ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇਗਲਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੋ।ੇ

n ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈਸਬੂਤ ਿਜੋਂ 
ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਨਾ ਭਜੋੇ ਜਦ ਤੱਕ USCIS 
ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਪੱੁਛਦਾ।

ਇਮੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਮਦਦ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਦ 
ਰੱਖੋ: ਗਲਤ ਸਿਾਇਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿ!ੈ
uscis.gov/avoid-scams‘ਤੇਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 
ਅਤੇਕਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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