uscis.gov/avoid-scams
5283 (dla osób niepełnosprawnych
potrzebujących asysty: kody TTY/ASCII:
1-800-877-8339, Głos:1-866-377-8642);

Sprawdź, zanim zaufasz
Upewnij się, że każdy kto próbuje Ci pomóc
w kwestiach imigracyjnych jest do tego
uprawniony.
Kto jest uprawniony aby mi pomóc w
moich kwestiach imigracyjnych?
1. Możesz samodzielnie wypełnić formularze
i je przedłożyć w Urządzie Imigracyjnym
Stanów Zjednoczonych
2. Możesz otrzymać poradę prawną oraz inną
pomoc, od adwokata lub pełnomocnego
przedstawiciela z amerykańskiego
Departamentu Sprawiedliwości. Więcej
informacji: justice.gov/eoir/recognitionaccreditation-roster-reports.
3. Aby znaleźć bezpłatne lub niedrogie usługi
prawne oraz autoryzowane jednostki
ds. imigracji, odwiedź uscis.gov/avoidscams/find-legal-services.
4. Inne osoby, tacy jak krewni, znajomi, oraz
pośrednicy, mogą pomóc Ci uzupełnić
formularze z Urzędu Imigracyjnego
Stanów Zjednoczonych, lecz nie mogą
oni udzielać prawnej porady, mogą
jedynie pobrać niewielką opłatę.
Porada prawna obejmuje:
n

n

Pomoc w interpretacji pytań dotyczących
formularzy imigracyjnych; oraz
Przedstawienie Twoich opcji
imigracyjnych

Jak Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych
może mi pomóc z moimi pytaniami
dotyczących kwestii imigracyjnych?
n

Zadzwoń do centrum obsługi klienta
Urzędu Imigracyjnego Stanów
Zjednoczonych na numer: 1-800-375-

n

n

n

Zapytaj Emmę, wirtualną asystentkę
Urzędu Imigracyjnego Stanów
Zjednoczonych, uscis.gov/Emma
Znajdź najbliższe wydarzenie na
uscis.gov/outreach, albo
Umów się na spotkanie w najbliższej
jednostce na my.uscis.gov/appointment

Chroń innych, zgłaszaj oszustwa
imigracyjne!
Czy słyszałeś/słyszałaś o jakimś oszustwie
imigracyjnym?
Poinformuj Federalną Komisję Handlu na
1.usa.gov/1suOHSS lub zadzwón na numer
1-877-382- 4357. Możesz złożyć anonimiowe
powiadomienie w języku angielskim lub
hiszpańskim. Możesz również zgłosić
oszustwo imigracyjne do odpowiedniej
jednostki stanowej. Więcej informacje na
uscis.gov/avoid-scams/report-scams.
Chroń siebie oraz swoją rodzinę przed
oszustwami imigracyjnymi. Dowiedz się o
faktach i poszukaj pomocy prawnej na uscis.
gov/avoid-scams.

Zdrowy rozsądek jest Twoją
najlepszą ochroną
Niektóre firmy i strony internetowe udają,
że są ekspertami w sprawach imigracji lub
mają szczególne powiązania z rządem.
Zawsze udaj się na oficjalną stronę Urzędu
ds. Imigracji Stanów Zjednoczonych, tj.
uscis.gov, nigdy na strony ją imitujące.
Dowiedz się jak zauważyć oszustwo na:
uscis.gov/avoid-scams/common-scams.
Jeśli otrzymasz e-mail który wydaje Ci się
przekrętem, przekaż go dalej na USCIS.
Webmaster@uscis.dhs.gov.

Wskazówki do zapamiętania
Zawsze…
n Pozyskuj informacje imigracyjne z
rządowych źródeł U.S.A, zaczynając od
uscis.gov lub state.gov.
n Sprawdź czy osoba, która Ci pomaga jest
adwokatem lub uprawnionym do tego
przedstawicielem.
n Poproś o rachunek jeżeli płacisz osobie,
która Ci pomaga.
n Poproś o kopię formularzy, które są dla
Ciebie przygotowywane.
n Zachowuj wszystkie listy i powiadomienia
od Urzędu ds. Imigracji Stanów
Zjednoczonych w bezpiecznym miejscu.
n Zarządzaj swoja sprawą dzięki pomocnym
narzędziom poprzez: uscis.gov/tools.
n Natychmiast zgłaszaj oszustwa imigracyjne:
uscis.gov/avoid-scams/report-scams.
Nigdy…
n Nie płać za formularze imigracyjne.
Możesz je otrzymać za darmo na uscis.
gov/forms, lub dzwoniąc pod numer
1-800-870-3676 lub w swoim lokalnym
oddziale Urzędu ds. Imigracji Stanów
Zjednoczonych.
n Nie podpisuj nie wypełnionego formularza.
Upewnij się, że wszystkie miejsca są
uzupełnione przed podpisaniem.
n Nie podpisuj żadnego formularza, który
zawiera fałszywe informacje.
n Nie wysyłaj oryginalnych dokumentów w
załaczeniu do swojej aplikacji, o ile Urzędu
ds. Imigracji Stanów Zjednoczonych nie
poprosi o oryginały.
Poszukując pomocy w kwestiach
imigracyjnych, pamiętaj: zła pomoc może
zaszkodzić!
Dowiedz się o faktach i znajdź pomoc
prawną na: uscis.gov/avoid-scams.
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