
 آپ کے اميگريشن کے ريکارڈ کی کيسے تصحيح کريں 
 ) آزمائشی غيرتصديق کو حل کرنے کے بعد DHSايک ڈی ايچ ايس (

، روزگار کی اہليت کی توثيق، سے امريکی محکمہ داخلی سالمتی ميں اور I-9) ايک مالزم کی فارم E-Verifyای ويريفائی (
سوشل سيکيورڻی ايڈمنسڻريشن ريکارڈز کے ڈيڻا کے ساته معلومات کا موازنہ کرتی ہے۔ اگر معلومات مماثل ہو جاتی ہے، تو 

) آجر کو مطلع کر دے E-Verifyريفائی (اگر ايک عدم موازنت پائی جاتی ہے، تو ای ويمالزم امريکہ ميں کام کرنے کا اہل ہو گا۔ 
 گی اور مالزم کو کام کرنے کی اجازت ہو گی جبکہ وه اس مسئلے کو حل کرتا يا کرتی ہے۔

) عارضی غير تصديق DHS) کی جانب سے ايک ڈی ايچ ايس (E-Verifyاگر آپ کو آپ کے اميگريشن ريکارڈ کی ای ويريفائی (
)TNCآپ کے اميگريشن کے ريکارڈ کو ڈی ايچ ايس (ی ہے۔ ) موصول ہوئی ہے، تو غلط ہو سکتDHS ڈيڻا بيسز ميں محفوظ (

) کو روک DHS TNCsاپنے اميگريشن ريکارڈ ميں غلطيوں کی تصحيح کرنا مستقبل کے ڈی ايچ ايس ڻی اين سيز (رکها گيا ہے۔ 
پر عمل کرتے ہوئے موصول ہونے والے ڈی ايچ ايس ڻی اين سی  نوڻس برائے مزيد کاروائیسکتا ہے۔ ايک بار جب آپ نے اپنے 

)DHS TNCنے اميگريشن ريکارڈ کو درست کرنے کے لئے اضافی اقدامات کرنے کا ) کو کاميابی سے حل کر ليا ہے، تو آپ اپ
 انتخاب کر سکتے ہيں۔

 اپنے اميگريشن ريکارڈز ميں درستگی کرانے کيلئے، درج ذيل ميں سے ايک طريقہ استعمال کريں:

تصحيح کرنے کيلئے  مالزمت کی اختيار دہی کی دستاويز ميں I-766، قانونی مستقل رہائشی کارڈ يا، I-551اپنے فارم  .1
 ) سے رابطہ کريں۔ USCISامريکی شہريت اور اميگريشن سروسز (

، يا ايک مالقات کی شيڈول بندی کر سکتے معلومات کا پاسدفتر ميں ايک ذاتی انڻرويو،  USCISآپ ويب سائٹ پر ايک مقامی 
 پر کال کر سکتے ہيں۔ 5283-375-800-1ہيں، يا قومی کسڻمر سروس سينڻر، کو 

کے ريکارڈ کو درست کرنے کا سب سے تيز رفتار  USCISبراه مہربانی نوٹ فرمائيں کہ ايک تقرری کی شيڈولنگ آپ کے 
 والی دستاويزات کو النا ياد رکهيں۔طريقہ ہے۔ آپ کی اميگريشن حيثيت کی معاونت کرنے 

 آپ کو اپنی جمع کرائی جانيوالی دستاويزات ميں درج ذيل معلومات شامل کرنی چاہئے، اگر يہ دستياب ہو:

مثالً، "ميں اپنے ريکارڈ کو درست کرنے کے لئے اس رازداری قانون آپ کی يہ درخواست جمع کرائے جانے کی وجہ۔   .1
) موصول ہوئی TNC) ڻی اين سی (E-Verifyہوں کيونکہ مجهے ايک ای ويريفائی ( کے تحت درخواست جمع کر رہا

 ہے۔"
 آپ کی اميگريشن يا شہريت کی دستاويز کی نقول .2
 معلومات کا ايک بيان جو کہ درست نہيں ہے اور اس بات کی وجہ کہ يہ کيوں درست نہيں ہے .3
 ريکارڈ ميں آپ کی تجويز کرده تبديلی (تبديلياں) .4
 فائل نمبر اور پورا نامآپ کی اے  .5
 آپ کی پيدائش کی تاريخ اور جگہ .6
 آپ کے نوڻری کرده دستخط  .7
 آپ کا ڈاک کا پتہ .8
 ) کو ريکارڈ کا سراغ لگانے ميں مدد ديںDHSکوئی ديگر معلومات جو ڈی ايچ ايس ( .9

جمع کرا  درخواست FOIA/PA-G ,639فارم اگر آپ کو اس معلومات کا پتہ نہيں جسے درست کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ 
پر  G-639 کر اپنے ريکارڈز کی نقول کے حصول کيلئے ايک تحريری درخواست جمع کرا سکتے/سکتی ہيں، يا آپ آن الئن فارم

ہيں۔   اپنی درخواست جمع کرانے کيلئے فارم کی ضرورت نہيں ہے؛ آپ ايک خط بهی بهيج سکتے ہيں جس حاصل کر سکتے 
ميں مندرجہ باال معلومات شامل ہو۔ آپ کو مندرجہ باال بيان کرده پتہ استعمال کرنا چاہئے، ليکن لفافہ پر "رازداری قانون ميں 

 ن لگائيں۔ترميم" کے بجائے "رازداری ايکٹ کی درخواست" پر نشا

http://www.uscis.gov/e-verify/publications/notices-and-letters/further-action-notices-and-referral-date-confirmations
http://infopass.uscis.gov/
http://www.uscis.gov/forms
http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf


 ديکهيں۔ درخواست کيسے دائر کريں FOIA/PAايک مزيد معلومات کيلئے براه مہربانی 

) CBPيا کسڻمز اور بارڈر پروڻيکشن ( USCIS، آمد روانگی ريکارڈ کو درست کرنے کے لئے I-94. اپنے فارم 3
 سے رابطہ کريں۔

کوئی غلطی ہے، تو ريکارڈ ميں تصحيح کرانے کيلئے مندرجہ باال نمبر  I-94جاری کرده فارم ميں  USCISاگر آپ کے 
 سے رابطہ کريں۔ USCISپر 

ہے جب آپ امريکہ ميں داخل ہوئے تو، اس کی تصحيح کرانے کيلئے آپ کو  فارم ميں غلطی اس وقت ہوئی I-94اگر 
موخر موخر معائنہ سائٹ، ايک داخلہ کی بندرگاه، يا ايک داخلہ کی بندرگاه کا دوره کرنا چاہئے۔  CBPالزماً ايک مقامی 

) مالحظہ فرمائيں اور www.cbp.govويب سائٹ ( CBPمعائنہ سائڻس يا پورڻس کی فہرست کے لئے، براه مہربانی 
 صفحہ کے نچلے حصے ميں "پورڻس" کے لنک پر کلک کريں۔

 کا دوره کريں۔ USCISمعلومات کيلئے کہ اپنی اميگريشن کی دستاويز کی کيسے تجديد يا اس ميں تبديل کرائيں 

 ) سے رابطہ کريں۔SEVPوڈنٹ اور تبادلہ مہمان پروگرام (. سڻ5

) SEVP) طلباء اور تبادلہ مہمان پروگرام (ICEاگر آپ ايک طالب علم يا تبادلہ مہمان ہيں تو، اميگريشن اور کسڻم نفاذ (
ب سائٹ طلباء اور تبادلہ مہمان کيلئے ريکارڈزکی مالحظہ فرمائيں۔ يہ وي www.ice.gov/SEVIS کی ويب سائٹ،

 تجديد کريں، کے بارے ميں معلومات پر مشتمل ہے۔

 

 

http://www.uscis.gov/about-us/freedom-information-and-privacy-act-foia/how-file-foia-privacy-act-request/how-file-foiapa-request
http://www.cbp.gov/
http://www.uscis.gov/
http://www.ice.gov/SEVIS
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