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ਵਪ੍ਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ,
ਅਸੀਂ Chicago, Illinois ਵਵਚਲੀ National Immigrant Justice Center ਤੋਂ ਹਾਂ। National Immigrant Justice Center
ਅਵਜਹੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜਹੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕੇ (“ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇ।) ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ
ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਕੁਝ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਵਲਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱ ਤਰ ਬਹੁਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੰ ਗੀ ਵਕਸਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

(312) 660-1331
*ਇਸ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।*

ਕੁਝ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ:
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੂੰ ਛੱ ਡਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ
ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੇਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਵਰਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ
ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਜਸਦਾ ਵਸਰਲੇ ਿ “ਕਰਹਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਿੀ ਫਾਰਮ” (ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਜਸ
ਉੱਪ੍ਰ ਫ਼ੋਟੋ ਲਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
ਵਵਿੱ ਚ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤ1 ਨਾਲ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ,
ਇਹ ਿਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਅਨਕਮਪ੍ਨੀਡ

ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਮਾਇਨਰਜ਼ (Custodians of Unaccompanied Immigrant Minors) ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 1-888-996-3848 ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ, ਈਸਟਰਨ ਟਾਇਮ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੂੰਬਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਨਰਧਾਰਤ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹੁਣ ਿਨੂੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ਾ ਕਮਲ ਕਗਆ ਹੈ। ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜ ਤੋਂ
ਆਵਗਆ ਲੈ ਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ।

*ਇਸ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸਦੇ ਅੂੰ ਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।*

ਦੇਸ਼ ਕਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਿੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱ ਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੀ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

1-800-898-7180
ਇਹ ਨੂੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਫੋਨ
ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:

1. 1-800-898-7180 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
2. ਆਪ੍ਣਾ ''ਏਲੀਅਨ ਨੂੰਬਰ'' (''A ਨੂੰਬਰ'') ਦਰਜ ਕਰੋ।
3. ਵਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਟਨ 1 ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਸੁਣ:ੋ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕਦੋਂ
ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

4. ਵਤੂੰ ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਗਿੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵਲਿੱਿ ਲਵੋ: (1) ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ; (2) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਅਤੇ (3) ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਿੱ ਜ ਦਾ ਨਾਮ।

5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਤੋਂ ਦਬਾਓ।
6. ਜੇ

ਇਸ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਤੋਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ

ਦਾ

ਪ੍ਤਾ

ਨਹੀਂ

ਵਮਲਦਾ

ਹੈ,

ਤਾਂ

http://www.justice.gov/eoir/sibpages/ICadr.htm 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਇਨ ਦੇਿੋ ਜਾਂ National
Immigrant Justice Center ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਟਿਾਣਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ (ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ), ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ “ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ” ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ
ਪ੍ਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਕ www.usdoj.gov/eoir/eoirforms/eoir33/ICadr33.htm 'ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ “ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ” ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਬੂੰ ਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ
ਨਾ ਬਦਲੋ , ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ
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ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਬਦਲਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਨਵਾਂ ਨੂੰਬਰ ਦਿੱ ਸੋ ਵਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿੀਲ ਨੂੂੰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚੂੰ ਗਾ ਵਵਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆਵਗਆ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ
ਵਜਸਨੂੰ ਵਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ
ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਜਿੱ ਜ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿੀਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰ ਸਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਉਹ ਪ੍ੈਕੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਸਚੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪ੍ੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ੈਸੇ ਲਏ ਵਬਨਾਂ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਵਬਨਾਂ ਪ੍ੈਸੇ ਲਏ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਚੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ
ਰਿੱ ਿੋ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਧਆਨ ਕਦਓ! ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ, ਹਰੇਿ ਨੋਟਰੀ ਵਿੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੱ ਦ ਤਿ ਕਿਸੇ ਨੋਟਰੀ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਹ ਇਿ ਵਿੀਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ
ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋ ਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ੈਸੇ ਲੈ ਣਗੇ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਵਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨੂੰ ਨ ਦਿੱ ਸਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੇ ''ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ੍ਹਨ'' ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਵਿੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਜੱ ਜ ਨੂੂੰ ਿੀ ਿਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?
ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ
ਵਮਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਵਤੂੰ ਨ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਿੱ ਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

1. ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਵਵਅਸਕ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ)।
2. ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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3. ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਜੇ ਜੱ ਜ ਇਿ ਵਿੀਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ੂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਜੇਕਰ ਜਿੱ ਜ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਵਕੀਲ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਵਕਉਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਇਕ ਕੂੰ ਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ
ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਿੁਦ ਕਰਨੀ। ਇਕ ਅੂੰ ਤਮ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਜਿੱ ਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਹ, ਉਨਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਵੜ੍ਆ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨੂੰ “ਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਵਟਸ” (ਐਨਟੀਏ) (“Notice to Appear” (NTA)) ਕਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਐਨਟੀਏ (NTA) ਿੀ ਕਵਆਕਿਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਐਨਟੀਏ (NTA) ਨੂੰ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਡ ਵਸਕਓਵਰਟੀ (Department of Homeland Security) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਵਕਉਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1. You are not a citizen of the United States. (ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ।)
2. You are a citizen of India. (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਵਗਕ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱ ਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ)।

3. You entered the United States on or about January 31, 2014 (ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ 31 ਜਨਵਰੀ,
2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦਾਿਲ ਹੋਏ - ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ
ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਡ ਵਸਕਓਵਰਟੀ ਦਾ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਏ,) near Hidalgo, TX

(ਹੀਡਾਲਗੋ, ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਟਕਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਵਵਭਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ
ਦਾਿਲ ਹੋਏ)।

4. At the time you were not admitted into the United States. (ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ
ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ।)
ਅੂੰ ਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ “ਤਿੱ ਥਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਅਧਾਰਤ ਦੋਸ਼” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਵਕਉਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਟੀਏ (NTA) ਵਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਰਾਧ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱ ਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਵਕਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ (NTA) ਵਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵੀ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਵੜ੍ਆਂ - ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੋਸ਼” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ - ਜੋ ਵਕ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਡ ਵਸਕਓਵਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜਿੱ ਜ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵਕ ਐਨਟੀਏ (NTA) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ ਸਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਪ੍ਰਾਧਕ
ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਤੋਵੜ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨਟੀਏ (NTA) ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਲਿੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ''ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ'' ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ''ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਾ''
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਇਹ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਵਿੀਲ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ - ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ - ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱ ਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਫਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ, ਜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੱਗੇਗਾ ਵਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱ ਚ ਹੈ।
ਜਿੱ ਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਚੇਤ ਰਵਹਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਸਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੋ। ਇਹ
ਵੀ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ “ਮੈਂ ਸਮਵਝਆ/ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ,” “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?,” “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?,”“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ” ਅਤੇ “ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੁਿੱ ਛੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਵਿੱ ਚ (ਸਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ), ਐਨਟੀਏ (NTA) ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ ਸਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਲਈ ਜਿੱ ਜ ਕੋਲ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਦੋਸ਼ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਦਿੱ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਤੋਵੜ੍ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਪ੍ ਵਵਿੱ ਚ
ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਕਉਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱ ਲ ਜੱ ਜ ਨੂੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ੂ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱ ਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਐਨਟੀਏ (NTA) ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ
ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਨਾਂ ਆਵਗਆ ਦੇ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੌਜਦ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ “ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ” ਲਈ ਕੋਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ - ਦਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ “ਬਚਾਓ” ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਵਕਉਂ ਰਵਹਣ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਗਆ (ਜਾਂ “ਕਾਗਜ਼”)
ਵਕਉਂ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ “ਕਹਾਣੀ” ਦਿੱ ਸਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਿੱ ਸਣੀਆਂ:

1. ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ।
2. ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਉਂ ਆਏ।
3. ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ।
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰੋਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੱ ਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਕਨੂੰ ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ
ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿੁਦ ਹੀ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ,
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ, ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱ ਲ ਸਮਝ ਸਕੇ।

ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਕਿ ਿੀ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਚੂੰ ਗਾ ਤਰਿ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਲਈ ਸਵਹਮਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਿੱ ਥੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱ ਦਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿੱ ਜ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਰਵਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ “ਕਨੂੰ ਨੀ ਰਾਹਤ” ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰ ਨੀ ਰਾਹਤ (ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਕਈ
ਆਮ ਰਪ੍ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਨੂੂੰਨੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ
ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਗੱ ਲਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਿਆ
ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ:



ਸ਼ਰਣ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ
ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ
ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿਾਸ ਕਾਰਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਨਸਲ, ਧਰਮ,

ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਸਮਾਜਕ ਸਮਹ) ਕਰਕੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਬਚਾਓ ਹੈ
ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਵਿੱ ਿ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚੇਗਾ।



ਐਸਆਈਜੇਐਸ (ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਸਟੇਟਸ) (SIJS,

Special Immigrant Juvenile Status) ਉਨਹਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪ੍ਤਾ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ
ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ



ਮਾਤਾ ਵਪ੍ਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਐਸਆਈਜੇਐਸ (SIJS) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਟੀ-ਵੀਜ਼ਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਚਾਓ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਤੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿਾ ਵਦਿੱ ਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਥੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ



ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ।
ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਬਚਾਓ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦਾ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਜਸਨੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿੱ ਚਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਯ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਾਤਰ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪ੍ਤਾ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੇ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕੋਲ



ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀਏਸੀਏ (ਡੈਫ਼ਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਇਲਡਹੁਿੱ ਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼) (DACA, Deferred Action for Childhood

Arrivals) ਇਕ ਅਵਜਹਾ ਬਚਾਓ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰ ਦਾ
ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ 15 ਜਨ, 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੇ ਸਕਲ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਗਰੈਜਏ
ੁ ਟ
ਬਣ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਿੁੂੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਗ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਜਿੱ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੱ ਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇਿੱਛਕ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੈਇੱਛਿ ਵਾਪਸੀ, ਦੇਸ਼ ਕਵੱ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਿੁਝ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਕਬਹਤਰ
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਸ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁੜ੍ ਦਾਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪ੍ਰ ਅਪ੍ਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲਹ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਿ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੱ ਜ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅੂੰ ਕਤਮ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਭਕਵੱ ਿ ਕਵੱ ਚ
ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇਿੱਛਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ
ਜਾਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਨਕਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ
ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਾਓਗੇ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱ ਿ ਵਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਭਕਵੱ ਿ ਕਵੱ ਚ ਿੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਤਰੇ ਕਵੱ ਚ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇੱਛੁਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਾਨੂੂੰ ਿਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਕਦਓ। ਇੱਥੇ ਦੱ ਕਸਆ
ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ:
ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਮ ਨੂੰਬਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਿਾਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: (111) 111-1111 ਐਕਸ. 22।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਨੂੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਹਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਵਕਸੇ
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,

22) ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

8

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਟੋਨ (ਜਾਂ ਬੀਪ੍) ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਲਣਾ
ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਪਕਹਲਾ ਅਤੇ ਅੂੰ ਕਤਮ ਨਾਮ), ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 10-ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ
ਦਿੱ ਸੋ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਓ।
ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਨਿੱਜੀ ਅੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਸੱ ਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਂ ੁਲੈਂਸ
ਨਾਲ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ 911 ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ੁਵਲਸ, ਐਬ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਗਨੀਸ਼ਮਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿੀਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਦੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਕਹਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਇਕ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਿੱ ਲ
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਵਹਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਾਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਵਠਨਾਈ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪ੍ਰਵਮਟ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ੍ ਵਹਰਾਸਤ ਵਵਿੱ ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰਹੋ!
ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਸਾਡੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ:

(312) 660-1331

WWW.IMMIGRANTJUSTICE.ORG/KIDS

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

