
 
 

 جانیں! كو حقوق اپنے امیگریشن:
جانیں" سے متعلق  كو میں رہنے والے تاركین وطن كے لیے "اپنے حقوق NYC تیار رہیں!

 كتابچہرہنما

 
I.  جانیں  كو حقوق اپنے 

 آپ كو حق ہے:

 خاموش رہنے كا؛ •
 ترجمان كا؛ •
 وكیل كا؛ •
 فون كال كرنے كا؛ •
ریاستہائے متحده میں داخل ہونے كے طریقے كے بارے میں اپنے مقام پیدائش، امیگریشن كی صورتحال یا  •

 سوال كے جوابات نہ دینے كا؛
 ایسے دستاویزات پر دستخط نہ كرنے كا جو آپ كی سمجه میں نہ آئے؛ •
 تو آپ جاسكتے ہیں۔ ہیں، ۔ اگر آپ كو حراست میں نہیںہیںحراست میں یہ پوچهنے كا كہ آیا آپ  •

 میں كیا معلوم ہونا چاہیے:آپ كو اپنے دستاویزات كے بارے 

 اپنے ساته كوئی غلط شناخت یا امیگریشن كی دستاویز نہ ركهیں •
 اپنے آبائی ملک سے متعلق كوئی دستاویز اپنے ساته نہ ركهیں۔ •

 آفیسر آپ كے گهر آتے ہیں، تو وه صرف تبهی گهر میں داخل ہوسكتے ہیں جب:  ICEاگر 

 اجازت دے؛ یا گهر میں موجود كوئی فرد اسے داخل ہونے كی •
 انہیں كی جس ہو وارنٹ تالشی كرده دستخط كا جج ساته كے پتہ اور نام كے فرد اسان كے پاس  •

 كو وارنٹ دروازے سے اندر یا كهڑكی كے ذریعہ دینے كو كہیں۔ ICE۔ ہے تالش
 

 كهولیں۔ نہ دروازه بصورت دیگر
  



 
 

II.  بنائيں منصوبہ 
 

 وقت ہمہ .1

 اپنے ساته اپنے ركهیں۔ نہ دستاویزات متعلق سے امیگریشن یا نامہ شناخت غلط بهی كوئی ساته اپنے
 وقت: ہمہ  ركهیں۔ نہ دستاویزات بهی كوئی متعلق سے وطن آبائی

 
 ساته ركهیں؛ NYC IDیا  NYSاپنا جائز گرین كارڈ، كام كرنے كا پرمٹ،  •
 كو معتبر اہل خانہ یا دوست كو دیں۔اپنے امیگریشن سے متعلق تمام دستاویزات كی نقول بنائیں اور ان نقول  •
 كسی بهی زیرالتوا امیگریشن كیس یا عدالت كی سماعت كی موصولہ نوڻس ساته میں ركهیں۔ •
 یاد اہل خانہ/ دوست اور امیگریشن سے متعلق وكیل یا قانونی خدمت فراہم كننده كا فون نمبر •

 بجے) 4 شام–10 صبح جمعہ –پیر ،917-661-4500 الئن: ہاٹ LSNYC( ؛ ركهیں
 كرلیں۔ داپنے ملک كے قونصلیٹ كا ہنگامی ڻیلیفون نمبر تالش كریں اور نمبر كو یا •

 
 

 وه كہ ہو یقین كو آپ پر جس كریں تالش كو شخص ایسے كسی تو ہے گیا لیا میں حراست كو آپ اگر
 ہوں۔ كرسكتے بهال دیكه كی بچے كے آپ

 
اور یہ كہ انہیں معلوم ہو  كا ڻیلیفون نمبر موجود ہواسے یقینی بنائیں كہ آپ كے بچوں كے پاس اس شخص  •

 كہ اگر آپ گهر واپس نہیں آتے ہیں تو كیا كریں؛
اسے یقینی بنائیں كہ آپ كے بچوں كے اسكول كو یہ معلوم ہو كہ آپ كے بچہ كو اسكول سے كون لے  •

 جاسكتا ہے اور كون نہیں۔
 كریں؛اگر آپ كے بچہ كو كوئی طبی كیفیت ہے تو ہدایت تحریر  •
اپنے رشتہ دار یا دوست كو اپنے بچہ كے بارے میں فیصلہ لینے كی اجازت دینے كے لیے ایک مختار نامہ  •

 كریں۔  تحریر
اگر آپ كا بچہ امریكی شہری ہے، تو یہ یقینی بنائيں كہ ان كے پاس امریكہ كا پاسپورٹ ہو۔ آپ امریكہ كے  •

 پر پاسپورٹ كے لیے درخواست دے سكتے ہیں۔ www.travel.state.gov كسی بهی پوسٹ آف میں 
 

ICE تالش كیسے كو آپ كہ بتائیں كو دوست اور خاندان اپنے پر، جانے لیے میں حراست ذریعہ كے 
 ہے: كرنا
تالش  پر آن الئن www.ice.gov/locator پر كال كرسكتے ہیں یا  212-264-5085كو  ICEخاندان اور دوست  •

 كرسكتے ہیں۔

--------------------------------------------------------------------------- 

كسی بهی زبان میں  بجے تک كهال ہے۔ 4بجے سے شام  10ہمارا قانونی امداد سے متعلق ہاٹ الئن پیر تا جمعہ صبح 
 پر كال كریں۔ 917-661-4500 انڻیک آفیسر سے بات كرنے كے لیے 

http://www.travel.state.gov/
http://www.ice.gov/locator
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