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آمديد: پرخوش آنے امريکا آپکو
رہنمائی لئے کے (امیگرنٹس) آبادکاروں نئے

خوش ہم آپکو جانب سے کی عوام کے اور امريکا صدر کے امريکا ہيں۔ ديتے آپکو مبارکبادی ہم پر بننے کا مستقل باشندہ امريکا
ہو۔ نصيب کاميابی ہر ميں امريکا آپکو کہ ہيں چاہتے اور ہيں کہتے آمديد

ملک کو جو کچه اس نے اميگرنڻس ہے۔ طويل تاريخ کی کہنا امريکا آمديد کو خوش اميگرنڻس والے آنے سے دنيا کے ہر گوشے
کی حيثيت والے ملک مواقعوں متعدد اور آزاد ايک اور بنانے بہتر کو ملک اميگرنڻس ہے۔ کرتا دانی قدر کی ہے امريکا اس ديا

ہيں۔ ہوئے رکهے جاری سلسلہ کا رکهنے محفوظ کو ورثے اسکے سے
 

منزل اپنی آپ جيسے جيسے ہے۔ کہنے کا فيصلہ کيا گهر اپنا کو ملک آپ نے اس حيثيت سے کی باشندے مستقل کے امريکا
واقفيت ميں بارے کے اسکے لوگوں اور تاريخ کی اس ملک، اس وقت کچه ہيں، ہوتے ميں مصروف کام لئے کے پانے مقصود

اس اور ڈهاليں مستقبل کو کے ذمہ داری بهی کہ آپ اس ملک آپکی اور يہ آپ کا حق بهی بنتا ہے اب بهی نکاليں۔ لئے کے بڑهانے
يقينی بنايئں۔ کو مسلسل کاميابی کی

ہم آپکو ہيں۔ منتظر کے آپ مواقع دلچسپ ہيں، کررہے جو آغاز کا زندگی اپنی آپ سے حيثيت کی باشندے کے ملک اس عظيم اب
ہيں۔ کہتے آمديد خوش پر آنے امريکا

(USCIS) سروسز امگريشن اينڈ سڻزن ايس يو
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اجنسيئاں اور محکمے وفاقی

(CBP) پروڻکشن بارڈر اينڈ کسڻمز ايس يو   
تحفظ) سرحدی و محصول (امريکی

U.S. Customs and Border Protection 
فون: 202-354-1000   

http://www.cbp.gov  

انفارسمنٹ  کسڻمز اينڈ امگريشن يو ايس
نفاذ) کا کسڻمز اور امگريشن (امريکی (ICE)

   U.S. Immigration and Customs
Enforcement   

http://www.ice.gov  

(HUD) ڈولپمنٹ اربن اينڈ ہاؤزنگ آف  ڈپارڻمنٹ
ترقی) شہری برائے رہائش و  (محکمہ

Department of Housing and Urban 
 U.S. Department of Housing and Urban

Development
451 7th Street SW

Washington, DC 20410 
202-708-1112  فون:

لئے:202-708-1455  کے والوں سماعت  کمزور
http://www.hud.gov

(DOJ) انصاف  محکمہ
انصاف) مـحکمہ  (امريکن

 Department of Justice
U.S. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530-0001 

202-514-2000  فون:
http://www.usdoj.gov

(IRS)  انڻرنل ريونيو سروس
 Internal Revenue Service 

1-800-829-1040  فون:
1-800-829-4059 کے لئے: والوں  کمزور سماعت

http://www.irs.gov

(SSS) سسڻم سروس  سيليکڻو
Selective Service System

Registration Information Office
PO Box 94638

 Palatine, IL 60094-4638 
847-688-6888  فون:

   847-688-2567 کے لئے: والوں  کمزور سماعت
http://www.sss.gov

کس جواب اسکا شک ہے کہ ميں سوال کے بارے کسی اگرآپکو
 1-800-FED-INFO سب سے پہلے تو محکمے سے مليگا،
کہاں آپکو کہ پوچهيں کے کر کال کو (1-800-333-4636 (يا

2996-326-800-1 کال  والے سماعت کمزور چاہيئے۔ کرنا کال
ہيں۔ سکتے کر

عام معلومات ميں بارے کے ايجنسيز اور وفاقی محکموں آپ
بهی ويزٹ کر سکتے ہيں۔ http://www.USA.gov لئے کے

(ED) تعليم  محکمہ
Department of Education

U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW

 Washington, DC 20202 
 1-800-872-5327  فون:

1-800-437-0833 کے لئے: والوں  کمزور سماعت
http://www.ed.gov

(EEOC) کميشن روزگار برائے مواقع مساوی
Equal Employment Opportunity Commission 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission
1801 L Street NW

Washington, DC 20507 
 1-800-669-4000  فون:

  1-800-669-6820 کے لئے: والوں  کمزور سماعت
http://www.eeoc.gov

(HHS) خدمات انسانی و صحت برائے محکمہ
Department of Health and Human Services 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW

Washington, DC 20201 
1-877-696-6775  فون:
http://www.hhs.gov

(DHS) سکيورڻی ہوملينڈ آف ڈپارڻمنٹ
وطن) تحفظ برائے (محکمہ

Department of Homeland Security
U.S. Department of Homeland Security

Washington, DC 20528 
http://www.dhs.gov

 (USCIS) امگريشن سروسز اينڈ ايس سڻزن يو
U.S. Citizenship and Immigration Services   

فون: 1-800-375-5283   
لئے: 1-800-767-1833 کے والوں سماعت کمزور   

http://www.uscis.gov  

http://www.cbp.gov
http://www.ice.gov
http://www.hud.gov
http://www.usdoj.gov
http://www.irs.gov
http://www.sss.gov
http://www.usa.gov
http://www.ed.gov
http://www.eeoc.gov
http://www.hhs.gov
http://www.dhs.gov
http://www.uscis.gov
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(SSA) سيکيورڻی ايڈمنسڻريشن  سوشل
Social Security Administration

Office of Public Inquiries
6401 Security Boulevard

 Baltimore, MD 21235 
 1-800-772-1213  فون:

 1-800-325-0778 کے لئے: والوں  کمزور سماعت
http://www.socialsecurity.gov 

http://www.segurosocial.gov/espanol/l يا

(DOS) سڻيٹ  ڈيپارڻمنٹ آف
Department of State 

U.S. Department of State
2201 C Street NW

Washington, DC 20520 
202-647-4000 فون:

http://www.state.gov

کے لئے: مزيد معلومات
  http://www.welcometousa.gov مہربانی کريں۔براۓ استعمال http://www.uscis.gov کو  ہماری ويب سائٹ

ہے۔ وسيلہ کا معلومات کی آبادکاروں نۓ کہ جو کريں استعمال بهی کو

والے) 1-800-767-1833  سماعت (کمزور يا 5283-375-800-1 پر، کو سروس  کسڻومر
کريں۔ کال پر

 USCIS يا کريں، لئے 3676-870-800-1 کال کے کرنے حاصل فارمز  USCIS کے
ديکهيں۔ پر سائٹ ويب کی

http://www.socialsecurity.gov
http://www.segurosocial.gov/espanol/
http://www.state.gov
http://www.welcometousa.gov
http://www.uscis.gov
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ميں بارے کے گائڈ اس
آپکو جو ہيں درج معلومات بنيادی ميں وہ اس گائڈ گا۔ لگے وقت ميں آپکو مانوس ہونے سے زندگی نئی اپنی ميں امريکہ

کی زندگی مرہ کوروز فيملی آپکو اورآپکی دينگی، جو مدد ميں تالش کرنے کو چيزوں اور ان ہونے آباد ميں امريکہ
آپکو جو تنظيموں کے بارے ميں اور ايجنسيؤں ان اور ميں بارے کے حيثيت قانونی آپکی درکار ہيں۔ اس ميں لئے کے

ہے۔ درج ميں شکل خالصے کی معلومات کی اہم کرتی ہيں مہّيا خدمات ضروری يا دستاويزات
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شروع سيکهنا بارے ميں کے حکومت نظام اور عوام اوراسکے ملک اس آپ کہ چاہيئے آپکو سے حيثيت باشندے کی مستقل ايک
يہ کيجئے، پتا ميں بارے کے داريؤں ذمہ اور اپنے حقوق سے حيثيت اميگرنٹ کی نئے ايک کے کر استعمال کو گائڈ اس کريں۔

ميں ملک کو ڈهالنے اس کہ سيکهئے يہ اور ہيں، کرتی کام کس طرح حکومتيں مقامی اور رياستی، وفاقی، کيجئے کہ ہماری معلوم
اور اس کرتا ہے وضاحت بهی کی کی اہميت دلچسپی لينے ميں کميونڻی اپنی گائڈ ہے۔ يہ ادا کيا کردار کيا نے اہم تاريخی واقعات

ہے۔ کرتا پيش تجاويز لئے کے مدد آپکی ميں

اور مخصوص زيادہ ہے۔ مہّيا کرتی خالّصہ عام ايک کا متعلق طريق کار سے باشندوں مستقل اور داريؤں، ذمہ حقوق، گائڈ يہ
رجوع سے رہنمائی اور فارمز ضوابط، قوانين، کے (USCIS) سروسز امگريشن سڻزن اينڈ ايس لئے يو کے معلومات مفّصل
کرنی صالح سے وسائل تفصيلی ان زيادہ ہميشہ لئے آپکو يا معاملے کے سوال اپنے مخصوص متعلق سے اميگراشن فرمايئں۔

فارم  ہے۔ آپ USCIS کے سائٹ http://www.uscis.gov پر دستياب ويب USCIS کی معلومات زيادہ تر کی آپکے کام چاہئے۔
کو کسڻومر سروس لئے کے مزيد معلومات ہيں اور سکتے کر حاصل کال کرکے پر 1-800-870-3676 

ہيں۔ سکتے کر کال پر والے 1-800-767-1833 سماعت کمزور يا 5283-375-800-1 پر،

کرنا حاصل  مدد

مزيد سکتی۔ دے نہيں کے جواب سوالوں ميں آپکے سب بارے کے زندگی ميں کريگی، ليکن امريکا مدد مہّيا ابتدائی آپکو گائڈ يہ
ہے ضرورت کی خدمات جن کرکے آپکو رابطہ سے دفتر کے حکومت مقامی يا رياستی، کسی وفاقی، شايد آپ لئے کے معلومات

کرتی زندگی اپنانے ميں مدد کو نئی اميگرنڻس کرنا چاہيں جو صالح سے تنظيم مقامی ايسی کسی يا چاہيں، پوچهنا ميں انکے بارے
ہيں۔ سکتے تاالش کر آپ يہ دفاتر اور تنظيميں کی مدد سے وسائل مفت ہے۔ نيچے درج

الئبريری پبلک
ہر اور انکے دروازے ہيں ہوتی مفت الئبريرياں پبلک ميں امريکا

واقع ميں کميونڻی ہر الئبريريزتقريبًا ہيں۔ کهلے ہوتے لئے کے ايک
ڈهونڈنے معلومات پر موضوع ہر تقريبًا عملہ کا الئبريری ہيں۔ ہوتی

سکتا کارڈ دے الئبريری ايک آپکو اور ہے سکتا مدد کر آپکی ميں
جيسی اشياء بال ڻيپس وڈيو اور کتابوں آپ کے ذريعہ ہے، جس

لئے کے پڑهنے آپکے الئبريريز اکثر ہيں۔ سکتے معاوضہ ادهار لے
سرچ پر انڻرنيٹ آپ جو کمپيوڻر اور ہيں رکهتی بهی اخبارات مقامی

سے عملے ہيں۔ الئبريری کے سکتے استعمال کر کے لئے کرنے
سکها ديں۔ کرنا سرچ کی نيٹ پرانڻر کمپيوڻر آپکو وہ کہيں کہ

مفت لئے کے سکهانے طريقہ کا تالش پر انڻرنيٹ الئبريرياں بعض
يا ڻيوڻرنگ کی زبان انگريزی الئبريرياں کراتی ہيں۔ بعض کالسيں
ہيں۔ کراتی پروگرام بهی ديگر لئے کے بڑوں بچوں اور اور کالسيں

کی کتاب فون (مقامی) آپکی لوکل
ميں اہم بارے اور انکے فون نمبر کے سروسز کميونڻی مقامی اور رياستی، وفاقی، بک“ (ڻيليفون ڈريکڻری) ”فون آپکی لوکل
حاصل سروس فون اور مقامی نقشے، معلومات، متعلق ناگہانی ضرورت سے يا امرجنسی، بک ميں فون ہے۔ رکهتی معلومات

تنظيموں اور کے کاروباروں پر صفحوں پيلے ہيں، نمبر کے لوگوں انفرادی ميں صفحات ہيں۔سفيد گئے دئے طريقے کے کرنے
درج پتے اور نمبر کے فون کے دفاتر وفاقی حکومتوں مقامی، رياستی، اور صفحات پر اور نيلے موجود ہيں، پتے اور نمبر کے
ہو  سکتے ہيں۔ کر حاصل مخصوص فون نمبر کوئی کا کسی بهی جگہ ميں امريکا کر کے 411 ڈائل بهی، پر اپنے فون آپ ہيں۔

ہو۔ بک کميونڻی فون اپنی کی شہر کہ آپکے ہے سکتا

http://www.uscis.gov
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نيٹ انڻر
مقامی حکومتوں اور وفاقی،رياستی، ہيں، بشمول سکتے کر رابطہ سے چشموں کے سر معلومات سے بہت آپ ذريعہ نيٹ کے انڻر

ہے، نہيں کمپيوڻر پر گهر پاس آپکے اگر ہے۔ آتا “.gov” ميں آخر کے سائڻس ويب گورنمنٹ کی زيادہ تر ساته۔ کے ايجنسيز کی
ايک کيفے نيٹ انڻر کيفے“ ميں جاکر، نيٹ ”انڻر استعمال کر سکتے ہيں، يا کسی کمپيوڻر الئبريری ميں ايک پبلک اپنی آپ تو

رہائش تالش ڈهونڈنے، کو مالزمت نيٹ آپ انڻر ہے۔ مہّيا کرتی ليکر ايک فيس کا استعمال نيٹ کمپيوڻرپر انڻر جو بزنس ہے ايسی
اور تنظيموں کميونڻی کی لئے کے مدد اپنی اور معلومات حاصل کرنے، ميں بارے کے سکولوں لئے بچوں کے اپنے کرنے،

امريکا زندگی، ہيں اور امريکی ملتے بهی خبريں اورحاالت حاضرہ آپکو اہم پر نيٹ انڻر ہيں۔ سکتے لگا پتا بارے ميں کے وسائل
کے حکومت وفاقی لۓ کے آبادکاروں بهی۔ نۓ معلومات دلچسپ متعلق سے مقامی کميونڻی اپنی اور حکومت، اور تاريخ کی

جائيں۔ پر سايٹ ويب کی http://www.welcometousa.gov لۓ کے معلومات کی وسائل تمام مہياکردہ

سائڻس  ويب کی گورنمنٹ نے لوگوں ايمان بے ہونا چاہيئے کہ معلوم يہ کو آپ پر طور کے اميگرنٹ بات: ايک کی کام
سڻزن ايس کہ يو رکهيں ياد سکيں۔ اڻها فائدہ سے آپ کر ڈال ميں مغالطے آپکو تاکہ ہيں لی بنا سائڻس جلتی ويب ملتی سے

ہے۔ http://www.uscis.gov سائٹ ويب سرکاری کی (USCIS) سروسز امگريشن اينڈ

تنظيميں قائم بنيادوں پر کی اورمذهب کميونڻی۔۔ والی مدد کرنے کی اميگرنڻس
کميونڻی اپنی آپکو تنظيميں ہيں۔ يہ کرتی امداد فراہم پر بہت کم قيمت يا مفت اميگرنڻس کو جو تنظيميں ہيں ايسی ميں کميونڻيز کئی

ان آپ سکتی ہيں۔ کر مدد جاننے ميں ہيں، دستياب اميگرنٹ ايک بحيثيٹ آپکو جو ميں کے بارے خدمات ان ميں اور بارے کے
ميں الئبريری پبلک ہيں، مقامی سکتے ديکه ميں فون بک اپنی ہيں، ڈهونڈ سکتے پر نيٹ انڻر کے لئے کرنے تالش کو تنظيموں

ہيں۔ کر سکتے پتا ايجنسی سے سوشل گورنمنٹ مقامی اپنی ہيں، يا کر سکتے دريافت

ليں حصہ ميں سرگرميؤں کی کميونڻی اپنی
چشمہ ہے۔ اچها سر ايک بهی کا معلومات کميونڻی جايئگی۔ ہو ختم اجنبّيت آپکی سے ہونے شريک ميں معامالت کے کميونڻی اپنی

ہيں: يہ طريقے کچه کے کرنے حاصل شمولّيت ميں کميونڻی

واقفيت کريں۔ سے ہمسايئوں اپنے اور کرايئں اپنا تعارف ●

مدد  کی اميگرنڻس لئے کے ہونے سيڻل ميں امريکا جو کريں، ويزٹ انکو يا کريں، بات سے تنظيموں ايسی کی کميونڻی  ●
کرتی ہيں۔

جايئں۔ ہو شامل ميں کسی گروہ ميں گاہ عبادت اپنی ●

متاثر  کو محلے جو ہے گروہ ايسا آپکے قريبی عالقے کے لوگوں کا يہ کريں۔ شرکت اسوسيئشن ميں کسی پڑوس کی اپنے  ●
لئے ملتا ہے۔ کے کام کرنے مل کر پر کرنے والی چيزون

کريں۔ کام رضاکارانہ ميں گاہ عبادت ميں، يا سکول ميں، تنظيم کی کميونڻی کسی ●

ليں۔ داخلہ ميں کالس کسی کی انگريزی ●

مزيد  کے لينے حصہ ميں کميونڻی http://www.hud.gov سے سائت، ويب کی ہاؤزنگ اينڈ اربن ڈولپمنٹ آف ڈپارڻمنٹ آپ
معلومات اور شرکت سے متعلق کے بارے ميں ميں کميونڻی سيکشن سکتے ہيں۔ ”کميونڻيز“ کے کر طريقوں کے بارے ميں پتا

ڈهونڈيں۔ تجاويز

 

http://www.welcometousa.gov
http://www.uscis.gov
http://www.hud.gov
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کے لئے: مزيد معلومات
  http://www.welcometousa.gov مہربانی کريں۔براۓ استغمال http://www.uscis.gov کو  ہماری ويب سائٹ

ہے۔ وسيلہ کا معلومات کی آبادکاروں نۓ کہ جو کريں استعمال بهی کو

والے) 1-800-767-1833  سماعت (کمزور يا 5283-375-800-1 پر، کو سروس  کسڻومر
کريں۔ کال پر

 USCIS يا کريں، لئے 3676-870-800-1 کال کے کرنے حاصل فارمز  USCIS کے
ديکهيں۔ پر سائٹ ويب کی

http://www.welcometousa.gov
http://www.uscis.gov
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حيثّيت سے کی باشندے ايک مستقل
دارياں ذمہ آپکی اور حقوق آپکے

روّيہ کا اوروفاداری  احترام ساته امريکہ کے  آپ کہ ہے جاتی کی تّوقع آپ سے  سے حيثّيت کی باشندے مستقل  ايک
نئے آپ کے کہ ہے بهی مطلب يہ ہونے کا باشندہ مستقل ايک کرينگے۔ تعميل قوانين کی ملک کے ہمارے رکهينگے اور

دارياں ہيں۔ ذمہ نئی حقوق اور

باشندے مستقل آپکی آپ سے امريکی حکومت ميں صورتوں مخصوص نہيں۔ ”حق“ ايک ”مراعات“ ہے، ہونا باشندہ مستقل
چاہتے بننا امريکی شہری دن ايک اور ہيں چاہتے کرنا کام اور رہنا ميں امريکہ آپ اگر ہے۔ لے سکتی واپس حيثيت کی
ہونے مستقل باشندہ کہ ميں آپ سيکهينگے سيکشن اس ہوگا۔ رکهنا برقرار کو باشندے کی حيثيت مستقل آپکو اپنی تو ہيں،

ہيں۔ سکتے برقراررکه طرح کی حيثيت کس اپنی مستقل باشندے آپ اور ہے مطلب کيا کا
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دارياں ذمہ اور حقوق آپکے
ہو اہليت متاثر کی شہری بننے امريکی سے آپکی اس ہيں، بعد ميں کچه کرتے جو کے مستقل باشندے وقت بطورايک اس آپ

ہے۔ کہا جاتا بننے کے عمل کو ”نيچرالئزيشن“ شہری امريکی ہے۔ سکتی

کہ آپ: کو حق پہنچتا ہے ايک مستقل بقشندے کی حيثيت سے آپ

کريں۔ کام اور رہيں پر طور مستقل بهی کہيں ميں امريکا ●

درخواست ديں۔ لئے کے بننے شہری امريکی پر اہل ہوجانے ●

کے لئے ويزا درخواست کريں۔ رہنے ميں امريکا لئے کے بچوں شدہ شادی يا بيوی اور غير اپنے شوہر ●

کريں۔ حاصل منفعت کے ميڈيکيئر اور آمدنی، سيکيورڻی سپليمنڻری سيکيورڻی، سوشل ميں صورت کی ہونے اہل ●

بنيں۔ مالک کے جائداد ميں امريکا ●

لئے اپالئی کريں۔ کے ميں ڈرائورز الئسنس عالقے يا رياست اپنی ●

تحت۔ شرائط کے مخصوص آيئں، واپس اور باہرجائيں امريکا سے ●

تعليم حاصل کريں۔ ميں کالج پبلک سکول اور ●

ہوں۔ ميں بهرتی شعبوں مخصوص کے افواج کی مسلح امريکا ●

ہوں۔ نہ پابندياں يا رياستی مقامی کوئی خالف اسکے بشرطيکہ رکهيں، ميں ملکّيت اپنی يا خريديں اسلحہ آتشين بندوق جيسا ●

ہے کہ: داری ذمہ آپکی سے حيثّيت کی باشندے ايک مستقل

تعميل کريں۔ کی قوانين مقامی اور رياستی، تمام وفاقی، ●

کريں۔ ادا انکم ڻيکسز مقامی رياستی، اور وفاقی، ●

کريں۔  اندراج ساته (امريکی مسلح افواج) کے سروس سيليکڻو مرد ہيں، تو عمر کے کی درميان کے آپ 18 سے 26 برس اگر  ●
8۔ صفحہ ديکهيں لئے کے ہدايات

رکهيں۔ برقرار حيثّيت کی باشندے مستقل اپنی ●

ساته رکهيں۔ اپنے وقت ير ثبوت کا ہونے مستقل باشندہ ●

کو اپنے نئے (DHS) سيکيورڻی لينڈ ہوم آف اندرڈپارڻمنٹ اندر کے دن کے دس 10 تبديلی تو کريں، تبديل رہائش اپنی ● جب بهی
8۔ صفحہ ديکهيں لئے کے ہدايات کريں۔ مطلع تحريرا سے پتے

  
پرمننٹ قانونی ايک طور پر ثبوت کے کے حيثّيت قانونی انکی امريکا ميں کو باشندوں مستقل

لوگ بعض ہے۔ جاتا کيا جاری (Form I-551) “Permanent Resident Card” ريزڈنٹ کارڈ
سے  اس يا 18 سال عمر جسکی ہيں باشندہ مستقل ايک آپ اگر ہيں۔ کہتے کارڈ“ ”گرين کو اس
اميگريشن کسی رکهنا چاہيئے۔ ساته اپنے ثبوت کا حيثّيت کی اپنی اميگريشن آپکو تو ہے، اوپر
جائز اسکی اور لئے بنتا ہے سال کے دس کارڈ آپکا پريہ اسکو دکهانا چاہيئے۔ کہنے کے افسر
رنيو ريزڈنٹ کارڈ کو پرمننٹ اپنے ہے۔ ضروری لينا کرا رنيؤ اسکا پہلے ختم ہونے سے مّدت

يہ فارم آپکو  Form I-90 داخل کرنا ہوگا۔ لئے آپکو کے بنوانے نيا جگہ کی اس کرانے يا
 Form I-90 ہے۔ سکتا مل پر کرنے کال کو الئن فارمز USCIS يا http://www.uscis.gov پر،

ہے۔ فيس ايک کی کرنے داخل

امريکا کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ اپنا آپ ہے۔ اجازت کی کام کرنے اور ميں رہنے امريکا آپکو کہ ہے دکهاتا کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ آپکا
مستقل  آپکو تو ہيں، سے باہر رہے امريکا زيادہ سے 12 ماہ اگر آپ ہيں۔ سکتے استعمال کر بهی لئے ہونے کے داخل ميں دوبارہ
12 ماہ  سے امريکہ ہوگی۔ ضرورت دکهانے کی دستاويزات مزيد لئے کے ہونے داخل دوبارہ امريکا ميں سے حيثيت کی باشندے

کے معلومات مزيد پر ان درکار ہيں دستاويزات لئے جو کے ہونے دوبارہ داخل ميں ملک کے بعد رہنے باہر عرصہ زيادہ سے
ديکهيں۔ 7 صفحہ لئے

http://www.uscis.gov
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اہم دستاويزات   ديگر
دستاويزات ان رکهيں۔ پر جگہ محفوظ کسی انکو ہيں الئے دستاويزات اہم جو سے ديس اپنے آپ

سکول ہائی سرڻيفکيٹ، کا سرڻيفکيٹ، طالق کا کا سرڻيفکيٹ،شادی پيدائش پاسپورٹ، آپکا ميں
مہارتوں يا ڻريننگ مخصوص ہوئی کی حاصل اور ڈپلوما، کے کرنے مکمل پڑهائی کی کالج يا

ہيں۔ شامل سرڻيفکيٹ کے

حيثيت برقرار رکهنا مستقل باشندے کی
کے شہريت امريکی مستقبل ميں آپ اگر ہونگی۔ چيزيں کرنی بعض لئے آپکو کے رکهنے برقرار کی حيثيت باشندے مستقل اپنی

ہے۔ ضروری خيال رکهنا کا چيزوں ان بهی تو ہيں، رکهتے ارادہ دينے کا درخواست لئے

منتقل ہوں۔  لئے کے کرنے اختيار رہائش مستقل ميں ملک اور کسی نہ اور جايئں نہ کر چهوڑ امريکا لئے کے لمبے عرصے  ●
کريں۔  داخل ريڻرنز ڻيکس انکم مقامی، ميں صورت کی ہونے واجب اور رياستی، وفاقی،  ●

کريں۔  ريجسڑت کے ساته تو سيليکڻو سروس مرد ہيں، کے عمر کی سے 26 برس آپ 18 برس اگر  ●
کريں۔ مہّيا پتا نيا اپنا کو DHS ●

رکهيں برقرار سڻيڻس اميگريشن اپنا
مستقل کہ وہ امريکا ميں سکتے کر نہيں جو يہ ظاہر يا ہيں جاتے کر چهوڑ عرصوں کے لئے لمبے کو مستقل باشندے جو امريکا ايسے
کم از کم سال ميں وہ کہ اگر ہيں سمجهتے اميگرنڻس ہيں۔ کئی سکتے حيثيت کهو کی باشندے مستقل ہيں، اپنی ارادہ رکهتے کا رہنے
 12 کہ آپ ہيں سمجهتے آپ اگر ہے۔ رہ سکتے ہيں۔ يہ غلط باہر سے امريکہ تو وہ جتنا عرصہ چاہيں رہيں، آتے امريکا واپس ايک بار

پرمٹ  کی داخلے) (دوبارہ پيشتر ری۔اينڻری چهوڑنے سے ملک آپکو تو ہونگے، سے باہر امريکا لئے کے عرصہ زيادہ ماہ سے
“Application for a Travel Document” 'ڻريول ڈاکيومنٹ اے Form I-131، 'ايپلکيشن فار آپکو اپالئی کرنا چاہيئے۔ لئے کے

کر کے  کو 3676-870-800-1 پر کال اليئن فارمز USCIS يا http://www.uscis.gov پر، آپ فارم يہ چاہيئے۔ کرنا فائل
ہے۔ ہوتی دينی فيس آپکو ايک لئے کے کرنے درج Form I-131 ہيں۔ سکتے کر حاصل

کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ اپنے يا ويزا آپ پر اينڻری پورٹ آف ہوتی ہے۔ لئے کے عرصے کے تک سال دو پرمٹ ری۔اينڻری ايک
داخل ميں پر امريکا واپسی آپکو کہ نہيں ہے يہ مطلب کا رکهنے ہيں۔ ری۔اينڻری پرمٹ سکتے دکها ری۔اينڻری پرمٹ جگہ کی

عارضی سے باہر سکينگے کہ آپ دکها سے آسانی يہ زيادہ آپ سے اسکی وجہ ليکن جائيگی، مل طور پر اجازت الزمی کی ہونے
ڈپارڻمنٹ آف  پار سمندر قريبی اپنے يا http://www.state.gov پر جايئں، معلومات کے لئے مزيد ہيں۔ آرہے واپس ويزٹ کے بعد

کريں۔ وزيٹ کو آفس کونسولر اسڻيٹ

http://www.uscis.gov
http://www.state.gov
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درج کريں ڻيکس ريڻرن
ڻيکس انکم اپنے آپکو سے حيثيت کی باشندے مستقل ايک

ديا قرار الزم اگر ضروری ہے اور، کرنا فائل ريڻرنز
اپنی اور سروس، ريوينيو انڻرنل آمدنی اپنی تو جائے
رپورٹ کو ڈپارڻمنٹ ڻيکس مقامی يا شہری، رياستی،

باہر قيام سے امريکا کے لئے عرصہ کسی آپ کريں۔ اگر
اپنے اگر آپ يا کرتے، نہيں فائل ڻيکس دوران انکم کے
ہيں، آپ ”نون۔اميگربٹ“ کہ لکهتے ہيں پر ريڻرن ڻيکس

پر فيصلہ حکومت اس تو امريکی ہيں، اميگرنٹ نہيں يعنی
حيثيت باشندے کی مستقل اپنی نے آپ کہ سکتی ہے پہنچ

ہے۔ کردی ترک
 

کرايئں اندراج ساته کے سروس سيليکڻو
ضروری ہے۔  کرنا ريجسڻر ساته کے سروس سيليکڻو آپکو تو ہے، اندر 18 سے 26 برس کے عمر آپکی اور ہيں مرد ايک آپ اگر

امريکا خدمت کے لئے حاضر ہيں۔ افواج ميں مسلح امريکی آپ کہ ہيں کرتے مطلع حکومت کو ريجسڻر کرتے ہيں تو آپ آپ جب
شہريؤں اور باشندوں مستقل ہو، مرضی اپنی انکی کہ کہ سوائے اسکے ہے مطلب اسکا ہے۔ نہيں رائج ڈرافت ملڻری وقت اس ميں

ہے۔ نہيں ضرورت کی کرنے خدمت ميں افواج مسلح کو
 

سيليکڻو  ہيں۔ سکتے کرا ريجسڻر کو پر اپنے انڻرنيٹ يا آفس پوسٹ امريکی کسی آپ
سائٹ: ويب کی سروس سيليکڻو لئے کے کرانے اندراج اپنا پر انڻرنيٹ ميں سروس

بات کرنے  سے کسی ميں سروس سيليکڻو http://www.sss.gov ويزٹ کريں۔
نہيں ہے۔  يہ کال مفت 6888-688-847 کال کريں۔ لئے کے

 
معلومات مل  سائٹ http://www.uscis.gov پر بهی ويب USCIS کی آپکو

سکتی ہيں۔

کريں مہّيا کو DHS اپنا نيا پتا
کی پتے ملکی کے غير ،Form AR-11 ، کو آپ کريں۔ مطلع سے پتے نئے DHS کو اپنے تو ہيں ہوتے منتقل آپ بهی جب

داخل اندر اندر کے دن دس کے منتقلی اپنی آپکو فارم يہ ہوگا۔ کرنا فائل ،Alien’s Change of Address Card کارڈ کا تبديلی
کے   Form AR-11 برقياتی ايک الئن پتہ اون اپنا آپ ہے۔ فيس نہيں کی کوئی کرنے فائل کے اس فارم ہے۔ کی ضرورت کرنے
کی جا  کيسوں کے لۓ زيرتجويز تمام تقريبا“ تبريلی کی بتہ الئن سکتے ہيں۔اون کر تبديل بر http://www.uscis.gov ذريعے

ہے۔ سکتی

کريں: http://www.uscis.gov۔ ويزٹ يا کريں، کال USCIS کو 5283-375-800-1 پر کے لئے مزيد معلومات

ايک مشروط باشندہ ہيں اگر آپ
CR ہيں  آپ ايک ہوں۔ سے کی حيثيت (conditional resident, CR) باشندے مشروط ايک ميں امريکا آپ کہ ہے سکتا ہو

کے بيوی) يا (مياں سپاؤس رہائشی مستقل يا امريکی شہری اپنے آپکو کيا گيا، منظور سڻيڻس ريزڈنٹ پرمننٹ آپکا دن جس اگر،
اميگرنٹ  بعض CR ہوں۔ وہ بهی کہ سکتا ہے ہو ہيں تو بچے آپکے اگر تها۔ ہوا عرصہ کا کم سال سے کئے ہوئےدو ساته شادی

ہيں۔ ہوتے باشندے مشروط بهی والے) لگانے (رقم انويسڻرز
 

حيثيت  کی مستقل باشندے مشروط کی۔ باشندے ايک مستقل ہيں جو ہوتی دارياں ذّمہ وہی حقوق اور وہی بهی CR کے ايک
ريزڈنس“  رموو دی کنڈيشنز آن ”پيڻيشن ڻو ، Form I-751 تو يا کو باشندوں مشروط اندر کے سالوں دو کے ہونے منظور

،Form I-829 يا درخواست) کی شرائط ہڻا دينے سے پر (ريائش “Petition to Remove Conditions on Residence”
کی کار (منتظم “Petition by Entrepreneur to Remove Conditions” کنڈيشنز“ رموو ڻو انڻريپرنوئر بائی ”پيڻيشن

تاريخ  اختمامی کی کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ عمومًا آپکے تاريخ يہ کرنا چاہيئے۔ داخل درخواست) دينے کی ہڻا شرائط سے جانب
 90 پہلے سے ہونے پورے سال دو کے منظوری حيثيت کی کی باشندے مستقل فارمز اپنی يہ آپکو ہے۔ ہوتی ڈيٹ) (ايکسپريشن

سکتے ہيں۔ کهو حيثيت اميگريشن کی اپنی کرتے، تو آپ نہيں اگر آپ ايسا چاہيئں۔ فائل کرنے اندر اندر دنوں کے

http://www.sss.gov
http://www.uscis.gov
http://www.uscis.gov
http://www.uscis.gov
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کرنا۔ درج Form I-751 ساته کے بيوی يا شوہر اپنے
تو اپنيمستقل شادی تهی ساته کے باشندے مستقل يا شہری ايک آپکی بنياد کی اميگريشن کی آپ اور ہيں ايک مشروطی باشندے آپ اگر

Form I-751 اکهڻا فائل کريں۔  (يا بيوی) آپکے شوہر آپ اور کہ ہے ضروری لئے کے شرائط ہڻوانے حيثيت سے باشندے کی

يا  ہے، چکی ہو شادی ختم اگر ضرورت نہيں ہے۔ داخل کرنے کی ساته بيوی کے يا شوہر آپکوForm I-751 اپنے اوقات بعض
يا  شوہر اپنے آپ سکتے ہيں۔ اگر کر فائل سے Form I-751 الگ تو آپ ہے، ساته بدسلوکی کی آپکے بيوی نے مياں يا اگر آپکے

سکتے ہيں۔  کر فائل Form I-751 کبهی بهی ريزڈنٹ بننے کے بعد مشروطی آپ تو رہے، کر نيہں بيوی کے ساته فائل
 

جائے کيا فائل طرح کس کو I-829 اور I-751 فارم USCIS کے  
باشندے مشروطی کون:

ہے۔ جاتی ہو ختم بعد سال دو کے بننے (CR) باشندہ مشروطی آپکے حيثيت رہائشی مشروطی کيوں:
Form I-751 داخل کرنا  باشندوں کو مشروط والے کرنے فائل اکهڻا ساته کے بيوی يا شوہر کب: اپنے

فارم  دونوں يہ چاہيئے۔ کرنا Form I-829 جمع کو والوں) کرنے جمع انوسڻرز(رقم اميگرنٹ ہوگا۔
کے اندر فائل ہونے چاہيئں۔  90 دنوں سے پہلے ہونے ختم کے حيثيت مشروط رہائشی

ہيں۔  کر سکتے کال کو 3676-870-800-1 پر الئن فارمز USCIS آپ وصول کريں: کہاں سے فارم
ہيں۔  سکتے کر حاصل بهی http://www.uscis.gov سے فارم آپ

کی  فارم پتے کے بهيجيں۔ سروس سينڻرز پر سينڻر USCIS سروس بهيجيں: اسکو کسی فارم کہاں پر
ہيں۔ درج ميں ہدايات

فيس دينی ہوتی  ايک لئے Form I-751 يا Form I-829 داخل کرنے کے آپکو ہے: آتا کيا خرچ اسکا
فيس کے  USCIS سے رائج پہلے سے کرنے روانہ فارم لئے ہے، اس آسکتی تبديلی ميں فيس اس ہے۔

کريں۔ پتا ميں بارے
ايک  سے USCIS آپکو عام طور تو ہيں، کرتے پر داخل Form I-751 يا Form I-829 وقت اگر آپ
طور سے  عام جو ہے ديا گيا بڑها لئے کے عرصہ تک ايک کو CR کی حيثيت آپکی کہ بهيجيگا نوڻس
کريگا۔ ريويؤ کو درخواست آپکی USCIS دوران کے اس عرصہ ہے۔ سکتا ہو کا عرصہ تک ماہ بارہ

جب دستاويزيت رکهيں۔ پاس اپنے کاپی اسکی بهيجيں، فارم بهی جو آپ کو دفاتر حکومتی ديگر بات: USCIS اور کی کام
بچ سے مسائل آپ سے رکهنے کاپيئاں ہيں۔ جاتے کهو فارم اوقات بعض بهيجيں۔ کاپيئاں بهيجيں۔ نہيں اصل تو بهيجيں،

سکتے ہيں۔
 

تالش قانونی مدد کی
خدمات کی وکيل قابل اور والے رکهنے الئسنس ايک آپ تو چاہيئے، مدد ميں سلسلے کے مسلے کے اميگريشن آپکو کسی اگر

ہيں۔ سکتے کر سے دريافت اسوسييشن بار مقامی اپنی لئے کے مدد ميں ڈهونڈنے وکيل اہل آپ ايک ہيں۔ سکتے کر حاصل
 

اميگريشن انکو کہ ہوتا ہے کيا ثابت کرکے پاس ڻيسٹ نے وکالء ان ہيں۔ کرتی کی تصديق الء ميں ماہرين اميگريشن رياستيں بعض
ماہرين کی شدہ تصديق پر ويب سائڻس بار کی اپنی رياست ذيل رياستيں مندرجہء ہے۔ آجکل علم مخصوص ميں بارے الء کے

يا اڻرنی کس کہ آپ ہے داری آپکی ذّمہ کہ رکهيں ياد ليکن يہ ڻيکسس۔ کيروالئنا، اور فلوريڈا، نارته کيلفورنيا، ہيں: ديتی فہرست
کرتا۔  نہيں سفارش يا تايئد کی وکيل مخصوص DHS کسی ہيں۔ کرتے انتخاب کا وکيل

 
نہيں پيسے کافی پاس لئے آپکے کرنے کے وکيل ہے، ليکن ضرورت مدد کی قانونی کے معاملے ميں اميگريشن کسی آپکو اگر

سکتے ہيں: کر طلب مدد سے ان آپ ہيں۔ موجود بهی راستے والے خرچ کم يا مفت کچه کے مدد ہيں، تو

ايک  لئے کے ہونے ”تسليم“ ہے۔ کيا تسليم اپيلز(BIA) نے اميگيشن آف بورڈ جنکو ہيں تنظيميں ايسی يہ تنظيم۔ تسليم شدہ کوئی  ●
بہت وہ صرف لئے کے ان خدمات اور چاہيئے ہونا تجربہ اور علم کافی لئے کے کرنے مہّيا کو مدد اميگرنڻس کے پاس تنظيم

http://www.uscis.gov
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لئے  کے کی فہرست شدہ تنظيموں تسليم BIA کی ان ہے۔ قبول کرسکتی طلب يا فيس  معمولی
ديکهيں۔ پر http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/recognitionaccreditationroster.pdf

خدمات  اپنی نمائندے يہ ہيں۔ منسلک ہوتے سے تنظيموں“ شدہ ”تسليم ہيں جو BIA کی لوگ نمائندہ۔ يہ ايسے شدہ تسليم کوئی  ●
لئے  کے کی فہرست شدہ نمائندوں تسليم BIA کے ان ہيں۔ سکتے کر يا قبول ہيں سکتے مانگ معمولی فيس بہت صرف لئے کے

جايئں۔ پر http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/accreditedreproster.pdf
عدالت کے  اور کے قانون اميگراشن کو نمائندوں ان ہيں۔ کرتے مہّيا خدمات جو مفت ہيں لوگ نمائندہ۔ يہ ايسے مستند کوئی  ●

اور طالبعلم سکول کے شامل ہيں الء مثالوں ميں کی نمائندوں مستند ہونا چاہيئے۔ بارے ميں علم کے دستور اور ضوابط
کام ساته پادری، ہے (رشتہ دار، ہمسايہ، تعلق ذاتی ساته کے آپ جنکا لوگ اخالقی سيرت رکهنے والے اچهی گريجويڻس اور

دوست)۔ واال، کرنے
ہے  موجود فہرست کی لوگوں کردہ تسليم ايسے ميں آفس کے جج اميگريشن والے۔ چيف کرنے مہّيا (سروس) خدمات ليگل مفت  ●

(ديکهيں ہيں کرتے مہّيا خدمات قانونی کو مفت لوگوں مبتال ميں مقدموں اميگريشن کے  جو
شايد اميگريشن جو ہے فہرست کی تنظيموں اور وکالء ايک يہ http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm)۔
نے تنظيموں اور وکيلوں شامل ميں اس فہرست ہوں۔ تيار کو کرنے انکی نمائندگی ميں مقدمات کے اميگرنڻس ميں کورڻس

بعض سے ميں ان تو ہے، دی رضامندی کرنے کی مدد (بال معاوضہ) بونو پرو کی اميگرنڻس ميں مقدموں کے صرف اميگريشن
نيچرالئزيشن، ويزا کی عرضداشت، کہ (جيسا ہو نہ عدالت سے جنکا تعلق سکيں کر نہ مدد ميں آپ کی معاملوں ايسے شايد

وغيرہ)۔
مقامی  ہر لسڻيں کی مقامی نمائندوں انکے اور تنظيموں معاوضہ) (بال بونو پرو شدہ تسليم طور سے عام بونو پروگرام۔  ● پرو

ہيں۔  ہوتی دستياب ميں دفتر USCIS کے

ہيں رسيدہ کے ستم خانگی تشدد آپ اگر
يا (نمبر1-800-799-7233، الئن ہاٹ ڈميسڻک وائلنس نيشنل آپکو تو ہيں کا شکار تشدد خانگی آپ اگر
ديگر اور سپينش مدد ہے۔ سکتی مل مدد ذريعہ کے (1-800-787-3224 لئے کے والوں کمزورسماعت

ہے۔ ميں دستياب زبانوں
  

زدہ ستم کے مستقل باشندوں اور شہريؤں امريکی ايکٹ) ويمن اگينسٹ (وائلنس تشدد ايکٹ خالف کے خواتين
اپنی يعنی سکيں، کر پيڻيشن“ وہ ”سيلف ۔ کے لئے کہ مستقل باشندے بننے ہے ديتا اجازت کو بچوں بيوی

ڈميسڻک  نيشنل يا http://www.uscis.gov ديکهيں، لئے معلومات کے مزيد ليں۔ کر فائل عرضداشت خود
الئن کال کريں۔ ہاٹ وائلنس

رہيں! خبردار سے فريب (مشير) کنسلڻنٹ اميگريشن
تاہم ہيں۔ پہنچا سکتے باہم خدمات اچهی اميگرنڻس کو ايماندار ہوتے ہيں، اور والے اور اہليت اچهی وکالء کے اميگريشن سے بہت

ہيں۔ اڻهاتے فائدہ ناجائز سے اميگرنڻس جو ہيں لوگ ايسے بعض

ادائيگی کی پيسوں آپ کہ سے پہلے اس اور فيصلہ کريں، کا کرنے مدد حاصل ميں معامالت کے آپ اميگريشن پہلے کہ سے اس
مدد قسم کی قانونی کس آپکو کہ سکيں پہنچ پر فيصلے صحيح ميں بارے اس آپ تاکہ کريں تحقيق کچه آپ ضروری ہے کہ کريں،

بچايئں۔ سے بننے شکار کا فراڈ اميگريشن کو اپنے ہے۔ درکار

ہيں: کی باتيں ياد رکهنے چند يہ

سبز  جو لوگ نہيں۔ تعلق ساته خصوصی کا USCIS کے شخص يا تنظيم والی کسی نجی کرنے معامالت ميں مدد اميگريشن کے ●

بهروسہ  پر لوگوں ايسے کريں۔ سواالت ان سے کرتے ہيں، کا دعوی تعلق مخصوص کسی ساته کے USCIS ہيں يا باغ دکهاتے
اميگريشن اگر آپ کسی تيز بنا دينگے۔ زيادہ کو کارروائی يا کرينگے حاصل نتائج وہ دالتے ہيں کہ يقين کو آپ جو کريں نہ

سکتی۔ ہو نہيں تبديل بات يہ لينے سے مدد کی مشير وکيل يا تو ہيں، نہيں اہل کے منفعت

http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/recognitionaccreditationroster.pdf
http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/accreditedreproster.pdf
http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.uscis.gov
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مہّيا  اميگريشن سروسز کہالتے ہيں، پبلک“ جو ”نوڻريز لوگ اور اسڻيٹ آفسز ريئل ايجنسيز، (مشير)، ڻريول کنسلڻنٹ بعض ●

کئے  سے تسليم طرف BIA کی اورانکے کريں دريافت ميں بارے کے پر انکی اہليت طور الزمی کہ چاہيئے آپ کو ہيں۔ کرتے
ہيں، بتاتے اہل کا کرنے مہّيا خدمات قانونی کو اپنے جو لوگ بعض کہيں۔ کو ديکهنے کاپيئاں کی سرڻفکيٹ بار يا خط کے جانے

ہيں۔ کر سکتے کهڑے مسلے سنگين لئے کر کے آپکے غلطياں لوگ يہ ہوتے۔ اہل نہيں دراصل
آبائی  اگر آپکی کريں۔ حاصل تحريری معاہدہ (کنڻريکٹ) ايک تو ہيں، مدد ليتے وکيل کی يا مشير کے کسی اميگريشن آپ اگر  ●

کيا کيا آپکو کہ چاہيئے ہونا لکها پر چاہيئے۔ معاہدے ہونا دونوں ميں زبان، اور آپکی انگريزی معاہدہ تو ہے، نہيں زبان انگريزی
طلب کريں۔ حوالے پہلے کرنے سے دستخط کنڻريکٹ پر ہوگی۔ قيمت کيا انکی جايئنگی، اور کی خدمات مہّيا

اصلی  اپنے کريں۔ ضرور وصول رسيد اسکی ہيں کرتے ادا آپ اجرت جو بچيں۔ سے دينے ميں يا نقد کيش اجرت کی ● خدمات
رکهيں۔ ہی ضرور اپنے پاس دستاويزات

ضروری  کريں، دستخط بهی پر چيز جس کريں۔ آپ نہ پردستخط درخواست يا ہو) لکها نہ کچه پر (جس کاغذ سادے کسی کبهی  ●
طرح سمجهيں۔ پوری آپ اسکو کہ ہے

کو، اڻرنی مقامی ڈسڻرکٹ يا کيجيئے۔ اپنے رياستی حاصل ہے تو مدد کی بازی آپکے ساته دهوکا نے اميگريشن کنسلڻنٹ آپکے اگر
کريں۔ کال کو ڈپارڻمنٹ پوليس مقامی يا کو، ڈپارڻمنٹ افيرز کنزيومر

کے نتائج روّيے مجرمانہ لئے کے مستقل باشندوں
ہے۔ اگرآپ ايک مستقل ضروری کرنی تعميل قوانين کی ميں تمام کو امريکا مستقل رہائشيؤں ہے۔ سوسائڻی امريکا ايک پابند قانون

کا سامنا مسائل سنگين آپکو تو ہيں، ميں سزاياب ہوتے جرم يا کسی ہيں کا ارتکاب کرتے جرم کسی ميں امريکا آپ اور باشندے ہيں
ممنوع قرار ديا جاسکتا ہونا داخل واپس ميں صورت کی جانے کر چهوڑ امريکا ہے، جاسکتا نکاال سے ملک آپکو ہے۔ سکتا ہو
آپکے مثاليں ہيں جو کی جرائم ايسے نيچے سکتے ہيں۔ اہليت کهو شہريت کی اپنی آپ ميں، مخصوص حاالت بعض اور، ہے،

سکتے ہيں۔ کر متاثر کو حيثيت کی مستقل باشندے

کی  قيد سال ايک جو ہيں شامل جرائم کے ايسے تشدد ميں جس ہے، جرم) کہالتا سنگين (نہايت فيلونی“ ”ايگراويڻڈ جو جرم ايسا ●

ہيں۔ جرم والے سنگين رکهنے سزا
قتل۔ ●

گردی۔ ہشت د ●

بالجبر۔ زنا ●

حملہ۔ جنسی پر بچے کسی ●

تجارت۔ ناجائز کی يا انسانوں اسلحہ، آتشين منشيات، ●

جسمانی  ہوتا ہے؛ کا ارادہ دهوکا دينے يا کرنے چوری ميں جس ہے ہوتا جرم ايسا جو عمومًا واال جرم، خباثت اخالقی ايک ●

يا ہے؛ جاتا نقصان پہنچايا جسمانی سنگين کی وجہ سے روّيہ محتاط جاتی ہے؛ غير دی دهمکی کی يا کرنے ہے جاتا کيا نقصان
جرم۔ اخالقی کا بد جنسی ايک

آپ: اگر ہيں نتائج سنگين لئے سے آپکے کی حيثيت باشندے مستقل ايک عالوہ، اس کے

بوليں۔ جهوٹ سے غرض کی کرنے حاصل منفعت اميگريشن لئے کے اور کسی يا اپنے ●

ہيں۔ نہيں آپ جبکہ ہيں، شہری امريکی آپ کہ کہيں ●

ہو۔  اجازت کی دينے ووٹ کو شہريؤں امريکی ميں صرف ڈاليں جس ووٹ ميں انتخابات مقامی يا وفاقی ايسے  ●
ہو۔ کرتا استعمال قانونی ادويات غير وقت تر ميں ہو يا جو زيادہ نشے جو شخص ايسا ہيں ۔۔۔ باز“ نشہ ”عادی ايک ●

ہيں۔  شدہ شادی ساته کے اشخاص زيادہ سے ايک وقت بيک  ●
لئے  کے سپاؤس يا (خرچہ) سپورٹ لئے کے بچے ہوئے، کرتے ورزی خالف اڻهاتے، يا حکم کی نہيں خرچہ کا فيملی اپنی ●

کرتے۔ نہيں ادا سپورٹ
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گرفتار  باعث کے کرنے، ورزی خالف تحفظ کی قانونی بشمول کرنے، پريشان اسے کرنے يا پيٹ کی مار رکن کے فيملی کسی ●

ہے۔ جاتا تشدد کہا خانگی کو ہيں۔ اس جاتے کئے
ہيں۔ بولتے جهوٹ لئے کے کرنے حاصل منفعت پبلک ●

کرتے۔ نہيں فائل ريڻرنز ڻيکس الزمی ●

کو ريجسڻر  اپنے ميں سيليکڻو سروس پر طور دانستہ ہوئے ہوتے کے مرد عمر کی کے درميان آپ 18 برس اور 26 برس اگر  ●
کراتے۔ نہيں

وہ  چاہے کريں، مدد ميں ہونے طور پر داخل نا جائز ميں امريکا ہو نہ رکهتا شہريت يا قوميت امريکی جو کی شخص ايسے ● کسی
ہو۔ معاوضہ کيا بال کام يہ نے آپ چاہے اور ہو دار قريبی رشتہ شخص اپکا

اور کسی تو ہيں گئے پائے سزاياب لئے کے جرم کسی يا ہے کيا جرم کوئی نے آپ اگر
سے نامور اميگريشن وکيل کسی آپکو پہلے سے کرنے اپالئی لئے کے منفعت اميگريشن
قانونی اميگرنڻس کو جو تنظيم سے پر قائم کی بنياد کسی کميونڻی يا کرنا چاہيئے، مشورہ
لئے کے معلومات متعلق سے طريقے امداد حاصل کرنے کے قانونی ہو۔ کرتی مہّيا امداد

9 ديکهيں۔  صفحہ



 |   13   |

ہونا آباد ميں امريکا
ايسی آپ کو ہونگی۔ ثابت مددگار لئے کے گزارنے زندگی ميں امريکا کو آپ جو ہيں گئی دی معلومات ايسی سيکشن ميں اس
اور نمبر سيکورڻی سوشل جائے، کيا کيسے بندوبست کا کرنے حاصل مالزمت انتظام اور کا کہ رہائش چليگا کا پتا باتوں
صحت حفظان لئے کے خاندان اور اپنے اپنے اور ديکه بهال کرنے، کی پيسوں کرنے، اپنے حاصل الئسنس ايک ڈرائورز

چاہيئے۔ کرنا کيا کو آپ لئے کے کرنے حاصل
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کرنا کی جگہ تالش رہائش
رشتہ دوستوں يا اپنے بہت سے لوگ ہيں۔ شروع ميں پہنچنے پر کس جگہ رہنا چاہتے کہ آپ امريکا ميں ہے اوپر فيصلہ آپکے يہ
عالقائی يا مذہبی اوقات بعض ہيں۔ جاتے ہو منتقل گاہوں ميں رہائش وہ اپنی پر جانے مل مالزمت ہيں۔ کرتے قيام ساته کے داروں

ہيں۔ کرتی ميں مدد دالنے رہائش عارضی تنظيميں

کا  رہائشوں کی قسم مختلف کرتے ہيں۔ نيچے چند خرچ پر رہائش حّصہ 25 فيصد کوئی کا آمدنی تر لوگ اپنی زيادہ ميں امريکا
ہيں۔ سکتے انتخاب کر اپنا آپ ميں سے جن ہے ذکر

لينا مکان کا کرائے
کے تالش کرنے کو ہيں۔ ان جاسکتے لئے پر اپارڻمنڻس کرائے اور مکان

ہيں: طريقے کئی

پر سائن کے “For Rent” يا “Apartment Available” پر عمارتوں ●

رکهيں۔ نظر
کے “Classifieds” يا “Classified Advertisements” مين اخبار ●

 Apartments for” پر کريں جن تالش وہ صفحات ميں ديکهيں۔ سيکشنوں
کے مکانات ميں ان ہوں۔ گئے کئے درج “Homes for Rent” يا “Rent

کتنے کمرے ہے، پر مقام مکان کس ہوگی کہ درج معلومات ميں بارے
کيا ہے۔ ہيں، کرائہ

کے “Property Management” ميں پيلے صفحوں کتاب کے کی فون  ●
آپ سے يہ عوض کے دينے مدد ميں ڈهونڈنے آپکو مکان ہيں۔ ديتی پر مکانات کرائے جو ہيں کمپنيئاں ايسی يہ تحت ديکهيں۔

ہيں۔ کر سکتی طلب فيس
ہے۔  علم کا جگہوں دستياب کرائے پر انکو آيا سے پوچهيں کرنے والوں کام ساته اپنے داروں يا رشتہ اور دوستوں اپنے  ●

رکهيں۔ نظر پر نوڻسوں کے لئے“ کے ”کرائے بورڈوں پر بلڻين کے کميونڻی سنڻرز اور دکانوں، کی گروسری خانوں، کتب ●

نيٹ  کسی انڻر يا الئبريری پبلک مقامی اپنی تو آپ ہے نہيں کمپيوڻر پر گهر اگر آپکے کريں۔ تاالش جگہيں کی کرائہ پر نيٹ انڻر ●

سکتے ہيں۔ کر کام جاکر کيفے ميں
کريں۔ رابطہ پر فون ايجنٹ سے اسڻيٹ ريئل کسی ●

ہيں سکتے کر توقع کيا تو آپ ليتے ہيں مکان پر کرائے آپ جب
ايک ہيں۔ کہالتے “landlords” يا مکان مالک ہيں وہ ديتے پر کرايہ مکانات اپارڻمنڻس يا لوگ جو کی درخواست۔ پر لينے کرايہ

يہ مقصد کا اس ميں مکان مالک ہے۔ لئے کہہ سکتا کے بهرنے فارم لئے ايک درخواستی کے بننے دار آپ سے کرايہ مکان مالک
پيسے ہيں۔ کے کرنے کرايہ ادا آپکے پاس کہ ہے نا معلوم کر

نمبر سوشل سيکورڻی آپ اگر ہے۔ سکتا مانگ کرنے کا ثبوت مالزمت کے آپ اور نمبر سوشل سيکورڻی کا آپ فارم درخواستی
کے ثبوت کے سکتے ہيں۔ مالزمت کر استعمال (Permanent Resident Card) کارڈ پرمننٹ ريزڈنٹ اپنا تو آپ رکهتے نہيں

بهی فيس درخواستی معمولی سی ايک سے ہيں۔ آپ سکتے دکها بهی (pay stub) سڻب پے واال ملنے سے لئے آپ اپنی مالزمت
ہے۔ کو کہا جاسکتا کرنے ادا

ہے۔ اس سکتی ہو ضرورت کی شخص سے دستخط کرانے اور کسی پر نامے آپ کو کرايہ رہے تو کر نہيں آپ ابهی مالزمت اگر
پڑيگا۔ دينا کرايہ سے طرف آپکی کو توکوسائنر پائے دے نہ کرايہ آپ اگر ہے۔ جاتا کہا (“co-signer”) کوسائنر کو شخص

دستخط  ”ليز“ پر يا نامے ايک کرايہ آپ تو لئے راضی ہے کے دار بنانے کرايہ آپکو مالک مکان کرنے۔ اگر دستخط پر ليز
ايک اور آپ کرينگے ادا پر وقت ہيں کہ آپ کرايہ کی ہامی بهرتے بات ہيں تو آپ اس کرتے دستخط پر ليز آپ کرينگے۔ جب

بهی لئے کے ماہ ايک مثًال کم مدت، ہيں۔ رہائش ہوتے لئے کے مدت کی سال ليز ايک کرينگے۔ اکثر قيام لئے کے مدت مخصوص
پڑے۔ دينی زيادہ رقم شايد کے لئے کی ليز مدت چهوڻی کے مقابلے ميں ليز لمبی آپ کو ہے۔ سکتی مل
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ميں حالت اچهی اور صاف کو گهر کہ آپ ہيں بهرتے کی ہامی اس بات آپ تو ہيں دستخط کرتے پر ليز يا نامے کرايہ جب آپ
درج يہ بهی ليز ميں ہے۔ سکتی جا لی رقم مزيد سے آپ تو ہيں پہنچاتے نقصان کوئی کو جگہ ہوئی لی پر آپ کرايہ رکهينگے۔ اگر

ہے۔ اجازت کی رہنے لوگوں کو کتنے گهر ميں کہ ہے سکتا جا کيا

مکان کو مالک پڑينگی۔ پوری کرنی کو ہے وہ آپ داری لی نے ذمہ آپ ميں جن باتوں کی ہے۔ معاہدے دستاويز قانونی ليز ايک
۔ ہے اسکا کام رکهنا ميں حالت اچهی اور محفوظ کو جائداد ہونگی۔ نباهنی باتيں سے متعلق اس بهی

کی  اس ڈيپازٹ ہيں۔ کرتے ادا سيکورڻی ڈيپازٹ ايک وقت عمومًا ہوتے منتقل ميں دار مکان کی ادائگی۔ کرايہ سيکورڻی ڈيپازٹ
ہو تو ميں حالت اچهی ستهرا اور صاف گهر چهوڑتے وقت اگر ہے۔ برابر ہوتی کے کرائے مہينے کے ايک سے طور رقم عام

خرچ پر مرمت صفائی يا حّصہ کا کچه اس ڈيپازٹ يا مکمل کا آپ مکان مالک تو ہو ايسا نہ جائگا۔ اگر مل ڈيپازٹ واپس يہ کو آپ
سکتا ہے۔ رکه لئے کرنے کے

بارے انکے کو مکان مالک ہيں تو نظر آتے مسلے کوئی معائنہ کيجئے۔ اگر کا اس سے پہلے منتقل ہونے ميں اپارڻمنٹ يا مکان
واپس ڈيپازٹ سيکورڻی مکمل اپنا کہ کيجيئے معلوم يہ بات کرکے سے مکان مالک اپنے پيشتر سے چهوڑنے مکان بتايئے۔ ميں

چاہيئے۔ کرنا ڻهيک کچه کيا کو آپ لئے کے لينے

پانی اور  ہيڻنگ، بجلی، يوڻلڻيز (گيس، ميں کے کرايہ اپارڻمنڻس اور ادائگی۔ بعض مکانوں کی ميں ديگر اخراجات رہائش کی کرايہ
تاالش رہائش ادا کرنی پڑيگی۔ رقم عليحدہ لئے ان کے اور جگہوں پر آپ کو بعض ہے۔ ہوتی کی قيمت شامل اڻهانے) کو کوڑے

يہ سے پہلے کرنے دستخط تو اگر ايسا ہے ہے۔ شامل ميں قيمت کرايہ کی يوڻلڻيز آيا دريافت کريں کہ سے مکان وقت مالک کرتے
ان کہ لينا چاہيئے کر معلوم يہ کو آپ تو ہيں، نہيں يوڻلڻيز شامل ہے۔ اگر گئی کی شامل ميں نامے کرايہ بات يہ ليں کہ ديکه ضرور

ہوگا۔ زيادہ ميں سرديؤں خرچ کا ہيڻنگ) (مثًال بعض اور ميں گرميؤں خرچ کا کونڈشنگ) ايئر يوڻلڻيز (مثًال بعض کتنا خرچ آئگا۔ کا

کرانا مرمت کی چيزوں
خطر اور بے کو اپارڻمنٹ يا مکان ہوئے ليتے پر کرائے کے آپ کہ ہے الزم لئے کے مکان مالک

ہے تو: آتا پيش مسلہ کوئی آپکو اگر رکهے۔ ميں اچهی حالت

اور آپ  ہے خراب چيز کيا بتايئں کو ان کريں۔ بات ساته کے مکان مالک اپنے پہلے  ● سب سے
کرايا جائے۔ ڻهيک اسکو کہ چاہتے ہيں

کاپی اپنے  بتايئں۔ ايک ميں بارے خرابی کے لکه کر خط کو مکان اپنے مالک  ● اسکے بعد
رکهيں۔ لئے

ايسے  پاس حکومتوں کے مقامی شہری يا اکثر کريں۔ کال آفس کو ہاؤزنگ اپنے مقامی ميں ● آخر
وزٹ انسپيکڻر کو ہيں۔ کرتے مکانوں کا معائنہ لگانے کے لئے پتا کا مسائل جو ہوتے ہيں لوگ

دکهاليئں۔ مسائل اور انکو تمام کہيں لئے کے کرنے

شايد  آپ تو (يا کراتيں) کو درست نہيں کراتا مکان بگڑی ہوئی چيزوں آپکی) مالک (يا آپکا اگر  
سکيں۔ الزام لگا پر طور انکے خالف قانونی

آپکی) مالک آپکے (يا اگر ہيں۔ کہتے کرنا“ خاتمہ کا ”ليز کو کرنے ختم معاہدے کو کرايہ کے کرنا۔ نامے يا ليز کو ختم کرايہ
تيار لئے ختم کرنے کے پہلے کو وقت سے ليز آپکی شايد وہ تو ہے جاتا مل دار کوئی اور کرايہ لئے آپکے مکان کے کو مکان

آپ اگر ہوں۔ رہے نہيں بهی رہ وہاں چاہے آپ پڑے، کرايہ دينا ماہانہ کے لئے مدت تمام ليز کی آپکو شايد تو نہيں، اگر جايئں۔ ہو
مکان کهو بيڻهيں۔ اپنے مالک بهی ڈپازٹ سيکورڻی اپنا آپ ہے ممکن تو ہيں چهوڑتے مکان سے پہلے مدت پوری ہونے کی ليز
چهوڑنا مکان آپ جس تاريخ کو کہ ہيں الزم ڻهيراتے يہ مکان مالک اکثر ہيں۔ چاہتے مکان چهوڑنا آپ کہ نوڻس ديں تحريری کو

نوڻس ديں۔ قبل انکو دن تيس کم از سے کم اس چاہتے ہيں
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ہے  نہيں اجازت کی برتنے امتياز ميں ہاؤزنگ سمجهيں: حقوق اپنے  

کون آپ کہ سکتے کر نہيں انکار سے دينے پر کرايہ مکان پر بنياد اس آپکو مالکان کے مکانوں
جائے: ديا انکار کر باعث آپکو وجہ کے بهی کسی گئی نيچے دی ہے کہ خالف کے قانون يہ ہيں۔

يا رنگ۔  ● آپکی نسل
ہيں۔ آئے سے ملک کس آپ ●

آپکا مذهب۔ ●

جنس۔ آپکی ●

معذوری۔ جسمانی کوئی ●

ہيں۔ شدہ غير شادی شدہ يا يہ کہ آپ شادی مثًال حيثيت، خاندانی آپکی ●

باعث کے ايک کسی سے وجوہات ميں ان انکار سے رہائش آپ کو کہ ہيں سمجهتے آپ اگر
کے ساته فون (HUD)ڈولپمنٹ اربن اينڈ ہاؤزنگ آف ڈپارڻمنٹ ايس يو آپ تو ہے، گيا  کيا

زبان، دونوں ميں اور ہسپانی انگريزی ہيں۔ معلومات سکتے پر رابطہ کر (نمبر1-800-669-9777)
ہيں۔ جاتی دی

نئے پتے  کے آپ ڈاک آپکی وہ کريں تاکہ مطلع پوسڻل سروس کو ايس تو يو ہيں کرتے تبديل رہائش بات: اگر آپ کی کام
آفس پر  پوسٹ مقامی اپنے پهر ہيں، يا سکتے کر تبديل آن الئن پر http://www.usps.com پتا اپنا سکے۔ آپ بهيج پر
کے  ہدايات بهوليں۔ نہ کرنا فورم AR-11 درج پاس DHS کے عالوہ، کے اس کريں۔ طلب گائڈ“ ”موونگ ايک جاکر

ديکهيں۔ 8 صفحہ لئے

خريدنا مکان
اور ہيں فوائد سے بہت اسکے گهر اپنا ہو تو ہے۔ جز کا خواب“ ”امريکی مکان کا مالک ہونا اپنے لئے کے لوگوں سے بہت

ہيں۔ ذمہ دارياں بهی آتی ساته بہت سی اسکے

سے والوں کرنے کام ساته دوستوں يا اپنے ہيں۔ سکتے کر مدد لئے کے خريدنے اور کرنے تالش کو گهر آپ ايجنٹ اسڻيٹ ريئل
اس جو پتا کريں۔ ايسا ايجنٹ طلب کريں نام کا اسڻيٹ ايجنٹ ريئل کسی کر کے کال کو يا کسی مقامی ريئل اسڻيٹ ايجنسی کر، پوچه
کے تحت ديکه “Homes for Sale” ميں “Classifieds” کے اخبار ہيں۔ آپ خريدنا چاہتے آپ مکان جہاں واقف ہو سے عالقے

ہيں۔ سکتے کر بهی تالش سائن کے ميں ”برائے فروخت“ پسنديدہ عالقوں اپنے آپ ہيں۔ سکتے

يا سے بينک مقامی کسی آپ ہے۔ کہالتا (mortgage) يہ مارگيج ہے؛ پڑتا لينا کے لئے ادهار خريدنے گهر کو تر لوگوں زيادہ
لئے کے مدت مخصوص ايک آپ کہ ہے يہ مطلب کا کرنے مارگيج حاصل ہيں۔ سکتے کر حاصل مارگيج سے کمپنی مارگيج کسی

ہيں۔ کر رہے حاصل ادهار واال کی شرح سود مخصوص ايک

ہے۔ سکتا جا ڈيڈکٹ کيا ڻيکس ميں سے انکم فيڈرل کے آپ ديتے ہيں وہ جو سود پر مارگيج آپ

کرتے ہيں۔  طلب شرح اونچی بہت سود کی کے لئے جو مرگيج محتاط رہيں سے والوں دينے بات: ايسے ادهار کی کام
کرنے کی وصول زيادہ سے آپ آئے ہيں، نئے نئے ميں ملک اس کہ آپ ديکهتے ہوئے يہ والے، دينے بعض ادهار

اخراجات، ضروری غير فراڈ، ميں خريداری کی آپکو مکان ہيں جو موجود قوانين ميں ملک اس ہيں۔ سکتے کر کوشش
سيکشن  کے ”ہومز“ پر  http://www.hud.gov لئے کے کرنے معلوم مزيد ہيں۔ ديتے تحفظ سے برتاؤ امتيازی اور

ديکهيں۔ تحت کے

تو اسکا ہے پہنچتا نقصان کوئی مکان کو آپکے ميں تاکہ اگر مستقبل ہے ضروری بهی خريدنا انشورنس کی مکاندار کے لئے آپ
نقصان والے پہنچنے سے ڈاکے يا آتشزدگی، خرابی، کی موسم انشورنس سے طور عام ملے۔ مدد آپکو ميں کرنے برداشت خرچ

ہوگا۔ کرنا ڻيکس بهی ادا پراپرڻی حساب سے کے ماليت مکان کی اپنے کو کرتی ہے۔ آپ سرپوشی کی

http://www.usps.com
http://www.hud.gov
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کی مکان آپکو وہ ہے۔ سکتا کر مدد ميں لگانے پتا کا انشورنس اور مارگيج آپکو وکيل اسڻيٹ ريئل يا ايجنٹ اسڻيٹ ريئل کوئی
سے۔ آپ کے سلسلے ميں خريداری مکان کو ايجنٹ اسڻيٹ ريئل ہيں۔ سکتے کر مدد بهی ميں کرنے پر سے متعلق فارمز خريداری

مارگيج  آپکو پڑے۔ فيس دينی ايک شايد کو وکيل اسڻيٹ ريئل آپکو لئے کے مدد ميں کرانے پر فارمز چاہيئے۔ ليکن لينی نہيں  فيس
کاسڻس، کلوزنگ کو فيسيں ان ہونگی۔ دينی فيسيں کی بهی داخل کرنے فارمز قانونی ساته کے رياست اور کی کرنے حاصل

مکان آپ پيشتر کہ سے اس کہ ہے لئے الزم کے والے کرنے مہّيا ماگيج ايجنٹ يا اسڻيٹ آپکے ريئل ہيں۔ کہتے “closing costs”
دينی ہوگی۔ فيس کتنی کو آپ کہ بتائے کو آپ کريں، دستخط پر کاغذات حتمی خريدنے کے

معلومات مزيد ميں بارے کے لينے پر کرايہ يا خريدنے گهر
اربن اينڈ آف ہاؤزنگ يو ايس ڈپارڻمنٹ لئے کے دی گئی معلومات ميں سپينش زبان اور انگريزی

رابطہ پر (1-800-569-4287) فون يا جايئں، پر http://www.hud.gov سائٹ ڈيوالپمنٹ کی ويب
سيڻزن انفارميشن فيڈرل لئے کے معلومات کے بارے ميں کرنے حاصل مارگيج اور مکان خريدنے کريں۔
 http://www.fanniemae.com عالوہ کے اس کريں۔ وزٹ پر http://www.pueblo.gsa.gov کو سنڻر

ديکهيں۔  بهی سيکشن کا ہوم بائرز“ اينڈ اونرز هوم ”فار کے تحت

حاصل کرنا نمبر سوشل سيکورڻی
ايسا نمبرايک سيکورڻی سوشل ہيں۔ سکتے کر حاصل (SSN) نمبر سيکورڻی ايک سوشل آپ سے کی حيثيت رہائشی مستقل ايک

سکتے مل منعفت آپکو جو اور کمائی آپکی حکومت کو يہ ہوتا ہے۔ مقرر طرف سے کی حکومت امريکی لئے آپ کے جو ہے نمبر
استعمال نمبر يہ بهی سکول، ادارے، مثًال ديگر اور بينک لئے کے شناخت آپکی ہے۔ ديتا ميں مدد رکهنے ميں باخبر بارے کے ہيں

ہے۔ سکتا جا کيا دريافت نمبر SSN آپکا سے آپ تو خريدتے ہيں، مکان ہيں يا ليتے کرايہ پر ايک اپارڻمنٹ جب آپ ہيں۔ کرتے

سوشل قريبی سے سب ہے۔ اپنے کہالتا ايڈمنسڻريشن سيکورڻی سوشل وہ ہے سپرد کے محکمہ حکومتی جس سوشل سيکورڻی
لئے: پتے کے کے سيکورڻی دفتر

ہے۔  کہاں پر دفتر سيکورڻی سوشل قريبی سے سب کہ پوچهيں سے ہمسايؤں دوستوں اور  ●
زبان ميں دی  سپينش اور انگريزی معلومات درميان 1213-772-800-1 پر کال کريں۔ کے بجے سات شام اور بجے سات ● صبح

دستياب ہے۔ بال معاوضہ بهی سہولت کی ترجمے ہيں۔ جاتی
کيجيئے۔  تاالش پتا ميں صفحات نيلے کے کی کتاب فون ●

کے لئے زبان ہسپانی يا، پر جايئں http://www.socialsecurity.gov ،سائٹ ويب سيکورڻی ايڈمنسڻريشن کی  ● سوشل
ديکهيں۔ پر http://www.segurosocial.gov/espanol/

بولتے  نہيں انگريزی آپ اگر  
مترجم ايک کو آپ دفتر کا سيکورڻی سوشل کے لئے مدد آپکی ميں طلبی کی نمبر سيکورڻی سوشل

کو اس جواب دے پر (1-800-772-1213 (نمبر: فون شخص آپکا جو ہے۔ سکتا مہّيا کر معاوضہ بال
کريگا۔ مدد پر فون کی آپ جو لينگے کر تاالش مترجم بولتے۔ وہ ايک انگريزی نہيں آپ بتايئے کہ

ہے۔ سکتی مل مدد کی ايک مترجم کو آپ بهی وقت کے وزٹ کرنے کو دفتر سيکورڻی سوشل

معلومات کارآمد لئے کے والوں آنے حاليہ ميں امريکہ پر سائٹ ويب کی ايڈمنسڻريشن سيکورڻی سوشل
دی  14 زبانوں ميں معلومات سے متعلق سيکورڻی سوشل ميں حّصہ ايک کے ويب سائٹ ہيں۔  موجود

لئے  کے زبان سپينش يا، جايئں http://www.socialsecurity.gov پر  گئی ہيں۔ آپ
پر۔ http://www.segurosocial.gov/espanol/

http://www.hud.gov
http://www.fanniemae.com
http://www.pueblo.gsa.gov
http://www.socialsecurity.gov
http://www.segurosocial.gov/espanol/
http://www.socialsecurity.gov
http://www.segurosocial.gov/espanol/
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کے دفتر ميں  ہے، نہ کسی سوشل سيکورڻی ضرورت دينے کی نہ درخواست آپکو لئے سيکورڻی نمبر حاصل کرنے کے سوشل
جانے کی اگر:

تها اور کيا طلب نمبر سيکورڻی سوشل وقت ديتے درخواست کی ويزا اميگرنٹ آپ نے ●

اور تها کيا بعد اپالئی اسکے يا ميں، اکتوبر 2002 لئے اميگرنٹ ويزا کے نے آپ  ●
تهی۔  زيادہ سے اس يا عمر 18 سال آپکی وقت کے آنے امريکا  ●

بچيئے سے تهيفٹ آئڈينڻڻی
چرا لی ہيں، معلومات آپکی ذاتی نے شخص کسی کہ ہے يہ مراد سے آئڈينڻڻی تهيفٹ يا شناخت کی چوری

بينک آپکے وہ ہوئے کرتے استعمال کو اس نمبر۔ اکاؤنٹ بينک يا نمبر سيکورڻی سوشل آپکا کہ جيسا
ايک تهيفٹ ہے۔ آئڈينڻڻی سکتا کر کارڈ وصول کريڈٹ پر کے نام آپ يا ہے نکال سکتا پيسے سے اکاؤنٹ

لئے: کے سے بچانے اس کو ہے۔ اپنے جرم سنگين

مہّيا کرتے ہيں،  ذاتی معلومات اپنی آپ کو کاروباروں يا لوگوں جن رکهيں کہ خيال کا سختی سے ● اس
ہيں۔ آپ کے بهروسے کے اور ہيں وہ آپ کے واقف پر، نيٹ فون يا انڻر طور سے خاص

ساته ليکر نہيں  اپنے پر رکه چهوڑيں۔ کسی محفوظ جگہہ اپنے گهر ميں کارڈ  ● اپنا سوشل سيکورڻی
کريں۔  جايا

ضرورت ہو۔  فی الحال کو آپ کی جن رکهيں کارڈز کريڈٹ يا دستاويزات وہ شناختی صرف ● اپنے ساته
پر رکه چهوڑيں۔ جگہ محفوظ کسی کو گهر ميں باقی

بعد کوڑے  کرنے کے شريڈ يا پهاڑنے ہوں، درج معلومات ذاتی آپکی پر جن کو فارمز  ● ايسے کاغذات يا
پهينکيں۔ ميں

الئن تهيفٹ ہاٹ آئ ڈی کميشن کی ڻريڈ آپ فيڈرل تو ہے، پيش آتا مسلہ کوئی آپکو آئڈينڻڻی تهيفٹ کا اگر
آپ سکتے ہيں۔ کر حاصل مدد کے کال کر پر 1-877-438-4338  کو

ہيں۔ سکتے کر حاصل معلومات بهی پر http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft

ڈپارڻمنٹ  کو ايڈمنسڻريشن سيکورڻی سوشل تهيں، وہ درکار معلومات جو لئے کے کرنے SSN جاری ايک آپکو ميں، صورت اس
آپکاSSN کارڈ  اور کريگی جاری SSN ايک آپکو سوشل سيکورڻی ايڈمنسڻريشن تهيں۔ بهيجی لينڈ سيکورڻی نے ہوم اينڈ سڻيٹ آف

کو اپنا SSN کارڈ  ہے۔ آپ بهيجتا کارڈ USCIS آپکا مستقل رہائشی پر جس بهيجيگی ذريعہ کے ڈاک پر پتے امريکی اسی آپکو
نہيں ملتا، کے اندر ہفتوں تين کارڈ اپنا بعد آنے کے امريکا آپکو اگر جانا چاہيئے۔ مل اندر کے ہفتوں تين کے بعد امريکا پہنچنے
سيکورڻی  سوشل تو ہيں، ليتے تبديل کر پتا کا اپنا ڈاک پيشتر سے کرنے حاصل SSN کارڈ ليکن کے بعد آپ امريکا آنے اگر يا

کريں۔ رابطہ سے ايڈمنسڻريشن

اگر: چاہيئے کے دفتر جانا سيکورڻی سوشل کسی پر طور الزمی آپکو
يا کيا تها نہيں کارڈ طلب يا نمبر سيکورڻی سوشل ساته کے درخواست ويزا کی نے اميگرنٹ آپ ●

يا تهی پيشتر دی سے اکتوبر 2002 درخواست کی ويزا اميگرنٹ نے آپ  ●
سال سے کم تهی۔ عمر 18 آپکی وقت کے آنے امريکا  ●

جايئں تو  دفتر لئے کے کرنے اپالئی آپ جب کريگا۔ مدد آپکی نمائندہ ايک کا سيکورڻی سوشل دينے ميں درخواست لئے کے SSN
ليکر جايئں: ساته اپنے دستاويزات مندرجہ ذيل

اور ہو درج اور جگہ تاريخ کی پيدائش آپکی پر جس پاسپورٹ، مثًال دستاويز، سرڻيفکيٹ يا ديگر کا پيدائش ايک ●

آپکا اجازت۔ يہ کی کام کرنے ميں امريکا بشمول آپکے ہو، گيا کيا سڻيڻس واضح اميگريشن ميں آپکا جس ايسی دستاويز ايک ●

ہو۔ لگا ليبل کا ويزا يا مہر کی اميگريشن پر جس پاسپورٹ يا ہے سکتا ہو کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ

http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft
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جاتے مل دستاويزات تمام وہ کو ايڈمنسڻريشن سيکورڻی جايئگا۔ جب سوشل بهيجا ذريعہ کے ڈاک آپکو نمبر سيکورڻی سوشل آپکا
چاہيئے۔ جانا مل کارڈ سيکورڻی سوشل اپنا آپکو کے اندر دو ہفتے بعد کوئی اسکے تو ہيں، درکار لئے کے درخواست آپکی جو ہيں

لگ سکتا ہے۔ وقت زيادہ کے ملنے ميں SSNآپکے تو پڑی کرانی تصديق دستاويز کی کسی آپکے کو ان اگر

داشت کرنی نگاہ کی آپنے پيسوں

کهولنا اکاؤنٹ بينک
اقسام ہيں عام دو ہوتے ہيں۔ اکاؤنٹ کے قسم مختلف پاس کے بينکوں ہے۔ جگہ محفوظ لئے رکهنے کے پيسے بينک اکاؤنٹ

اکاؤنٹ لئے اپنے تو يا آپ لئے)۔ کے کمانے سود پر اکاؤنٹ (اپنے پيسوں سيونگز اور لئے) کے ادائگی کی (بلز اکاؤنٹ چيکنگ
بينک کے لئے خدمات جوئنٹ اکاؤنٹ۔ اپنی بعض ايک ساته ملکر شخص کے اور کسی شوہر يا اپنی بيوی يا يا سکتے ہيں، کهول

ہيں۔ فيس لے سکتے سے آپ

کی کوئی آجر کہ آپکے ہے جاسکتی ہے۔ ممکن کی بينکنگ بهی ذريعہ کے اسوسييشنز اور لون والی اور سيونگز کريڈٹ يونيئنز
کئی ليکن ہيں، ديتے بينک جو ديتی ہيں انجام خدمات سب يونيئنز تقريبًا وہ کريڈت سکيں۔ شريک ہو آپ ٰميں جس ہو يونيئن کريڈٹ

مقابلہ کا وقوع جگہ اور اوقات فيس، سروسز، پہلے بينکوں کی اکاؤنٹ کهولنے سے ہيں۔ آفرکرتی بهی خدمات مزيد سوا کے ان
ہو۔ بہتر سے سب لئے کے ضروريات آپکی جو سکيں کر چناؤ کا بينک اس آپ تاکہ کريں

ليکن  ديتے ہيں، انجام بهی خدمات کی کرنے وائر پيسے پار سمندر اور کی کرنے کيش سڻورز چيک بات: کئی کی کام
کرتا ہے۔ کم قيمت ميں کام بينک يہ آپکا آيا کہ کريں ہيں۔ پتا پيسے دينے پڑتے انکے لئے

اپنے پيسوں کو محفوظ رکهنا
ليکر چلنے ميں بڑی رقوم کيش کی ساته اپنے ہے۔ خطرہ ميں رکهنے بڑی رقوم پيسوں کی اپنے مکان ميں
ہے جو ميں محفوظ بينک ايسے پيسہ آپکا ہيں۔ سکتے کهو يا ہيں سکتے ہو چوری پيسے ہے۔ يہ بهی خطرہ

بينکوں  پيسوں کی حفاظت کے لئے FDIC آپکے کا رکن ہو۔ (FDIC) کارپوريشن انشورنس ڈيپازٹ فيڈرل
آپکے  کی تک FDIC آپکو 100,000$ ماليئت تو ہے تا ہوجا بند بينک آپکا اگر ہے۔ کرتا مہّيا انشورنس کو

FDIC کی  پاس کے جس چاہيئے کا انتخاب کرنا بينک ہی ايسے ادا کريگا۔ آپکو آپکو رقم کی اکاؤنٹ
ہو۔ انشورنس

 

اليئسنس ڈرائور يا پرمننٹ ريزڈنٹ کارڈ اپنا آپ جايئگا۔ مانگا ثبوت کا شناخت آپکی آپ سے کهولتے وقت اکاؤنٹ ميں بينک
ہيں۔ ڈيپازٹ کہتے جس کو دينی ہوگی، بهی رقم بينک کو کچه آپکو ڈالنے کے لئے ميں نئے اکاؤنٹ ہيں۔ اپنے کر سکتے استعمال

کر، لکه چيک آپ ہے۔ جاتا کہا کرنا“ ڈرا کو ”ود پيسوں کو اس ہيں۔ نکال سکتے پيسے سے ميں اکاؤنٹ اپنے آپ بعد دن کچه
سکتے ہيں۔ کر پيسے ودڈرا کرکے پر فورم ودڈرائل بينک ميں يا پر جاکر، (ATM) مشين ڻيلر آڻوميڻک

استعمال کا اکاؤنٹ بينک
ہونے اور جوئنٹ اکاؤنٹ آپ، ہيں۔ صرف سکتے نکال پيسے سے اکاؤنٹ بينک اپنے ذريعہ کارڈ کے ايم اے ڻی چيک يا پرسنل آپ

ہونی چاہيئے۔ پہنچ تک اکاؤنٹ کے آپ کی ہی ہولڈر اکاؤنٹ جوئنٹ آپکے صورت ميں کی
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پرسنل چيکوں  کو آپ پر کهولنے چيک۔ چيکنگ اکاؤنٹ پرسنل
پر جن کو ہيں فارم ہوتے چيک يہ جايئگی۔ مہّيا کی ايک تعداد کی
آپکے چيک ہيں۔ سکتے لئے پيسے دے کے چيز کسی آپ کرکے
نے آپ نام يا بزنس کے کہ جس شخص ہدايت کرتے ہيں کو بينک

کسی کو چيکوں جايئں۔ ان دئے دے اسکو پيسے ہے لکها چيک
رکهيں۔ جگہ پر محفوظ

سکتے  طلب کر کارڈ ايم ڻی اے سے اپنے بينک ڻی ايم کارد۔ آپ اے
بينک کے جو آپ ہوتا ہے پالسڻک کارڈ سا چهوڻا ہيں۔ يہ ايک

مشين ڻی ايم اے کسی کو کارڈ اس آپ ہے۔ ہوتا سے وابسطہ اکاؤنٹ
ہيں يا سکتے نکال سے کيش اپنے اکاؤنٹ ميں کرکے ميں استعمال

ہيں۔ سکتے کر ڈيپازٹ پيسے

لئے ايک کے استعمال ايم ميں اے ڻی کو آپ اور دکهايئنگے طريقہ کا استعمال کے ايم کارڈ اے ڻی کو آپ اہلکار بينک کے
کبهی  رہيئے۔ محتاط وقت کرتے استعمال ايم ڻی اے ۔ ہے نمبر) کہالتا آيئڈينڻفکيشن (پرسنل PIN پن جو دينگے، نمبر مخصوص
کرسکتے استعمال ليئے اسے کے نکالنے پيسے سے ميں آپکے بينک اکاؤنٹ وہ ديں۔ نہ کارڈ ايم ڻی اے نمبر يا پن اپنا کو کسی

ہيں۔

کارڈ  ايم ڻی اے آپکا اوقات بعض ہے۔ سکتا دے ڈيبٹ کارڈ لئے ايک کے استعمال کے اکاؤنٹ چيکنگ آپکو بينک کا کارڈ۔ آپ ڈيبٹ
قيمت ادا کر سکتے ہيں کی چيزوں آپ چيک لکهے بغير ذريعہ کے کارڈ جا سکتا ہے۔ ڈيبٹ کيا استعمال ڈيبٹ کارڈ کے طور بهی

ہيں۔ سے آپ خريداری کر رہے جس راست پيسے بهجوا سکتے ہيں بزنس کو براہ بينک سے اس اور

اس  وہ ہيں اور پيسے ديتے کو بينک آپ ہے۔ بناتا پر درخواست آپکی بينک جو چيک ہيں چيکس ايسے بينک کے چيک۔ بينک
لئے بينک کے بنانے چيک چاہتے ہيں۔ بينک بهيجنا پيسے آپ جسکو ہے ديتا بنا نام يا بزنس کے شخص اس چيک بينک ماليت کا

ہيں۔ سکتے لے فيس ايک

کارڈ کريڈٹ
بعد قيمت خريد کر انکی چيزيں ذريعہ آپ ۔۔ کے کہتے ہيں کارڈز بهی چارج ۔۔ جن کو کارڈز کريڈٹ

آپکو جو ہيں شامل ميں اداروں تجارتی ان سڻيشنز گيس اور ستورز بينک، ہيں۔ سکتے کر ادا ميں
مليگا۔ ميں ڈاک کا بل اشياء ہوئی خريدی سے کارڈ کريڈت مہينہ ہر آپکو سکتے ہيں۔ دے کارڈ کريڈٹ

پڑيگا۔ دينا نہيں سود يا انڻرسٹ آپکو تو ہيں ديتے کر ادا رقم پوری کی اس آپ پر کرنے وصول بل اگر
ايک اضافی اور سود عائد ہوگا پر اس تو ہيں بهيجتے سے دير يا ادا نہيں کرتے رقم آپ پوری اگر

ہوتی ہے۔ اونچی بہت شرح کی کی سود کريڈٹ کارڈز بعض ہے۔ سکتی لگ فيس بهی
 

احتياط بہت ميں، دينے اوپر کے انڻرنيٹ فون يا ميں، خصوصًا دينے کو کسی نمبر کا کارڈ کريڈٹ اپنے
واقفيت اور آپکی وہ ہے، نمبر مانگ رہا آپکا شخص جو بزنس يا کہ چاہيئے ہونا برتيں۔ آپکو يقين

ہے۔ بهروسے کا
 

ايسی  اگر کسی ہيں۔ درست چارجز تمام ليں کہ کر اطمينان يہ جائزہ ليکر کا بل کارڈ کريڈٹ مہينے اپنے بات: ہر کی کام
کريڈٹ کارڈ کمپنی آپ کريں۔ اگر فون کو کمپنی کارڈ کريڈٹ فورًا تو تهی خريدی نہيں آپ نے جو ہے کا چارج درج چيز

تهے۔ آپ نے نہيں کئے جو پڑتے دينے نہيں پيسے لئے چارجز کے ان آپکو عمومًا تو ہيں فورًا مطلع کر ديتے کو

معلومات يہ لکهيں۔ بهی نمبر کے فون کمپنيؤں ان لکهيئے۔ نمبر کے کارڈز کريڈٹ اور ڻی ايم، اے ڈيبٹ، اور اکاؤنڻس بينک سب
کارڈز سارے کرکے اپنے کو فون کمپنيؤں تو آپ ہے جاتا ہو چوری يا ہے جاتا والٹ کهو آپکا ديں۔ اگر پر رکه جگہ محفوظ کسی

سکيگا۔ قانونی استعمال نہيں کر غير کا کارڈز آپکے اور کوئی اس طرح کرا سکتے ہيں۔ کينسل
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آپکی کريڈٹ ريڻنگ
ايک لئے آپکے بعض ادارے چالتے ہيں۔ طرح کس کريڈٹ اپنا آپ کہ ہے اہميت بہت اسکی ميں امريکہ
جس ہيں مرتب کرتے بندی) درجہ (کريڈٹ کی ”کريڈٹ راڻينگ“ يا حساب) (کريڈٹ کا سکور“ ”کريڈٹ

ايک آپ جب باتوں پر ہوتا ہے۔ ديگر اور تعداد کی قرضوں ہوئے لئے آپکی بلوں کی ادائگی، انحثار کا
ہوتی ہے۔ اہميت کی بہت ريڻنگ کريڈٹ تو اس ہيں چاہتے قرضہ لينا يا ہيں خريدنا چاہتے گاڑی مکان يا

سکتے ہيں۔ کر لئے کرنے کے حاصل ريڻنگ کريڈٹ اچهی ايک آپ جو ہيں چيزيں درج ايسی نيچے کچه

ديں۔ پر وقت بل اپنے ●

منيمم  جو کريں ادا ضرور رقم وہ کم از کم مہينے ہر اور رکهيں نيچے بيلنس کے کارڈز کريڈٹ اپنے  ● 
ہو۔ کی گئی پر طلب کے طور پيمنٹ

لينے سے گريز کريں۔ کارڈز کثير قرضے يا کريڈٹ ●

آپ اگر ہيں۔ سکتے کر رپورٹ مفت حاصل کريڈٹ ايک مرتبہ سال ميں ايک آپ تحت کے قانون وفاقی
کرسکتے  فون پر  1-877-322-8228 آپ تو ہيں، چاہتے کرنا حاصل درجہ بندی رپورٹ کی اپنے کريڈٹ

جايئے۔  http://www.annualcreditreport.com پر يا ہيں۔

تاالش کی مالزمت
آپ: لئے کے بڑهانے امکانات کے پانے مالزمت اپنے ہيں۔ طريقے سے بہت کرنے کے تاالش مالزمت ميں امريکہ

جگہوں  اچهی کی کرنے اور کام کے مواقع نوکری سے لوگوں دوسرے ميں کميونڻی يا اپنی رشتہ داروں، ہمسائيوں، دوستوں،  ●
بارے ميں پوچهيں۔ کے

ديکهيں۔ تحت کے “Employment” ميں ”Classifieds“ سيکشن کے اخبار ●

رکهيں۔ سائنز پر نظر کے “Help Wanted” ميں کهڑکيئوں کی جگہوں کاروباری مقامی ●

دريافت  بارے ميں کے مواقع کے مالزمت جاکر ميں دفاتر کے ريسارسز ہيومن يا امپالئمنٹ کے کے کاروباروں اپنے ايريا ●

کريں۔
مدد  پروگرام ڈهونڈنے ميں تربيتی لئے مالزمت کے يا مالزمتيں کو اميگرنڻس جو ويزٹ کريں کو ايجنسيؤں ايسی کی کميونڻی ●

کرتی ہيں۔
ليں۔ جائزہ کا بورڈز بليڻيں کے کميونڻی سنڻرز اور دکانوں، کی گروسری کتب خانوں، مقامی لئے کے نوڻسز کے مالزمتوں ●

پتا کريں۔ سے محکمے کے سروسز امپالئمنٹ رياست کے اپنی ●

شروع  تاالش کو آپ عملہ الئبرری کا ہيں، تو رہے استعمال کر کمپيوڻر الئبريری ميں آپ کريں۔ اگر مالزمت تاالش پر انڻرنيٹ  ●
سکتا ہے۔ مدد کر کرنے ميں

کرنا اپالئی لئے کے مالزمت
سے کام تعليم، اور پتے، پر آپکے جس ہوتا ہے فارم ايک کہينگے۔ يہ کو عرضی بهرنے لئے ايک کے مالزمت سے آپ آجر اکثر

کے ساته ہے جن سکتی جا مانگی بهی معلومات ميں کے بارے ان لوگوں ہيں۔ سواالت ہوتے ميں بارے کے تجربے پيشتر متعلق
ميں سوال کے بارے آپ کرکے ان کو کال آجر سکتا ہے ہو ہے اور جاتا ان کو ”ريفرنسز“ کہا ہے۔ کيا ميں کام نے ماضی آپ

چاہے۔ کرنے

ايک ہو۔ فہرست کی کاموں پچهلے کے آپ ميں جس ہے سکتی ہو ضرورت کی بنانے (resumé) ”رزيومے“ ايک کو آپ
جب ہے۔ آپ ميں بتاتا بارے کے مہارتوں ميں کام آپکی اور تربيت، يا تعليم آپکی ممالزمتوں، کو آپکی پچهلی آجر آپ کے رزيومے

جايئں۔ ليکر رزيومے اپنا ساته اپنے تو کريں اپالئی لئے مالزمت کے

http://www.annualcreditreport.com
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شامل ہوتا ہے: يہ ميں ايک اچهے رزيومے

فون نمبر۔  اور پتا کا نام، آپ  ●
تاريخيں۔  کی کرنے کام اور نوعيت کی گزشتہ مالزمتوں آپکی ●

ہے۔  کی حاصل تعليم تک کہاں نے آپ  ●
ہيں۔ رکهتے آپ جو کی نوعيت مہارتوں خصوصی ايسی ●

ہے۔ ہوتا سے پاک اور غلطيوں ميں آسان رزيومے پڑهنے اچها ●

ميں اس بهی بزنسز نجی ہيں۔ سکتے مدد کر کی آپ ميں لکهنے رزيومے وہ کيا کہ پتا کريں سے ايجنسيؤں سروس کميونڻی مقامی
ہيں۔ ليتی فيس لئے اسکے وہ ليکن ہيں سکتی کر مدد

ہيں؟ ہوتے کيا (منفعت) بينيفٹ
ہيں: ہو سکتے شامل ميں ہيں۔ بينيفڻس کرتے مہيا منفعت يا اضافی بينيفڻس آجر بعض عالوہ کے تنخواہ

کيئر۔ ميڈکل ●

کيئر۔ کی) (دانتوں ڈينڻل ●

کيئر۔ کی آنکهوں ●

انشورنس۔ الئف ●

پالن۔ ريڻائرمنٹ ●

۔ کريگا مّہيا بينيفٹ کونسے آجر آپکا پتا کريں کہ ہے۔ خرچ اڻها سکتا کا کچه يا سب سے ميں بينيفڻس ان  آجر

انڻرويو جاب
کی آپ مالزمتوں اور کی گزشتہ آپ آپ سے وہ ملنا چاہے۔ سے آپ کے لئے کرنے ميں بات کے بارے مالزمت آجر کہ ممکن ہے
کسی مشق کی دينے جواب کے سواالت ميں بارے کے مہارتوں اپنی اور کام پچهلے اپنے آپ پوچهينگے۔ مہارتوں کے بارے ميں
بارے کے جاب يہ ہيں۔ سکتے پوچه بهی سوال سے آجر آپ ہيں۔ سکتے کر تياری اس کی کے کر ساته کے ممبر فيملی يا دوست

موقع ہے۔ اچها حاصل کرنے کا ميں معلومات

ہيں ديتے کو تحفظ مالزمين قانون وفاقی رہيئے: آگاہ سے حقوق اپنے
ممانعت کی سلوک کرنے امتيازی ساته والوں کے تاالش کرنے نوکری کو آجروں وفاقی قانون کئی

ہے: ممانعت کی کرنے سلوک امتيازی پر بنياد کی باتوں گئی دی نيچے ميں امريکا ہيں۔ کرتے

ايکٹ)۔ رائڻس (سول جنس اور ملک، آبائی مذهب، رنگ، نسل، ●

ايکٹ)۔ امپلؤمنٹ ان ڈسکرمنيشن (ايج عمر ●

ايکٹ)۔ ابالتيز (اميرکنز ود ڈس معذوری ●

ايکٹ)۔ پے (ايکول سيکس يا جنس ●

ويب کی امپالئمنٹ آپرچونڻی کميشن ايکول ايس يو ليئے کے معلومات مزيد ميں بارے کے حفاظتوں ان
کے  والوں سماعت کمزور اور يا 4000-669-800-1 پر، کريں http://www.eeoc.gov وزٹ سائٹ

کريں۔ کال پر 1-800-669-6820 لئے

ميں کی صورت امرجنسی يا ميڈکل فيملی ہيں، بناتے محفوظ کو کی جگہ مالزمت قوانين بعض دوسرے
ہيں۔ مہّيا کرتے وسائل مالی عارضی کے لئے کرنے والوں کام روزگار بے رخصت دالتے ہيں،اور
سائٹ ويب کی ليبر آف ڈپارڻمنٹ يو ايس لئے کے مزيد معلومات ميں بارے کے حقوق کے  مالزمين

جايئں۔ پر http://www.dol.gov

http://www.eeoc.gov
http://www.dol.gov
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چاہيں: کرنا دريافت شايد آپ

ہيں؟ کيا اوقات کے مالزمت ●

کم  سے سب جو ہے الزم دينی ويج“ ”منيمم آجروں کو ايک تر زيادہ قانون کے تحت (امريکی ہے؟ کتنی تنخواہ کی مالزمت ●

ہے۔) اجازت کی جس ہے تنخاہ
ملينگے؟ دن کتنے کے چهڻی ●

ہے؟  چهڻی کی دنوں کتنے کی بيماری  ●
بينيفٹ ملينگے؟ سے کون کون ساته مالزمت کے ●

اجازت کی کو پوچهنے آجر جو ايسے ہيں سوال بعض ليکن ہے۔ سکتا کر سوال سے سے بہت آپ آجر دوران ايک کے انڻرويو
سوال نہيں ميں بارے کے معذوری يا آپکی کسی عمر، ملک، آبائی مذهب، رنگ، جنس، شادی، نسل، آپکی سے آپ کو نہيں۔ کسی

چاہيئے۔ کرنا

تحفظ وفاقی لئے کے مالزمين اميگرنٹ
پر بنياد کی درجے يا سڻيڻس کے اميگريشن آپکے خالف آجر آپکے مطابق، قانون کے وفاقی

سکتے: کر نہيں يہ سکتے۔ آجر کر نہيں امتياز

نوکری  يا نہ ديں بنياد پرآپکو نوکری کی ہونے نہ يا امريکی شہری اميگريشن سڻيڻس ● آپکے
ديں۔ نکال سے

جائز  آپکے ديں يا قرار دکهانا الزمی کارڈ (پرمننٹ ريزڈنٹ) سکونت مستقل لئے ● آپکے
دے۔ مسترد کر کاغذات مالزمت کے

دے۔  ترجيح ميں مالزمت دينے رکهنے والوں کو نہ اوپردستاويزات آپکے ●

کرے۔ امتياز پر بنياد ملک) کی آبائی (يا ابتدائی قوميت آپکی ساته آپکے ●

لے۔ سے انتقام کرنے پر آپ والے برتاؤ کی شکايت اوپر ●

سپيشل آفس آف کے لئے کرنے درج شکايت يا لئے، کے معلومات مزيد بارے ميں حقوق کے اپنے
کال  لئے) 2515-237-800-1 پر کے والوں سماعت (کمزور يا 7688-255-800-1 پر کو کاؤنسل

آپ ہيں۔ دستياب لئے کے مدد مترجم آپکی بولتے تو نہيں انگريزی آپ اگر  کريں۔
ہيں۔ سکتے ويزٹ کر لئے کے مزيد معلومات بهی کو http://www.usdoj.gov/crt/osc

ہے سکتا ہو پر کيا ملنے مالزمت
ہونگے: شامل جايئگا۔ ان ميں کہا کو کرنے پر فارمز سے کچه آپ تو جايئنگے دفعہ پہلی آپ مالزمت پر جب نئی اپنی

چيک يہ لئے کے آجر آپکے قانونًا Employment Eligibility Verification“۔ Form” فارم ويرفکيشن ايلجبلڻی I-9، يا فارم ●

کے پہلے مالزمت ہيں۔ رکهتے اہليت کی کرنے کام ميں امريکہ مالزميں گئے ہائر کئے کہ نئے ضروری ہے ديکهنا کے کر
کی  کرنے کام اور دستاويزات شناختی اپنے کو آجر اپنے آپکو اندر کے دنوں کاروباری تين پڑيگا۔ کرنا پر فارم  I-9کو آپ روز
ميں ثبوت کے حق کرنے کے کام ميں امريکہ اپنے آپ کہ سکتے ہيں کر فيصلہ خود آپ ہونگے۔ دستاويزات دکهانے کے اجازت
پشت  کی دستاويزات کی فہرست I-9 فارم قبول قابل ہوں۔ گئے کئے فارم پر شامل  I-9 يہ بشرطکہ دکهايئں، دستاويزات کونسے
ايک سيکورڻی نمبر سوشل واال ايک بال پابندی کارڈ يا ريزڈنٹ پرمننٹ آپکا کی مثاليں ہيں دستاويزات قبول قابل ہے۔ گئی پر دی

الئسنس کے ساته۔ ڈرائورز گئے کئے جاری کے رياست
آپکی کو آجر آپکے سرڻفکيٹ ”Employee’s Withholding Allowance Certificate“۔ االؤنس امپالئزودہولڈنگ ،W-4 فارم  ●

آجر  W-4 آپکے فارم کہتے ہيں۔ ڻيکس“ ”ودہولڈنگ کو اس چاہيئں۔ نکالنے لئے کے بهيجنے کو حکومت ڻيکس وفاقی ميں سے تنخواہ
جائے۔ نکالی کے طورپر جو ڻيکس ہے کيا رقم صحيح ہے کہ کرتا آپکی مدد کرکے واضح يہ ہے اور کو کہتا نکالنے ڻيکس سے

http://www.usdoj.gov/crt/osc
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عالوہ کے اس اور پڑے بهرنا فارم ودہولڈنگ ڻيکس ايک بهی لئے اسکے شايد آپکو ہيں رہتے ميں رياست جس آپ فارم۔ ديگر ●

ہيں۔ سکتے کر حاصل منفعت آپ سے مدد کی جن فارم ايسے

نکالی کتنی رقوم چيزوں کے لئے کريگا کہ ان واضح چيک پے آپکا ہے۔ سکتی مل مہينے ہفتے، يا ہر ہفتے، ہر دو تنخواہ ہر آپکو
ہيں۔ ديتے پيسے لئے آپ جن کے بينفڻس مالزمتی ايسے ڻيکسز، اور کوئی سيکورڻی سوشل ڻيکسز، رياستی وفاقی اور ہيں: گئی

ہيں۔ کہتے ڈيپازٹ“ کو ”ڈريکٹ اس دينگے۔ بهيج کو بينک کے آپ براہ راست تنخواہ آپکی آجر بعض

بولنا انگريزی پر کام
سيکهنے کی سے جلد جلد بولتے تو اسے انگريزی نہيں اگر آپ
يا پبلک سکولوں مقامی ميں کميونڻی اپنی اکثر کريں۔ آپ کوشش
کالسوں انگريزی والی خرچ کم يا مفت ذريعہ کے کالج کميونڻی
مالزمت، اپنی آپکو جاننے سے ہيں۔ انگريزی سکتے لگا پتا کا

مليگی۔ مدد ميں زندگی کی مرہ روز اپنی اور کميونڻی، اپنی
ديکهيئے لئے کے متعلق مزيد معلومات سے سيکهنے انگريزی

37۔ صفحہ
 

سے کرنے کے طور صحيح اپنا کام کہ پڑيگا يہ دکهانا اسکو تو ہے، انگريزی بولنی کام پر الزما کہ آپکو کہے آجر آپکا اگر
جاننا انگريزی کہ بتائے پہلے آجر آپکو سے رکهنے ضروری ہے کہ آپکو عالوہ، کے اس ہے۔ انگريزی بولنا ضروری آپکا لئے

وفاقی کسی ہے وہ سکتا ہو تو ہے، الزمی جاب کے لئے آپکے بولنا سکتا کہ انگريزی نہيں دکها يہ آجر آپکا ضروری ہے۔ اگر
(EEOC) کميشن آپرچونڻی ايکول ايس آپ يو تو ہو، ضرورت کی معلومات مزيد يا آپکومدد ہو۔ اگر رہا کر ورزی خالف کی قانون

کريں، يا  کے لئے) 6820-669-800-1 پر کال والوں سماعت يا (کمزور 4000-669-800-1 پر ہيں۔ سکتے کر رابطہ سے
جايئں۔ پر http://www.eeoc.gov

چيک کے بيک گراؤنڈ اور منشيات
نہيں کر تو کا استعمال قانونی ادويات غير آپ کہ پڑے لئے لينا کے ديکهنے يہ ڻيسٹ شايد ايک لئے آپکو کے مالزمتوں بعض

موجودہ اور کی سرگرميؤں ماضی کی آپ ميں جس ہے ہوتا درکار چيک کا گراؤنڈ بيک آپکے کے لئے مالزمتوں بعض رہے۔
ہے۔ کی جاتی پڑتال کی جانچ حاالت

ادائگی کی (محصول) ڻيکس
پيسے لئے خدنات کے ان ڻيکس ہيں۔ کرتے ادا کو حکومتوں مقامی اور رياستی وفاقی، باشندے اور شہری جو پيسے ہيں وہ ڻيکس
ڻيکس۔ اور پراپرڻی ڻيکس، سيلز ڻيکس، انکم مثًال ہيں، ہوتے کے قسم مختلف ڻيکس ہيں۔ ديتی انجام جو حکومتيں ہيں فراہم کرتے

وہ  (آمدنی)“ کے قابل انکم ”ڻيکس ہے۔ جاتا ادا کيا کو مقامی حکومتوں بعض اور وفاقی، اکثر رياستی، ڻيکس تيکس۔ انکم انکم
اکثر لوگ ہيں۔ ملتے سے فروخت کی جائداد اور (بخشيش)، روزگاری)، ڻپ (خود امپالئمنٹ سيلف تنخواہ، آپکو ہيں جو پيسے

کمائی آپکی ہوگا، يہ کرنا تيکس ادا انکم کتنا آپکو يا کرتے ہيں۔ نکلوا پيسے سے ميں پے چيک اپنے لئے ادائگی کے کی ڻيکس
االدا واجب کرنا اور فائل ريڻرن ڻيکس شخص پر اس ہر ہے۔ کم شرح کی انکم ڻيکس لئے کے والوں کم کمائی ہے۔ پرمنحصر

ہو۔ کرتا پوری لوازمات مخصوص اور ہو، ميں رہتا ہو، امريکا کماتا پيسے جو ہے واجب کرنا ادا ڻيکسز

ايک  پاس IRS کے ہر سال دهندگان ہے۔ ڻيکس کرتی وصول ڻيکس انکم ہے جو ايجنسی وہ وفاقی (IRS) انڻرنل ريوينيو سروس
کمائی  کتنی کی آپ کہ ہے کرتا مطلع کو حکومت فارم ريڻرن ڻيکس کا آپ ہيں۔ کراتے 1040 جمع ريڻرن“ فارم ڻيکس وفاقی ”انکم

واجب چيک ميں سے پے آپکے گئے تهے۔ اگر نکالے پيسے کتنے سے ميں چيک پر آپکے پے طور کے تهی اور ڻيکسز ہوئی
تهی تو گئی لی کم سے رقم واجب سے ميں چيک پے آپکے اگر مليگا۔ واپس) (پيسے ريفنڈ ايک آپکو تو تهی گئی لی زيادہ رقم سے

پڑينگے۔ بهيجنے پيسے کو IRS کو آپ

مخصوص سيکورڻی سوشل ہيں۔ جاتے لئے نکال سے ميں چيک پے آپکے ڻيکس وفاقی يہ ڻيکسز۔ ميڈيکئر اور سيکورڻی سوشل
اور لئے؛ فيمليزکے انکی اور معذور مالزمين مخصوص مہّيا کرتا ہے؛ منفعت کے لئے فيمليز انکی اور ريڻائرڈ مالزمين

ضروريات کا خرچ  کی طّبی کے لوگوں عمر 65 سال سے زيادہ ميڈيکئرڻيکس اکثر لئے۔ کے فيمليز کی مالزمين فوتی مخصوص
ہے۔ ہوتا استعمال لئے کے اڻهانے

http://www.eeoc.gov
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سڻيڻمنٹ ڻيکس اور تنخواہ فارم: W-2 آپکا  
ادائگی کی ڻيکسز کی اور کمائی کی سال گزشتہ آپکی ميں جس ہے فيڈرل فارم W-2 ايک آپکا
قانون  ہے۔ ہوتا 31 دسمبرتک ہرسال1جنوری سے ليکر سال کا ڻيکس ہيں۔ ہوتی درج معلومات
ہر  اپنی آپکو چاہيئے۔ دينا بهيج آپکا W-2 آپکو تک 31 جنوری سال ہر کو آجر آپکے تحت کے
کے ساته IRS کو  ريڻرن ڻيکس انکم فيڈرل اپنے آپکو W-2 فارم مليگا۔ ايک لئے کے مالزمت

ڻيکس  انکم جو ہيں رہتے ميں رياست ايسی آپ اگر ہے۔ ضروری بهيجنا کاپی ايک W-2 کی اپنے
ہوگی۔  بهيجنی ساته کے انکم ڻيکس ريڻرن سڻيٹ اپنے کاپی ايک W-2 کی اپنے آپکو تو ہے، ليتی

دوران کے اپنی زندگی آپکو لئے کرنے کے حاصل ميڈيکئر منفعت منفعات اور سيکورڻی رڻائرمنٹ سوشل صورتوں ميں تر زيادہ
بعد  موت کے اورکمانے والے کی متعلق منفعت سے معذوری جہاں تک ہے۔ مالزمت کرنا ضروری کواڻر) 10 سال (يا 40 کل

10 سال  لئے آپکو کے کرنے حاصل منفعت يہ سے حساب کے کہ آپکی کمائی ہے ممکن ہے، تعلق کا منفعت والے ملنے فيملی کو
ہو۔ ضرورت کی کرنے مالزمت کم سے

ڻيکس سيلز ہيں۔ جاتے دئے جوڑ ميں اشياٴ کی قيمتوں خصوصی ہيں۔ يہ ڻيکس ہوتے مقامی اور رياستی ڻيکسز سيلز سيلز تيکس۔
حکومتيں مقامی اور جورياستی ہيں ہوتے استعمال لئے خدمات کے پيسے ان کے ڻيکس سيلز ہے۔ ہوتا پر قيمت کی چيز انحصار کا

بجهانے والے۔ اور آگ پوليس، سڑکيں، ہيں، جيسے مہّيا کرتی

پبلک مقامی ڻيکسز پراپرڻی جگہوں پر اکثر ہيں۔ ہوتے ڻيکسز مقامی اور رياستی زمين پر آپکی اور مکان آپکے يہ ڻيکسز۔ پراپرڻی
ہيں۔ ديتے مدد ميں کرنے برداشت خرچ کے سروسز ديگر اور سکولوں

مدد ميں کرنے فائل ڻيکس
ہے۔ يہ ضروری کرنا فائل ريڻرن ڻيکس انکم فيڈرل ہر سال آپکے لئے سے حيثيت کی ريزڈنٹ) (پرمننٹ باشندے ايک مستقل

ہے۔  تک فائل کرنا ہوتا 15 اپريل ريڻرن اپنا کرتا ہے۔ آپکو شامل کو آمدنی کی تک دسمبر سے جنوری گزشتہ سال کی آپکی ريڻرن
کال  سے پہلے ہے۔ انکو مل سکتی مدد معاوضہ بال سے سينڻر اسسڻنس پيئر ڻيکس IRS ميں کسی کرنے تيار ريڻرن آپکو ڻيکس

پيئر اسسڻنس ڻيکس کے عالقے اپنے ہيں۔ واقع ميں کميونڻيز ميں امريکا سينڻرزتمام اسسڻنس پيئر نہيں۔ ڻيکس ضرورت کی کرنے
 IRS لئے کے کرنے پر مدد حاصل فون جايئں۔ http://www.irs.gov/localcontacts/index.html پر لئے کے پتے کے سينڻر

کريں۔  کال 1040-829-800-1 پر کو

ہے کرتی کام طرح کس لئے ہمارے حکومت
ديتی انجام لئے کے عوام کے امريکا حکومت وفاقی جو ہيں کرتے مہّيا پيسے لئے کے خدمات ڻيکسزان

ہيں: مثاليں کی چند خدمات ان ہے۔

اور بے خطر رکهنا۔ ہمارے ملک کو محفوظ ●

کرنا۔ اور عالج تهام روک کی بيماريؤں کے ذريعہ تحقيق ●

رکهنا۔ محفوظ کو پيسوں ہمارے ميں ان کے کر انشور کو بينکوں ●

مہّيا کرنا۔ تعليم کو بالغوں بچوں اور ●

ميں رکهنا۔ حالت اچهی اور کرنا تعمير کو ويز ہائی اور ہماری سڑکوں ●

کرنا۔ سہولتيں مہّيا ميڈکل کو لوگوں رسيدہ اور عمر غريبوں ●

پہنچانا۔ بہم امداد ہنگامی ميں صورت کی زلزلے يا سيالب، طوفان، مثال“ قدرتی آفتوں، ●

http://www.irs.gov/localcontacts/index.html
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کرنا سفر ميں امريکا
کار يا سڻريٹ ڻرالی، ہيں)، کہتے وے بهی سب کو (جس بس، ڻرين ميں شہروں ہيں۔ کئی طريقے سے بہت کے ميں سفر امريکا
ايسا بس کا سبوے يا آپ پر بعض جگہوں ہے۔ سکتا ہو سوار ميں ان بهی کوئی کر فيس دے سی تهوڑی سواری موجود ہے۔ کی

يا کيبز ہيں۔ ڻيکسی دے سکتے عليحدہ سے بهی پيسے ہرسفر کے ہيں۔ آپ سفر کئے جا سکتے پر کئی جس سکتے ہيں خريد کارڈ
ڻيکسيئاں نسبت، کی سواريؤں عوامی ديگر ہيں۔ سکتے جا لے جانا ہو جہاں کو آپ ديکر پيسے کو جن ہيں گاڑياں ايسی ڻيکسيئاں

ہيں۔ ہوتی مہنگی زيادہ

چاہيئے؟ خريدنی گاڑی مجهکو کيا
انشورنس کی آپکوگاڑی ميں امريکا ہے۔ سکتی سہولت ہو ميں جانے ادهر ادهر سے رکهنے گاڑی اپنی

بعض ہيں۔ پڑتے دينے بهی پيسے کے لئے الئسنس اور کے لئے، رجسڻر کرانے گاڑی لئے، کے
سے پہلے کرنے فيصلہ کا خريدنے گاڑی ہے۔ سکتی بنا مشکل کرنا ڈرائو ڻريفک بهاری شہروں ميں

لگايئں۔ اندازہ کا فوائد اور اخراجات تمام

کرنا حاصل الئسنس ڈرائورز
اپالئی لئے کے ڈرائورز الئسنس آپکو تو چاہتے ہيں چالنا آپ گاڑی اگر خالف ہے۔ کے گاڑی چالنا قانون بغير الئسنس ڈرائورز

آپ رہتے ہيں۔ ميں جس ہے ديتی رياست وہی الئسنس ڈرائورز آپکو ہوگا۔ حاصل کرنا اور ہوگا کرنا

ان ميں رياستوں مختلف کريں۔ طريقہ پتا کا کرنے حاصل اسے ہے، کرتا جاری الئسنس ڈرائورز سے، جو دفتر اس کے رياست
ويہکل ڻرانسپورڻيشن،موڻر آف ڈپارڻمنٹ ،(DMV)ويہکلز موڻر ہيں ڈپارڻمنٹ آف نام عام بعض ہوتے ہيں۔ مختلف نام کے دفتروں

معلومات مزيد يا ہيں، سکتے مل ميں نيلے صفحات بک کے فون دفتر آپکو سيفڻی۔ يہ پبلک آف ڈپارڻمنٹ يا  ايڈمنسڻريشن،
ليں۔ سے http://www.usa.gov/Topics/Motor_Vehicles.shtml

اپنی بدلے ميں اسکے آپ ہے ممکن ہے۔ ہوتا الئسنس ڈرائورز کا ملک دوسرے کسی پاس پہلے سے کے باشندوں مستقل بعض
ہے۔ ہو سکتا ايسا کريں کہ آيا پتا سے آفس کے رياست اپنے حاصل کر سکيں۔ الئسنس کا رياست

باتيں کی کام لئے 10 چالنے کے بحفاظت گاڑی ميں امريکا
چاليئں۔ طرف دائيں کی سڑک گاڑی ●

رکهيں۔  ساته اپنے کارڈ اور انشورنس الئسنس ہميشہ اپنا ڈرائورز ●

لگائيں۔ ہميشہ بيلٹ سيٹ ●

استعمال کريں۔ مناسب سيٹ بيلڻس اور سيفڻی کار سيڻس لئے بچوں کے ●

مڑرہے ہيں۔  جانب دائيں آپ بائيں يا اگر ديں کے اشارہ استعمال کر سگنل کا ● اپنی کار
کريں۔  تعميل کی سگنلز اور کےقوانين ڻريفک ● تمام

چاہتی  کرنا آپکو پاس ايمبيولنس ۔۔ يا ڻرک، فائر کار، پوليس گاڑی ۔۔ امرجنسی کی کوئی ● اگر
ليں۔  روک کرکے کنارے کے سڑک گاڑی تو ہے  

ہوں۔ الئڻس فليش کر رہی سرخ اسکی جب کريں نہ پاس ميں ايسے کو بس سکول ●

ہيں تو گاڑی نہ چالئيں۔  لئے آپ نے شراب يا منشيات اگر ●

احتياط برتيں۔ ہوئے بہت چالتے گاڑی ميں باری برف يا بارش، برف، دهند، ●

يہ  تو ہے بهی نہيں گاڑی پاس اگر آپکے ہے۔ ہوتا استعمال لئے شناخت کے الئسنس ڈرائورز ميں امريکا بات: کی کام
يے۔ رہتا اچها لينا بنوا الئسنس

”ڈرائور ضلعوں ميں کے سکولوں پبلک کئی ہيں۔ سکتے لے سبق يا ليسنز ڈرائونگ آپ تو جانتے، نہيں ڈرائو کرنا آپ اگر
ہيں۔ سکتے ديکه بهی نيچے کے انسڻرکشن“ ”ڈرائونگ ميں صفحوں پيلے کے بک فون آپ ہيں۔ ہوتی کی کالسيں ايڈيوکيشن“

http://www.usa.gov/Topics/Motor_Vehicles.shtml
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غير  جگہوں پر سی بہت ہے۔ عام نہيں سفر کرنا) کر مانگ ميں رائيڈ (بيگانی کاروں ہائکنگ ہچ بات: امريکا ميں کی کام
کرائيں۔ سواری اپنی گاڑی ميں کو ہچ ہائيکرز نہ يائيک کريں يچ خود کی خاطر نہ تحفظ ہے۔ قانونی

معلومات کی کرنے سفر

بهال کرنا ديکه کی اپنی صحت
انشورنس لوگ ہيلته سے لئےبہت اس ہے مہنگی کيئر کرتے ہيں۔ ميڈکل برداشت خود اخراجات کے عالج اپنے لوگ ميں امريکا

لے لينی چاہئے۔ انشورنس ہيلته لئے کے خاندان اور اپنے اپنے آپکو سکے ہو ممکن جلدی خريدتے ہيں۔ جتنے

اور ہيں کرتے ادا فيس انشورنس ماہانہ آجر مکمل ہيں۔ بعض سکتے ہيلته انشورنس دے کو مالزمين اپنے کے طور پر آجر منفعت
عام پڑے۔ کرنا ادا آپکو حّصہ کا کچه پريميئم کہ ہو سکتا ہے ”پريميئم“ کہتے ہيں۔ کو ماہانہ فيس اس حّصہ۔ ايک صرف اسکا بعض

ہيں۔ ليتے نکال سے چيک ميں پے اسکے ہے، سپرد کے جو مالزم وہ حّصہ کا پريميئم آجر طور پر

لگانا پتا کا جگہ کی ديگر سستے عالج يا کسی کلينک
کم کم از ميں سستا عالج ہوتا ہے۔ اکثر کميونڻيز مفت يا جہاں ہيں ہوتے دفتر ميڈکل ايسے کلينکس

شايد آپ ہيں، کام کرتی ساته کے اميگرنڻس تنظيموں کو، جو کی کميونڻی ہے۔ ايسی ہوتا ايک کلينک
ہو۔ پتا کا مفت کلينک يا کسی سستے ميں کے عالقے

انکی ہے۔ کرتی مہّيا کيئر ہيلته بنيادی اميگرنڻس کو سروسز بهی ہيومن اينڈ ہيلته آف ڈپارڻمنٹ ايس يو
کسی اپنے قريب کے جگہيں درج ہيں۔ بهال کی ديکه صحت کی کلينکس اور ديگر ويب سائٹ پر ايک
کرنے  جائيں۔ معلومات حاصل /http://ask.hrsa.gov/pc پر لئے کے لگانے کا پتا کلينک يا  ڈاکڻر
کے سروسز“ ”سوشل صفحات ميں پيلے آپ کريں۔ ڻائپ کوڈ زپ اپنا يا کا نام رياست اپنی لئے کے

ہيں۔ سکتے ديکه بهی تحت

ميں ان انشورنس کمپنی ہيلته کی ہيں، حاصل خدمات ميڈکل جو نے آپ ہيں۔ بهيجتے کو ابشورنس کمپنی ہيلته بل آپکی اپنے ڈاکڻر
ہے۔ جاتا کہا پيمنٹ کو۔ اوقات بعض کو اس ہے۔ پڑتا کرنا ادا خود کو آپ اکثر حّصہ کچه کا بلوں ميڈکل اڻهائگی۔ خرچہ کا کچه سے

اکثر سکيں۔ عمومًا کر حاصل امداد کيئرکی ہيلته والی رياست سے ملنے يا وفاق شايد آپ رکهتےتو نہيں ہيلته انشورنس آپ اگر
پتا کيجيئے۔ سے ڈپارڻمنٹ پبلک ہيلته کی شہر يا رياست مہّيا کرتی ہيں۔ اپنی امداد کی قسم کسی عورتوں کو حاملہ اور رياستيں بچوں

قانون کے وفاقی ہيں۔ ميں جا سکتے روم امرجنسی کے ہسپتال قريبی سے سب آپ تو ہو توّجہ کی ضرورت ميڈکل فوری اگر آپکو
بهی دے نہ پيسے وہ چاہے ہو، ضرورت توّجہ کی فوری جنکو ہے پڑتا کرنا عالج کا مريضوں ايسے کو ہسپتالوں زيادہ تر تحت

سکتے ہوں۔

لئے: کے سفر پر  بس
9424-229-800-1 يا  ہاؤنڈ گرے
http://www.greyhound.com

 ڻرين پر سفر کے لئے:
يا 1-800-872-7245  ايمڻريک

http://www.amtrak.com

ميں امريکا سفر: پر جہاز ہوائی
فون بک ہيں۔ الئينيں سی اير بہت

الئنز“ ”اير ميں صفحوں پيلے کے
ديکهيں۔ تحت کے

http://ask.hrsa.gov/pc/
http://www.greyhound.com
http://www.amtrak.com
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پروگرام کے صحت رياستی اور وفاقی
ہے۔  دستورالعمل اپنا رياست کا کے لئے ہر ميڈيکيڈ ہے۔ پروگرام مشترکہ کا وفاق اور رياست لئے ايک کے والوں تنخواہ ميڈکيڈ کم

22 اگست، 1996 سے پيشتر امريکا  ہے۔ ديتی پيسے لئے کے خدمات جيسی طّبی داخلی ہسپتال ميں يا مشورہ سے ڈاکڻر ميڈيکيڈ
22 اگست، 1996، ميں امريکا ہوں۔ اترتے پورا پر بعض شرائط وہ اگر سکيں کر ميڈيکيڈ حاصل شايد ريزڈنڻس پرمننٹ والے آئے
زيادہ  سے اس يا ميں 5 سال امريکا نے انہوں اگر سکے مل ميڈيکيڈ شايد کو ريزڈنڻس پرمننٹ والے ہونے بعد داخل اسکے يا کو

اترتے ہيں۔ پر پورا شرائط اور بعض ہے قيام کيا

مخصوص  کی جن يا ہو زيادہ سے اس يا عمر65 برس جنکی پروگرام ہے انشورنس ہيلته ايک لئے لوگوں کے ايسے ميڈيکيئر
کيئر مطابق معمول کے ليکن ديتی ہے پيسے لئے کے امداد طّبی ميں صورت کی ہونے زخمی بيمار يا ہوں۔ ميڈيکئر معذوريئاں

ديتی۔ نہيں لئے کے بهال ديکه کی آنکهوں يا بهال، ديکه کی دانتوں کرانا)، اپ چيک سے ڈاکڻر (مثًال

معلومات مزيد ميں ميڈيکيڈ کے بارے اور ميڈيکيئر
اينڈ  فار ٰمڈيکيئر سينڻرز کريں يا رابطہ 1213-772-800-1 پر سے ايڈمنسڻريشن سيکورڻی سوشل

جايئں۔ پر http://www.cms.hhs.gov سائٹ ويب سروس کی ميڈيکيڈ

ايسے اور ہے مفت کوريج۔ پارٹ اے کی ادويات پرسکرپشن اور بی، پارٹ اے، پارٹ حّصے ہيں، بشمول کےکئی ميڈيکيئر
ويزٹ، کی ڈاکڻر ہيں۔ پارٹ بی تصديق شدہ کے ميڈيکيئر جو ہے ديتا پيسے لئے خدمات کے نرسنگ ہومز کی اور ہسپتالوں

ماہوار ايک آپ لئے کے پارٹ بی ہے۔ اڻهاتا خرچ کا ہسپتال کی خدمات پر طور کے مريض غير رہائشی اور ڻيسٹ، ايمبيولنس،
ہے۔ ميڈيکيئر کے کرتا مدد ميں کے خريدنے ادويات گئی لکهی پر نسخے کوريج ڈاکڻرکے ڈرگ پرسکرپشن کرتے ہيں۔ فيس ادا

پڑتی ہے۔ دينی فيس لئے ايک ماہانہ کے کوريج اس آپکو اور ہے، رضاکارانہ پروگرام ميں شرکت ڈرگ کسی پرسکرپشن

حاصل کوريج والی ادويات کی نسخے B،اور پارٹ ،Aپارٹ اترتے ہيں ميڈيکيئر پورا پر شرائط مخصوص باشندے، اگر وہ مستقل
خود کار  وہ تو ہيں تو، ہوتے شروع ملنا بينفڻس سيکورڻی سوشل کو عمروالوں اوپر کی سے اس 65 برس يا جب ہيں۔ کرسکتے

تو  ہيں، رکهتے اہليت پر بنا کی وجوہات ديگر ليکن ہيں نہيں کے 65 برس اگر آپ ہيں۔ جاتے ہو شريک ميں ميڈيکيئر طور پر
کے کرنے حاصل منفعت ميڈيکيئر يہ سے طور عام کريں۔ کو کال آفس سيکورڻی سوشل قريبی کسی لئے کے معلومات کی شرکت
ويب  ميڈيکيئر لئے کے معلومات مزيد ہے۔ ہوتا کرنا الزم کام کواڻر) 10 سال (يا 40 ميں امريکا دوران کے زندگی اپنی آپکا لئے
 “Medicare & You” ‘يو اينڈ ’ميڈيکيئر http://www.medicare.gov/publications/pubs/pdf/10050.pdf سے سائٹ:

کريں۔ ڈاؤن لوڈ اشاعت

پروگرام) رياستی کا انشورنس کی صحت کی (بچوں (SCHIP) پروگرام ہيلته ابشورنس چلڈرنز سڻيٹ
پاس کے رياست سکے۔ ہر بهال مل صحت کی ديکه سستی يا مفت شايد کو بچوں ہيں تو آپکے پورا اترتے شرائط پر بعض آپ اگر

ڈاکڻر کی ويزڻس، کی ڈاکڻر ہوتا ہے۔ يہ انشورنس پروگرام انشورنس ہيلته ايجرز کے لئے ايک اورڻين بچوں، بچوں، شير خوار
18 سال اور  ميں رياستوں ہے۔ اکثر ديتی پيسے لئے کے خدمات متعلق سے صحت ديگر اور کئر، کی ادويات، ہسپتال گئی بتائی

مخصوص حدود کی کمائی فيملی ہيں، جنکی ہوتے والے بچے اسکے لئے اہل رکهنے انشورنس نہ والے ہيلته عمر سے کم اس
ہيں۔ سکتے حاصل کر ہيلته کئير سستی يا مفت بچے بغير، کيئے متاثر سڻيڻس کا اميگريشن اپنے والدين ہو۔ ميں

معلومات ميں مزيد بارے کے SCHIP  
کرنا  پتا ميں بارے کے کے پروگرام رياست آپکو اپنی ہيں۔ ہوتے قواعد اپنے SCHIP کے کے رياست ہر

يا  کريں، لئے 7669-543-877-1 کال کے SCHIP پرمعلومات کے رياست اپنی  چاہيئے۔
کريں۔ درج کا نام اپنی رياست جاکر پر http://www.insurekidsnow.gov

http://www.cms.hhs.gov
http://www.medicare.gov/publications/pubs/pdf/10050.pdf
http://www.insurekidsnow.gov
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پروگرام منفعتی وفاقی ديگر
دور ميں امريکا سڻيڻس، اميگراشن آپکے انحثار کا ہيں، جس سکتے اہل ہو لئے کے منفعت فيڈرل ديگر والے گهر کے آپ اور آپ

ہے۔ پر آمدنی اور قيام،

پروگرام سڻيمپ فوڈ
امگريشن انکے انحثار کا ہيں، جس سکتے ہو اہل امداد کے کی فوڈ سڻيمپس بچے اميگرنٹ اميگرنڻس اور والے آمدنی کم بعض
حاصل مفت اشياٴ کی کهانے بعض سے سڻور آپکو گروسری سڻيمپس فوڈ پر ہے۔ آمدنی اور طول، کے قيام ميں امريکا سڻيڻس،
رياست شرائط کی اہليت کی اميگرنڻس ميں جن ہيں، سکتے ہو پروگرام سڻيمپ فوڈ اپنے کے رياستوں بعض ہيں۔ ديتے کرنے

ميں  36 زبانوں ميں بارے کے پروگرام ميں اہليت سڻيمپ وفاقی فوڈ سے نيوڻريشن سروس اينڈ يو ايس فوڈ ہوں۔ سے حساب کے
http://www.fns.usda.gov/fsp/outreach/translations.htm۔ کريں: ويزٹ لئے کے کرنے حاصل معلومات

خدمات لئے ہوئےلوگوں کے گزرے تشّدد سے گهريلو
منفعت وفاقی جيسے فوڈ سڻيمپس شلڻرز يا کے عورتوں زدہ تشدد بچے انکے اور ہيں گزر چکے تشدد سے ميں گهر جو اميگرنڻس

معلومات کے ميں مزيد بارے کے خدمات ان کی سروسز ہيومن انڈ ہيلته آف ڈپارڻمنٹ ايس يو ہيں۔ سکتے اہل ہو کے اور خدمات
http://www.hhs.gov/ocr/immigration/bifsltr.html۔ کريں: ويزٹ لئے

(TANF) فيمليز نيڈی فار اسسڻنس ڻمپورری
کو رياستوں تحت جس کے ہے پروگرام وفاقی ايک امداد) عارضی لئے کے فيمليز (ضرورتمند فيمليز فار نيڈی اسسڻنس ڻمپورری

ميں امريکا سڻيڻس، اميگريشن ہيں۔ جاتے دئے پيسے لئے کے کرنے مہّيا مواقع کے مالزمت اور کوامداد فيمليز والی تنخواہ کم
ہے ہوتا پروگراموں ميں فرق کے رياستوں مختلف سکتے ہيں۔ ہو کے اہل اس اميگرنڻس سے لحاظ کے طول، اور نوکری کے قيام
لئے  کے معلومات اور لنکس TANF کے ہيں۔ رکهتی پروگرام امدادی والے چلنے سے وسائل کے سڻيٹ اپنے رياستيں بعض اور

/http://www.acf.dhhs.gov/programs/ofa۔ کريں: ويزٹ

لئے امداد کے معذور اميگرنڻس
جسکا دارومدار انکے ہيں، سکتے ہو اہل لئے کے انکم سيکورڻی (ضميمی) سپليمنڻل سڻيمپس،اور فوڈ معذور اميگرنڻس ميڈہکيڈ،

 29 صفحہ لئے کے مزيد معلومات پر سڻيمپس ہے۔ فوڈ پر ہوتا اور تنخواہ کے طول، قيام ميں انکے امريکا سڻيڻس، اميگراشن
لئے معلومات کے پر انکم سيکورڻی  ديکهيں۔ سپليمنڻل

جائيں۔  http://www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-non-citizens.htm پر

سنڻرز کرئر سڻاپ ون۔
صالح متعلق سے کرئر کے حوالے، کی جگہوں تربيت ہے جو مہّيا کرتی مالی وسائل کے لئے سنڻرز کرئر حکومت وفاقی

اے ايز سنڻرز پراميگرنڻس ”انگلش بعض ايسے ہيں۔ انجام ديتے متعلق کام سے ديگر مالزمت اور لسڻنگز، کی مشورہ، نوکريؤں
ہوتا ہے۔ پر اور تنخواہ سڻيڻس انکے اميگراشن کا دارومدار جس ہيں، سکتے حاصل کر بهی کی تعليم (ESL) النگويج“ سيکنڈ

لئے کے بارے ميں معلومات کے سنڻرز ميں ون۔ سڻاپ کرئر  امريکا بهر
جائيں۔ پر http://www.doleta.gov/usworkforce/onestop/onestopmap.cfm

شايد  کے آپ جن سکتے ہيں کر پتا کا مزيد خدمات جاکر ايسی  کام کی بات: آپ http://www.govbenefits.gov پر
ہوں۔ اہل

 

http://www.fns.usda.gov/fsp/outreach/translations.htm
http://www.hhs.gov/ocr/immigration/bifsltr.html
http://www.acf.dhhs.gov/programs/ofa/
http://www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-non-citizens.htm
http://www.doleta.gov/usworkforce/onestop/onestopmap.cfm
http://www.govbenefits.gov
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بهال کی ديکه اور بچوں تعليم
بچوں، امريکا ميں ميں سيکشن اس ہے۔ کر سکتی مدد رابطہ کرنے ميں کے ساته کميونڻی کو فيملی آپکی آپکو اور تعليم
ديا انکا جواب ہيں ہو سکتے سواالت جو آپکے ميں انکے بارے ہے اور گيا کيا بيان کا سکولوں کے اور بالغان نوجوانوں،
بچوں کے تو ہے ضرورت کی کرنے مالزمت کو آپ اور ہيں بچے چهوڻے پر گهر آپکے کہ ميں صورت ہے۔ ايسی گيا

ہيں۔ گئی کی پيش تجاويز بهی لئے کے کرنے کيئر حاصل چايئلڈ اچها لئے
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تعليم
سکے۔ جا کيا تيار پر طور يقينی کو بچے ہر لئے کرنے کے حاصل تاکہ کاميابی ہے جاتی کی مہّيا مفت تعليم پبلک ميں امريکہ

کام کس طرح سکول امريکی کہ سيکهينگے آپ کرايئں۔ کيسے داخلہ ميں سکول کا بچوں اپنے آپ کہ ہے گيا بتاتا سيکشن ميں اس
سکتے ہيں۔ مدد کر کس طرح ميں حصول کے تعليم کے اپنے بچوں اور آپ کرتے ہيں

کرانا ميں داخلہ کا سکول بچے اپنے
ہيں۔ سکول کو۔ايڈيوکيشنل ہوتے تر ميں زيادہ امريکا

ساته دونوں لڑکياں لڑکے کہ ہے مطلب کا کو۔ايڈيوکيشنل
ميں سکول ميں واجبی امريکا ہيں۔ کالسوں ميں شريک ہوتے

زيادہ کہ ہے مطلب کا اس ہيں۔ موجود نون قا کے حاضری
کے  کی عمر ليکر 16 سال 5 سے تمام ميں رياستوں تر
کے رياست اپنی ہے۔ الزمی جانا سکول لئے کے بچوں

آپکی رياست کہ کريں پتا کے کر رابطہ سے تعليمی محکمے
ہے۔ الزم سکول جانا لئے کے بچوں عمر کے ميں کونسی

سکتے بهيج پرائويٹ سکول ميں کو پبلک يا بچے اپنے آپ
پر بهی گهر کو بچوں اپنے والدين ميں رياستوں ہيں۔ اکثر

پڑهائی) پو (گهر ”ہوم۔سکولنگ“ کو اس ہيں۔ سکتے پڑها
نہيں تعليم مذهبی اور ہيں ہوتے مفت سکول پبلک ہيں۔ کہتے
وہ ہيں پڑهتے کچه جو آپکے بچے ميں سکول پبلک ديتے۔

اور فيڈرل آپکے پڑهايا جائے۔ طرح يہ کس ہيں کہ کرتے والدين اور اساتدہ اسکا فيصلہ مقامی تاہم ہوتا ہے۔ کردہ طے کا رياست
ہيں۔ کرتے مہّيا پيسے لئے کے سکولوں ان ڻيکسز انکم رياستی

پرائويٹ ہے)۔ کئی کہا جاتا ”ڻيوشن“ (جسکو ہے پڑتی کرنی ادا فيس ايک کو طالبعلموں لئے پڑهنے کے سکول ميں پرائويٹ
ہيں۔ بعض ہوتے لئے لڑکيؤں کے صرف يا لڑکوں صرف ہوتے ہيں۔ بعض کو۔ايڈيوکيشنل بعض چالتے ہيں۔ گروپ مذهبی سکول

سکتے۔ کر نہيں جو ڻيوشن ادا ہيں مالی امداد کرتے کی بچوں ايسے

کا  اس جايئگا، ليا ميں ہيں) کہتے ”گريڈ“ (جسے کالس کس کو بچوں آپکے ہيں۔ ميں پڑهتے سکول سال 12 بچے اکثرامريکی
کس بچے کو کے آپ کہ لئے کے کرنے فيصلہ يہ سکول اوقات بعض ہوگا۔ پر تعليم کردہ حاصل پيشتر اور عمر کی انحثار بچوں

سکتا ہے۔ دے ڻيسٹ ايک کو اس چاہيئے ہونا گريڈ ميں

بارے ميں کے سکولز پبلک ہے۔ شامل کرانا ميں داخل بچے کو سکول ميں اپنے ان چاہيئں کرنی پہلے سے سب چيزيں آپکو جو
ہيں۔ درج نيچے کچه سے ميں ان ہيں ہوتے سوال اکثرجو کے والدين

ہے؟ ہوتا لمبا کتنا سال کا سکول س: 

پورا سال بچے جگہوں پر بعض ہوتا ہے۔ ميں ختم يا جون مئی ہے اور شروع ہوتا ستمبر ميں يا اکثر اگست سال سکول کا ج:
کے لئے بچوں ايسے پاس کے سکولوں ہوتے ہيں۔ بعض ميں سکول سے جمعہ تک پير يا سوموار بچے ہيں۔ سکول جاتے
ان ہيں۔ ہوتے پروگرام لئے باقاعدہ کے بعد کے گهنڻوں اوقات سے پيشتراور کے ہيں، سکول جاتے پر کام والدين کے جن

جائے۔ کی وصول فيس ايک شايد سے آپ لئے کے پروگراموں

کراؤں؟ کہاں داخلہ کا بچے اپنے ميں س: 

کے سکول چاہيئے۔ جانا سکول ميں کس کو بچے آپکے کہ کريں پتا جاکر وہاں يا کرکے کو کال آفس مين کے ڈسڻرکٹ اپنی ج:
بتايئں۔ کا پتا وہاں رہتے ہيں جہاں آپ اور کی عمر بچے کو اپنے اہلکاروں
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ہے؟ ضرورت کی دستاويزات کن مجهے لئے کے داخلے کے بچے اپنے س: 

بهی کہتے  ”شاڻس“ کو مخصوص اميونزيئزاشنز (جن کہ اسے کا ثبوت اس چاہيئں اور ميڈکل ريکارڈ کے بچے آپکو اپنے ج: 
سکول ہو کہ آپکی رہائش چاہيئے بهی ثبوت اسکا شايد آپکو ہيں۔ رکهتے محفوظ سے بيماری چکے ہيں، جو اسکو مل ہيں)
کا کرنے حاصل دستاويزات نئے سے عملے کے سکول تو ہيں، گئے کهو دستاويزيت يہ کے آپ اگر ہے۔ ميں کميونڻی کی

ليں۔ کر کام يہ ہی پہلے سے کرنے کی کوشش بچے کے داخلے کے لئے، بچنے سے تاخير کريں۔ دريافت طريقہ

ہے ہوتی کيا سکولوں کی ترتيب امريکی اکثر

بولتا؟ نہيں انگريزی بچہ ميرا اگر س: 

ثانوی  ’انگريزی بطور سکولوں کو ہے۔ دار ذمہ کرنے کا داخل پروگرام ميں صحيح اور ڻيسٹ کرنے کو کے بچے آپ سکول ج: 
وسائل ملتے مالی کی طرف سے رياست اور وفاق کے لئے خدمات پروگراموں اور جيسے زبانوں ميں تعليم‘ زبان‘ اور‘دو
پتا کرنے کے لئے ميں کے بارے خدمات اور مختلف کرنے، کالس تعينات مخصوص لئے کے بچے لينے، ڻيسٹ آپ ہيں۔

يا کالس گريڈ اپنی اسکو بولتی، يا بولتا نہيں بهی انگريزی بچی يا بچہ آپ کا اگر ہيں۔ کرسکتے کال کو سکول کے اپنے بچے
ممکن کے ذريعہ ميں تعليم‘ زبانوں ’دو يا ثانوی زبان بطور يہ انگريزی ہے۔ ضرورت کی مواد سيکهنے کا علمی معيار کے

ہے۔ سکتا ہو

معذور ہے؟ بچہ اگر ميرا س: 

ممکن  اگر ہے۔ سکتی مل ايڈيوکيشن پبلک مفت ہيں، معذور نہيں طرح جو کی بچوں ان کو بچوں والے معذوری ذہنی يا جسمانی ج: 
سکتا ہے تو ہو کی معذوری شديد ہے، بچے آپکے اگر جائگا۔ رکها ميں روم کالس باقاعدہ ايک کے سکول کو بچے آپکے تو ہوا

ميں مزيد بارے کے خدمات کی کونسل رياسی اپنی کی جايئں۔ خدمات مہّيا تعليمی خاص باہر کے روم کو باقاعدہ کالس اس کہ
http://www.acf.hhs.gov/programs/add/states/ddcs.html۔ جايئں پر سايٹ ويب اس لۓ کے کرنے حاصل معلومات

ہے؟ رہ سکتا داخل مفت ميں سکول پبلک نہيں جاتا تها۔ وہ کتنے عرصے تک سکول پہلے سے آنے بچہ امريکا ميرا س:

سے  سکول ہائی تک عمر بچہ اس آپکا ہيں۔ اگر سکتے سکول جا مفت تک عمر کی بچے 21 سال ميں رياستوں اکثر ج: 
ايڈيوکيشنل ڈولپمنٹ جگہ جنرل ڈپلوما کی ہائی سکول کر ميں داخل ہو کالسوں کی تعليم کی بالغان وہ کرتا تو نہيں گريجيويٹ
کرکے کو کال محکمے تعليمی رياستی يا اپنے آفس ڈسڻرکٹ کے مقامی سکول اپنے ہے۔ سکتا کر سرتفکيٹ حاصل (GED)

ہيں۔  پر ہوتی کالسيں کہان کی GED پتا کريں کہ

جايئگا؟ کيسے سکول بچہ ميرا س: 

جاتے  کر سوار ہو ميں بس وہ تو ہے زيادہ دور سکول اگر ہيں۔ سکتے جا کر سکول چل پيدل اوقات بعض ميں بچے امريکا ج: 
بس سڻاپ سکول۔ کسی قريب کے گهر انکے کو طالبعلموں سکول بس ہيں۔ ہوتی مفت جو ہيں بسيں کی سکولوں ہيں۔ پبلک

پرائمری يا ايلمينڻری
اور سکولکنڈرگارڻن

1 سے  (جماعتيں) گريڈز
5 تا  عمريں کی 5بچوں

 10

مڈل يا جونيئر
سے 8   6 سکولگريڈز
کی عمريں نوجوان بچوں

11 سے 13 

ہائی يا سيکنڈری
9 سے 12 کم  سکولگريڈز
 14 عمريں کی بالغان عمر

18 سے

ہائر يا سيکنڈری پوسٹ
يا پبلک تعليم، اعلی) )

کالج،دو۔ کميونڻی پرائويٹ
يا کالج سالہ اورچار۔ سالہ
جن سکولز يونورسڻی،ڻريڈ
کوداخلہ بالغوں سب ميں

مل سکتا ہے

http://www.acf.hhs.gov/programs/add/states/ddcs.html
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سکول  مقامی اپنے ہے، سواری کر سکتا ميں بس سکول بچہ آپکا آيا کہ لئے کہ کرنے ہے۔ يہ پتا چهوڑتی اور اڻهاتی سے  
کا ليجانے سکول کو کے ساته بچوں والدين دوسرے کے عالقے اپنے آپ تو ہے کار پاس آپکے اگر کريں۔ رابطہ سے سسڻم

ہيں۔ سکتے کر پول“ شروع ”کار لئے ايک کے بانڻنے کام

کهائگا؟ کيا ميں سکول بچہ ميرا س: 

کے پاس سکول ميں  بچوں جن عالوہ سکتے ہيں۔ اس کے خريد ميں کيفڻيريا ہيں يا سکول کے ليجا سکتے سکول لنچ اپنا بچے ج:
ہے۔ اپنے کرتی لنچ مہّيا اور ناشتہ سستا يا مفت واال غذاّيت حکومت امريکی لئے انکے ہوتے، نہيں پيسے کے خريدنے کهانا
سکول کے ہے۔ ليتا حّصہ ميلز پروگرام ميں سکول آيا سکول وفاقی کريں پتا کر کے يا ويزٹ کرکے کال کو سکول بچے کے

ہيں۔ ہونے کے اہل ميں شريک اس آپکے بچے کيا کريں کہ کے معلوم کر اہلکاروں سے بات

پروگرام کا ميلز سکول وفاقی
کے لئے بنانے بہتر کو پڑهتے ہيں۔ پڑهائی ہے تووہ بہتر ملتا کو کهانے بچوں کواچها
کهانے  والے غذايئت کو بچوں زيادہ سے 26 ملئن دن سکول کے ہر امريکی حکومت

سکول نيشنل اور پروگرام (ناشتہ) بريکفاسٹ سکول ہے۔ کرتی مہّيا ميں قيمت کم يا مفت
تعداد پر کی ممبرز کے فيملی اور آمدنی کی فيملی انحثار کا شرکت ميں لنچ پروگرام

انکو سپيشل کرتے، نہيں شرکت ميلز پروگراموں ميں سکول وفاقی ديگر جو بچے ہے۔
ايس يو معلومات کے لئے مزيد پر پروگراموں ان ہے۔ ملتا دوده پروگرام کے تحت ملک
/http://www.fns.usda.gov/cnd۔ جايئں: پر سائٹ ويب کی ايگريکلچر آف ڈپارڻمنٹ

ہے؟ کون اڻهاتا کا خرچ کی سرگرميؤں اور سکول کتابوں س: 

طالبعلم عمومًا اشياء کی استعمال ميں سکول جيسی پنسلوں اور کاغذ ہيں۔ کرتے مہّيا مفت کتابيں سے طور عام سکول پبلک ج:
سکول ان بعض کريں۔ سے رابطہ سکول کے بچے اپنے تو سکتے خريد نہيں چيزيں يہ آپ ہيں۔ اگر ہوتی خريدنی  کو خود

گهنڻوں کے سکول سکول ہيں۔ کئی سکتے لے فيس معمولی ايک لئے کے ايکڻوڻيز جيسی خصوصی ڻرپس سکول اور سپالئز
لئے کے شرکت کی بچوں اپنے آپکو پروگراموں ميں ايسے بعض ہيں۔ کرتے پروگرام آفر کے موسيقی يا کهيلوں بعد کے

دينی پڑے۔ فيس شايد ايک

بچہ کيا سيکهيگا؟ ميرا س: 

اور کيا چاہئے آنا کيا کو طلبا سب کہ ہيں کرتے واضح معيار يہ ہے۔ کرتی مقرر ميعار تعليمی لئے کے سکولوں ہر رياست ج:
سکهائی سے تريقے کس معلومات يہ کہ ہيں کرتی فيصلہ ڈسڻرکڻس کی سکولوں مقامی چاہئے۔ رکهنی صالحيت کی کرنے

موسيقی،  دفعہ آرٹ، بعض ہيں۔ سکهاتے ايڈيوکيشن اور فزکل سڻڈيز، سائنس، سوشل رياضی، انگريزی، سکول زيادہ تر جايئں۔
ہيں۔ سکتی کی جا ملکی زبانيں آفر غير اور

جائگا؟ پرکها کو کيسے کام کے بچے ميرے س:

طور  عام گريڈز کا انحصار ہيں۔ گريڈز ديتے اسکو سے حساب کے کام گئے ميں کئے سال کے بچے کے سکول آپکے ڻيچرز ج:
مليگا۔ کارڈ“ ”رپورٹ ايک مرتبہ سال ميں کئی ايک آپکو ہے۔ ہوتا پر اور کالس ميں روّيہ حاضری، تيسڻس، ہوم ورک، سے
کرنے گريڈ بچوں کو سکول ہے۔ چلتا ميں پتا بارے کے کارکردگی ميں ہر مضمون کی بچے اپنے آپکو کارڈ سے رپورٹ اس

عمدہ بہت +A يا A جہاں ہيں، کرتے استعمال تّہجی حروف لئے کے گريڈز بعض ہيں۔ کرتے استعمال تريقے مختلف کے
کرتے  استعمال نمبر لئے گريڈز کے سکول استعمال ہوتے ہيں۔ بعض لئے کام کے والے ہونے فيل يا D اور F پست اور کام
خالصہ ميں الفاظ جيسے ہے“، ضرورت کی ”اصالح يا ”اچها“، عمدہ“، ”بہت کی کارکردگی کا بچے آپکے ہيں۔ کچه اور
کيا جاتا ہے۔ گريڈ طرح کس کو طالبعلموں کے سکول ميں کہ آپکے بچے کيجئے پتا سے اہلکاروں کے کرتے ہيں۔ سکول

http://www.fns.usda.gov/cnd/
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ہوں؟ سکتا کيسے کر بات سے ڻيچر بچے کی اپنے س: ميں

مل  سے ڻيچر کی بچے اپنے آپ ميں ہيں جس جاتی رکهی کانفرنسز ساته کے ساته والدين کے باقاعدگی ميں سکولوں اکثر ج: 
ساته کے ناظموں کے سکول يا لئے اساتذہ کے پتا کرنے ميں کے بارے ميں کارکردگی سکول کی بچے اپنے آپ ہيں۔ سکتے

ہے جوّآپکی زبان سکول ميں کوئی شخص کہ کريں معلوم بولتے تو نہيں انگريزی بهی کرسکتے ہيں۔ اگر آپ ميڻنگ طلب
ہے۔ کر سکتا مدد ميں ترجمے ہے اور بولتا

ہوگا؟ کيا ہے تو حاضر ہوتا سے غير بچہ سکول ميرا اگر س: 

ہوگا کہ انکا  واضح کرنا کرکے يہ کال کو سکول يا کر لکه خط نام کے ڻيچر کو ہے۔ والدين بہت اہم سکول کی حاضری ج: 
طور سے عام ہوگا۔ ہونا حاضر سے غير کو سکول بچے اگر آپکے ديں سے بتا کو پہلے ڻيچر آيا۔ نہيں کيوں بچہ سکول

ہے۔ پڑتا کرنا کو پورا کام والے ہو جانے مس کو طالبعلموں

ہيں؟ سکتے کر کچه کيا آپ
ڻيچر پيرنٹ يا (PTA) اسوسيئشن ڻيچر ميں پيرنٹ پرائويٹ سکولوں اور پبلک اکثر

کہ ہيں کرتے مدد ميں پتا کرنے يہ والدين کو گروہ يہ ہے۔ ہوتی (PTO) آرگنائزاشن
کس طرح واقعات ميں کے سکول وہ اور ہے رہا ہو کيا ميں کے سکول انکے بچے

بهی۔ دادی دادا، اور نانا، نانی، ہے، سکتا ہو بهی شريک کوئی ہيں۔ سکتے لے حّصہ
رضاکار مدگار  لئے کالسروم کے اور ليکر سر اپنے سرگرمياں خصوصی PTA/PTO

تب بولتے بهی نہيں انگريزی زيادہ آپ اگر ہيں۔ تی بڻا بهی ہاته کا سکولون کرکے مہّيا
والدين کے ايسے طور پر خصوصی سکول کئی ہيں۔ سکتے حّصہ لے ميں اس بهی آپ

سکول کے ہيں۔ رکهتے مہارت محدود ميں بولنے انگريزی جو ہيں رکهتے لئے معلومات
PTA/PTO کی  کی سکول بچے کے آپکے کہ کريں پتا جاکر وہاں يا کال کرکے کو دفتر

سکتے ہيں۔ شامل ہو طرح کس ميں اس آپ اور ہوتی ہے ميڻنگ کب

ہوگا؟ کيا ہے تو جاتا ميں پهنس مشکل بچہ کسی ميرا س: اگر

جنکی  رکهتے ہيں فہرست کی قواعد سکول ايسے کئی ج: 
کے چلن ”چال ہے۔ يہ ہوتی الزم کے لئے طالبعلموں تعميل

چال اسکے سے سکول کے بچے اپنے ہيں۔ کہالتے ضوابط“
قوانين جو طالبعلم ميں پتا کريں۔ کے بارے ضوابط کے چلن

سکول پر کے طور سزا انکو ہيں ورزی کرتے خالف کی
کی سکول کهيلوں يا لئے انکے يا ہے۔ سکتا روکا جا بعد کے
اکثر ہے۔ سکتا جا حّصہ لينا ممنوع قرار ديا ميں ايکڻوڻيز اور

نہيں ہوتی۔ کی اجازت ميں جسمانی سزا امريکی سکولوں

خالف  بار بار کی قواعد کے سکول يا پر کرنے کام برا بہت کوئی
مستقل طور يا عارضی سے کوسکول بچوں پر ورزی کرنے
ہونے اکسپيل ہے)۔ سکتا جا کيا ہے(اکسپيل سکتا جا نکاال پر

عملے کے سکول کو آپ جاسکتا۔ نہيں سکول بچہ آپکا بعد کے
آپکے کہ طريقہ ہے ہوگا کہ اس کا کيا پتا کرنا ملکر سے

ليا جا ئے۔ لے ميں سکول بچے کو واپس
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محفوظ ہے؟ ميں سکول بچہ کيا ميرا س: 

سکول ہائی تر زيادہ جن ميں ۔۔ کو سکولوں بعض ہيں۔ ليکن محفوظ جگہيں لئے کے پڑهائی پبلک سکول تر زيادہ کے امريکا ج:
تحفظ کے کے بچے اگر آپ اپنے ہے۔ سامنا مسلوں کا جيسے نوشی شراب منشيات اور يا سڑک کے گينگز، تشدد، ۔۔ آتے ہيں

کريں۔ بات سے ناظم کاؤنسلر،يا سکول ڻيچر، توکسی ہيں پريشان ميں بارے

يونورسڻيز اور کالج تعليم: اعلی
جاری يونورسڻی ميں يا کالج سالہ چار۔ کسی کالج يا ڻيکنيکل يا کميونڻی سالہ کسی دو۔ تعليم اپنی بالغ نوجوان بعد سکول کے ہائی

اور پبلک تعليم کے لئے اعلی ہے۔ جاتا انسڻيڻيوشن“ کہا تعليم کے ”اعلی ادارے“ يا سيکنڈری ”پوسٹ ہيں۔ ان کو سکتے رکه
جو انکے لئے پر خاص طور ہے، ہوتا کم اداروں سے پرائويٹ خرچ کا اور يونورسڻيؤں کالج پبلک موجود ہيں۔ پرائويٹ ادارے

ميں کہ کسی سکول ہيں کر سکتے بهی فيصلہ يہ نوجوان بالغ ہے۔ يونورسڻی واقع کالج يا جس ميں ہيں رياست ميں رہتے اسی
بننا۔ اسسڻنٹ کيئر يا ہيلته کی مرمت کرنا کام سيکهيں، جيسے کمپيوڻرز مخصوص ليکرکوئی داخلہ

”ميجر“ کہالتا ہے۔ انکا مضمون ہيں۔ يہ کرتے فيصلہ کا کرنے مطالعہ گہرہ کا مخصوص مضمون کسی طالبعلم تعليم کے اعلی
ہے۔ کرتی مدد ميں تياری کی کرنے حاصل تعليم مزيد کرنے يا مالزمت ميں شعبہ کواس کی تعيناتی طالبعلم ميجر

مدت کی سکولنگ قسم کی سکول قسسم  کی ڈگری

سال دو سے ليکر ماہ چهہ سکول کالج/ڻريڈ کميونڻی سرڻيفکيٹ   

سال دو کالج   کميونڻی اسوسيئڻس  

سال چار يونورسڻی    سالہ کالج يا چار۔ بيچلرز   

سال دو يونورسڻی     ماسڻرز    

سال آڻه دو سے يونورسڻی ڈاکڻريٹ 

سال پانچ دو سے سپيشالئزڈ سکول پروفيشنل  

امريکی ہيں۔ کہتے سکالرشپ کو جس ديتے ہيں امداد بعض سکول مالی ہے۔ سکتی مہنگی ہو تعليم کی يونورسڻی يا کالج کسی
تو قرضہ يا لئے کے کے خرچے ميں مدد تعليم اپنی طالبعلم تر زيادہ ہے۔ کرتی فراہم کے لئے مالی امداد طالبعلموں حکومت بهی
کے لئے شہريؤں امريکی گرانٹ صرف اور سکالرشپ مخصوص ہيں۔ کرتے اپالئی لئے کے سکالرشپ يا امداد مالی يا ہيں ليتے

ہيں۔ سکتے ہو

امداد مالی وفاقی کے لئے طالبعلموں کے کالج
يہ امداد ہے۔ ديتی امداد مالی لئے کرنے کے حاصل اداروں ميں تعليم مخصوص تعليم کے اعلی کو طالبعلموں امريکی حکومت

امداد اس کرايہ۔ اور سفرکا سپالئز اور کهانا پينا، رہائش کتابيں، فيس، ہے، بشمول ڻيوشن، اڻهاتی بوجه کا اخراجات کئی کے سکول
ہے: امداد ہوتی وفاقی قسم کی تين ہے۔ پر ہوتا حاجت مالی انکی نہيں، بلکہ گريڈزپر طلبا کی انحثار اہليت کا کی

پڑتا۔ نہيں کرنا واپس آپکو پيسہ ۔۔ يہ گرانڻس ●

کماتے ہيں۔ ميں ہوتے ہوئے سکول يہ پيسہ آپ ۔۔ ورک سڻڈی ●

ہے۔  پڑتا کرنا ساته واپس کے سود ميں بعد آپکو اور ہيں ليتے آپ ادهار پيسہ يہ ۔۔ ● قرضہ

ڈپارڻمنٹ  ايس يو کريں ويزٹ يا کريں، کال پر  1-800-433-3243 لئے کے معلومات مزيد پر پروگراموں کے امداد مالی وفاقی
http://studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html معلومات  سائٹ: ويب کی ايڈيوکيشن آف

ہے۔ دستياب بهی ميں سپينش

http://studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html
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رہيں محتاط سے فريب ميں امداد مالی
قبول کو پيشکش ہر ايسی کام ليں۔ سے احتياط وقت کرتے تالش پر معلومات لئے مالی امداد کے طالبعلموں

کرنے حاصل نتيجے اچهے جو يا آتا ہو، نہ يقين کہ ہو لگتی زيادہ اچهی اتنی جو کريں گريز سے کرنے
پر فراڈ“ ”سکالرشپ ڈالر مليئن کئی سال ہر خاندان کرے۔ طلب پيسے سے آپ ميں بدلے کے وعدے کے
اور ،1-877-382-4357 لئے کے ہيں، يا مفت معلومات شکار بنے فراڈ کا ہيں۔ اگر آپ کسی بيڻهتے کهو

پر جايئں: سائٹ ويب فيڈرل ڻريڈ کمشن کی يا پرکال کريں، 1-866-653-4261  کمزور سماعت والے
 http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/scholarship/index.shtml۔

بالغان تعليم
کے بننے طالبعلم“ کے لوگوں کی ”عمر بهر ميں امريکا جائے۔ ہو ختم تعليم حاصل کرنے پر آپکی بالغت کہ نہيں ضروری

تو  کيا ہے، نہيں مکمل نے ہائی سکول آپ کے ہيں، اور عمر زيادہ سے يا اس 16 سال اگر آپ ہے۔ افزائی کی جاتی لئے حوصلہ
(GED) ڈولپمنٹ ايڈيوکيشنل کالسيں آپکی جينرل يہ ہيں۔ سکتے لے داخلہ کالسوں ميں (ASE)‘ايڈيوکيشن سيکنڈری ’ايڈلٹ آپ

ہيں۔ کراتی تياری کی کرنے حاصل سرڻفکيٹ

تعليم اور مہارتيں  علمی کی معيار کے ہائی سکول آپ نے کہ ہے ظاہر کرتا ہے۔ يہ ڈپلوما سکول ہائی GED سرڻفکيٹ ايک متبادل
پڑهنا،  ہونگے: کرنے پاس لينے ہونگے اور ميں ڻيسٹ پانچ مختلف شعبوں آپکو لئے کے کرنے GED حاصل ہيں۔ ايک حاصل کی

برابر  ڈپلوما کے سکول ہائی باقاعدہ کو تصديق نامے آجرGED کے امريکی تر زيادہ رياضی۔ اور سائنس، سڻڈيز، سوشل لکهنا،
تحت  کے ايڈيوکيشن“ ”ايڈلٹ ميں بک ہوتی ہيں۔ اپنی فون سستی يا مفت کالسيں کی کی تياری GED ميں ہيں۔ بعض عالقوں مانتے

کريں۔ لئے کال کے معلومات کو آفس ڈسڻرکٹ سکول مقامی يا اپنے ديکهيں،

ايسے ہيں، يا کالسيں ليتے کے لئے سيکهنے بارے ميں زيادہ کے ہوتی ہے، اس دلچسپی مضمون ميں کسی لوگ جنہيں بالغ کئی
مقامی کميونڻی کالج بالغوں اور سسڻمز سکول پبلک کام آسکيں۔ متعدد انکے ميں مالزمت انکی جو لئے کے کرنے حاصل ہنر نئے

ہوتی فيس سے کم طور عام کی لئے، جن کے کالسوں ان کوئی ہر ہيں۔ کرتے کالسيں پيش ميں مضامين مختلف متعدد لئے کے
لئے انکے ہيں، دستياب کونسی کالسيں کہ کريں پتا کالج سے کميونڻی سسڻم يا سکول مقامی ہے۔ اپنے سکتا لکهوا ہے، اپنا نام

طريقہ ہے۔ کيا کا کرنے انرول اور ہونگے، کرنے خرچ کتنے پيسے

انگريزی سيکهنے
اے سيکنڈ ايز ’انگلش بالغ اور بچے بہت سے ہيں۔ سکتے سيکه لکهنا اور پڑهنا ميں بولنا، انگريزی آپ جہاں ہيں سی جگہيں بہت

کالسوں  ان ہيں۔ ديتی ميں مدد سيکهنے زبان يہ کو والوں جاننے نہ انگريزی کالسين يہ ہيں۔ ليتے کالسيں کی ESL لينگويج‘
ہے۔ جاتا کہا بهی کالس لڻريسی انگلش يا (ESOL) النگويجز‘ ادر آف سپيکرز فار کو‘انگلش

امريکی  ہے، ضرورت ہوتی سيکهنے کی انگريزی کو بچوں جن لينگے۔ سيکه ميں سکول آتی وہ انگريزی نہيں کو جن بچون
انکو ہوتی ہے، اضافی مدد کی ضرورت کو طالبعلموں جن ہيں۔ کرتے مہّيا اور کالسيں مدد لئے کے بچوں سب ان پبلک سکول

ہے۔ جاتا کہا (LEP) لبعلم پرافشنٹ طا لميڻڈ انگلش اکثر

اپنی شايد وہ ہے کی شروع ابهی سيکهنی انگريزی نے طالبعلموں جن
کالس ليں۔ انگريزی  کی ESL ايک جگہ کی باقاعدہ انگريزی کی کالس

رکها ميں کالس روم ايک باقاعدہ کو رکهنے والوں مہارت زيادہ کچه ميں
سکول بعض ہے۔ جاسکتی مدد دی ميں اضافی ساته اور ہے سکتا جا

اوقات کے سکول کے لئے دينے مدد ميں انگريزی سيکهنے کو طالبعلم
کا بچے آپکے کرتے ہيں۔ آفر بهی ڻيوڻرنگ پروگرام اور کے بعد کے

کرتے مہّيا مدد کی کہ وہ ان طالبعلموں کو کس قسم ديگا بتا کو آپ سکول
کی ضرورت ہے۔ سيکهنے کو انگريزی ہيں جن

 

http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/scholarship/index.shtml
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والی جانے کی آفر ميں سکول يا لينگويج ايڈيوکيشن پروگرام کميونڻی ايڈلٹ اور کسی پبلک جانتے نہيں انگريزی جو لوگ بالغ
ہيں۔ لے سکتے ميں داخلہ کالس ESL

ہيں۔ کرتے امتظام کا پروگراموں ايڈيوکيشن کميونڻی اور پبلک ايڈلٹ ميں کميونڻی لوکل اکثر کالج کميونڻی اور ڈسڻرکٹ کے سکول
آپکو  شايد ہيں، يا ہوتے مفت اکثر پروگرام يہ ۔ خدمات کی رضاکارڻيوڻرز مقامی ميں ساته اور ہيں سکتے مہّيا کر کالسيں ESL يہ

کے  پتا کرنے ESL پروگرام کا قريبی سے سب ہيں۔ سکتی ہو ميں گهنڻوں کے شام يا کے دن پڑے۔ کالسيں دينی فيس معمولی ايک
پبلک“ ۔۔ ”سکول ميں صفحوں ميں نيلے کتاب اپنی فون کی کريں۔ کال ڈسڻرکٹ آفس کو يا سکول کالج کميونڻی مقامی اپنے لئے

ديکهيں۔ تحت کے

ہيں۔  آفر کرتے ميں وقتوں کے شام يا کالسيں دن کی ESL جو ہيں ہوتے بهی سکول پرائويٹ کے زبانوں ميں شہروں بڑے اکثر
نجی کالسيں زبان سيکهنے کی تعليم دی گئی۔ ميں گهنڻے کالس کتنے کہ آپکو ہے ہوتا پر اس انحصار کا فيس کی کالسوں اکثران
کتاب کے کی ڻيليفون اپنی لئے ڈهونڈنے کے سکول پرائويٹ کا زبانوں ہيں۔ ہوتی زيادہ مہنگی سے کالسوں طور سے پبلک عام

ديکهيں۔ نيچے کے ”زبانوں کے سکول“ کے عنوان ميں صفحوں پيلے

پبلک  مقامی اپنی ہيں۔ کرتے منعقد کالسيں ESL سستی يا مفت بهی گروپ اور مذهبی کتب خانے، تنظيميں، کی کميونڻی بعض
اپکو ريفرنس الئبريريئن بهی کے الئبريری آپکی مقامی کريں۔ دريافت گاہ سے عبادت يا ايجنسی، کی سروس سوشل الئبريری،

کمپيوڻر  اور ڈيز، سی کتابيں،ڻيپس، ہيں کہ ESL کی سکتے دکها آپکو اور ہيں سکتے بتا ميں بارے کے ESL کے پروگراموں
جگہ رکهے ہيں۔ کس ميں الئبريری ويئر سافٹ

کال کريں لئے 211 کے معلومات ميں بارے کے سروس سوشل  
تالش کرنے ميں  انکو کرکے کال 211 آپ ضرورت ہو، کی خدمات جن کو آپ ميں، اکثر رياستوں اب
 ESL کس جگہ آپ ميں عالقے قريبی اپنے کہ کرکے پتا کريں کال 211 ہيں۔ سکتے کر حاصل مدد

پينا،  کهانا کہ آپکو ہيں سکتے کر کال ميں بهی صورت ايسی 211 کو آپ ہيں۔ سکتے لے کی کالسيں
مدد درکار ميں ڈهونڈنے کے خدمات سوشل پروگرام، يا ديگر کا عادت کے عالج منشيات کی رہائش،

 ہو۔

کوئی  کال کرنے پر اگرآپکو ہے۔ خدمت ابهی نہيں 211 کی پاس کے اور کاؤنڻيز رياستوں بعض
دستياب نہيں ہے۔ ابهی ميں کميونڻی کی سروس آپکی 211 يہ تو ملتا نہيں جواب

ديکه بهال بچوں کی
سکتی پڑ ضرورت کی شخص ايسے کو تو آپ ہيں، چهوڻے بہت لئے کے جانے بچے سکول آپکے اور ہيں کرتے کام آپ اگر

کسی کی ضرورت کے لئے نگرانی کے بعد سکول کو بچوں اوقات بعض سکے۔ کر انکی نگرانی ہوں، دفتر ميں جو، جب آپ ہے
تو کر سکتے نہيں نگرانی کی رکن آپکے بچوں کے ديگر فيملی آپکی يا آپ سکتے۔ اگر پر نہيں ہو گهر والدين انکے ہے، اگر ہوتی

چهوڑيں۔ نہيں پر اکيال گهر کو بچوں چهوڻے سکے۔ کر بهال ديکه انکی جو ہے ضرورت کی کو ڈهونڈنے کسی آپکو
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تالش انتظام) کی بهال کے ديکه (بچوں کی چايئلڈ کيئر
ايک اہم کرنا منتخب کسی کو لئے بهال کے ديکه کی اپنے بچوں
کہ ديکه رکهيں خيال کا باتوں ان وقت کرتے فيصلہ فيصلہ ہے۔

تاالش نگران ايسا کوئی ہوگا۔ خرچہ کيا اور ہوگا کيا معيار کا بهال
ہو۔ قريب کے دفتر يا گهر آپکے جو کريں کوشش کی کرنے

اچهی لئے کے بچوں آپ ذريعہ کے جن ہيں وسائل کئی ايسے
والدين، دوسرے تالش کر سکتے ہيں۔ کو والے کرنے نگرانی

انکے کہ پوچهيں سے والوں کرنے کام ساته اپنے اور دوستوں،
ميں چايئلڈ رياستوں بعض ہے۔ کرتا کون بهال کی ديکه بچوں
تصديق کے رياست جو آپکو ہيں، ايجنسيئاں ہوتی ريفرل کيئر

ہيں۔ کر سکتی مہّيا پروگراموں کی فہرست چايئلڈ کيئر شدہ
کے کی حفاظت بچوں آپکے پروگرام کيئر شدہ چايئلڈ تصديق

مخصوص شرائط پر کی گئی سے مقرر طرف لئے رياست کی
ديگر کے محّلے آپکے جہاں لئے کے کرنے پتا کا جگہوں ان بهی کو آفس ڈسڻرکٹ کے سکول مقامی اپنے آپ ہيں۔ اترتے پورا

ہيں۔ سکتے کال کر ہيں، کرتے بهال حاصل ديکه بچے

ڈپارڻمنٹ  چاہتے ہيں، تو مدد ميں کرنے تالش بهال ديکه اچهی اپنے عالقے ميں لئے کے بچوں آپ اپنے اگر بات: کی کام
کريں: کال لئے کے ہے۔ معلومات سينڻر چايئلڈ کيئر انفارميشن نيشنل ايک سروسز کا ہيومن اينڈ ہيلته  آف

اچها  ايک لئے کے بچے اپنے اور معلومات بهی آپکو http://www.childcareaware.org پر 2242-616-800-1 ۔
ہيں۔ سکتے مل سوالوں کے جواب متعلق سے انتخاب کر نے کا پروگرام

http://www.childcareaware.org
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بچوں کی ديکه بهال کی اقسام
طريقے ہيں۔ کئی پاس کے آپ ميں انتخاب کے والے کرنے بهال ديکه  بچوں کی

قسم ہے۔ اس کرتا ديکه بهال کی بچوں آپکے ميں آکر گهر کے نگران آپ کے اندر نگرانی۔ گهر
نگرانی ہے۔ ملتی انفرادی توّجہ زيادہ کو بچے آپکے کيونکہ سکتی ہے ہو مہنگی سہولت کی

ہيں۔ رکهتے آپ پر ہے جسکو انحصار اس شخص کا معيار کے

بچوں ميں ديگر کے گهر اور کسی ديکه بهال بچے کی آپکے نگرانی۔ ساته کے فيملی کسی
ہو سستی مقابلے ميں کے کيئر چايئلڈ اور قسم کی يہ ہے۔ ہوتی ميں چهوڻے گروہ ايک کے

کرتے ہيں نگرانی کی بچے آپکے جو ہے منحصر پر لوگوں ان معيار کا بهال ديکه سکتی ہے۔
کرتے ہيں۔ نگرانی کی بچوں کتنے پر گهر اپنے وہ کہ اوراس پر

 
والوں عقيدوں ديگر گرجاؤں يا جو سکولوں، ہيں ايسے پروگرام سينڻرز کيئر ڈے سينڻرز۔ کيئر ڈے
والے کرنے اکثرکئی ديکه بهال ميں ان سينڻرز ہوتے ہيں۔ واقع پر اور ديگر جگہوں تنظيموں، کی

معيار کے رياست ہيں۔سينڻرزکے لئے کی نگرانی کرتے گروہ بڑے کے زيادہ بچوں جو ہيں ہوتے
ہيں۔ رکهتے تجربہ اور ڻرينينگ خصوصی انکے اہلکار پر طور عام اور ہے ضروری اترنا پورا پر

اور لئے ”ارلی ہيڈسڻارٹ“ کے خاندانوں کم آمدنی والے حکومت پروگرام۔ وفاقی سڻارٹ ہيڈ
چهوڻے کے تحت ان پروگراموں ہے۔ کرتی مہّيا پيسے کے لئے ”ہيڈسڻارٹ“ پروگراموں

ہيں۔ جاتی کی خدمات مہّيا کے لئے نگہداشت اور تعليمی کرنے لئے تيار کے سکول کو بچوں
ہيومن اينڈ ہيلته ايس ڈپارڻمنٹ آف يو لئے، کے مزيد جاننے بارے ميں کے پروگراموں ان

جايئں: پر سائٹ ويب انکی يا کريں کال پر 1-866-763-6481 کو  سروسز
/http://www.acf.hhs.gov/programs/hsb۔

پورا مطابق کے ضرورت کی والدين بهال ديکه کی بچوں والے کرنے مہّيا کيئر چايئلڈ بعض
وقت کے انتخاب کے والے نگرانی کرنے ہيں۔ کرتے کے لئے حّصہ کچه صرف کے دن يا دن
رياستی وفاقی يا کے لئے کيئر چايئلڈ آيا آپ کريں کہ پتا ہے۔ رکهنی ہوتی بهی نظر پر خرچ

مالزمتی يا ہوں کرتے مالزمت جو والدين کو، والے کم آمدنی رياستيں کئی ہيں۔ اہل کے امداد
کرتی ہيں۔ مہّيا امداد مالی ہوں، رہے کر شرکت ميں پروگراموں تعليمی تربيت يا

کيا  انتخاب کا پروگرام يا والے دينے چايئلڈ کيئر جس نے کہ آپ کرليں اطمينان پر طور کا الزمی اس بات بات: کی کام
جو لئے کے نگہداشت تحفظ اور نے رياست ہے يہ مطلب کا رکهنے اليئسنس ہے۔ اکريڈڻڈ يا ہے رکهتا وہ اليئسنس ہے

جس لئے کے اليئسنس سڻيٹ کہ ہے يہ مراد سے اکريڈڻڈ ہے۔ اترتا پورا پر اس پروگرام ہے، کيا مقرر معيار کم کم سے
ہے۔ بلند سے اس معيار کا پروگرام ہے، ضرورت کی معيار

ہے؟ اچها واال کرنے مہّيا چايئلڈ کيئر آپ کا کہ ہيں سکتے بتا طرح آپ کس
سوچيں۔ ميں بارے کے سواالت بنيادی ان جايئں، تو ويزٹ کرنے کو پروگرام کيئر آپ کسی چايئلڈ جب

نظر آتے ہيں؟ خوش کی صحبت ميں کيا بچے اہلکاروں ●

مناسب ہيں؟ سے لحاظ کے ہيں جو بچوں کی عمروں دستياب کهلونے کيا ايسے ●

مصروف تهے؟ موزوں سرگرميوں ميں کيا بچے ●

کی؟ بات سے بچے نے آپکے کيا نگراں پر تهے، وہان ديرآپ جتنی ●

ہے؟ جگہ صاف اور منظم کيا ●

گيا ہے؟  بنايا معمول يا نصاب کوئی لئے کے کيا بچوں  ●

سکيں۔ کر بات ميں بارے سے پروگرام کے والدين آپ دوسرے کريں تاکہ طلب الزما ريفيرينسز

http://www.acf.hhs.gov/programs/hsb
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سکيں۔ کر بات بارے ميں کے پروگرام سے والدين دوسرے آپ تاکہ کريں الزمًا طلب ريفيرينسز

تحفظ اور ضرورت) (ناگہانی امرجنسی
پيش بهی وقت کسی بهی کو کسی يہ ہيں۔ پہنچاتے نقصان کو جائداد اور لوگوں جو ہيں واقعات غيرمتوقع امرجنسيز ايسے
آپ کہ ہے گيا بتايا ميں سيکشن رکهيں۔ اس محفوظ فيملی کو اور اپنی کو اپنے ليں اور کام سے انديشی دور ہيں۔ آسکتے

ہيں۔ سکتے کر کس طرح حاصل مدد پر ہونے واقع امرجنسی اور ہيں، سکتے کر کس طرح تياری لئے کے امرجنسيز



 |   42   |

کال کريں 911 مدد: ميں امرجنسی
کال کريں:  لئے کے ان چيزوں ہيں۔ 911 کو سکتے کر حاصل مدد ميں امرجنسی کرکے 911 کال پر فون کسی آپ ميں امريکا

کرنے۔ کی رپورٹ لگنے آگ ●

ہو۔ سرزد کيا جارہا اس وقت جو رپورٹ کرنے ايسے جرم کی کسی ●

کے لئے۔  ايمبيولنس بالنے لئے کے امرجنسی امداد طّبی ●

کی آواز۔  گوليؤں يا پکار، کے لئے مدد پکار، چيخ جيسے کے لئے، کرنے رپورٹ ● مشتبہ سرگرمياں

ہے؟  ہوتا کيا پر کرنے کال 911 کو
آپ  ہے۔ ملتا جواب اندر کے کال کا عمومًا 12 سيکنڈ ● 911 کی
جب کريں! بند نہ ڻيليفون ہے۔ سکتا جا کہا کرنے کو ہولڈ سے

ہو خاموشی لئے کے سيکنڈ کئی پر فون تو ہے ديتا جواب آپريڻر
کريں۔ انتظار کا بولنے کے آپريڻر کريں۔ نہ بند فون گی۔

کونسی  آپ کہ بتايئں آپريڻرکو تو بولتے نہيں انگريزی آپ اگر  ●
چاہيئے۔ آنا کو الئن پر ايک مترجم ہيں۔ بولتے زبان

لئے  کے کرنے يہ پتا کريگا، سے سوال آپ آپريڻر ● 911 کا
ان رکهکر ڻهکانے ہے۔ حواس اور کہاں ہے کيا امرجنسی کہ

دے جواب کے سواالت سب آپ تک جب ديں۔ جواب کے سواالت
کريں۔ پر رہنے کی کوشش آپريڻر کے ساته فون ليں

کال کريں 911 کو نہيں کب
لئے  امرجنسيز کے کے خطرے والی جان صرف سنگين، 911 کو
کرتے ہيں تو  کال سے وجہ 911 کو کسی غلط اگر آپ کال کريں۔

کی جس رکهيں محروم سے ايسی مدد اورکو کسی آپ ہے ممکن
کريں: نہ لئے کال چيزوں کے ان کو 911 اسکو ضرورت ہے۔

لئے۔  کرنے کے دريافت پتا جگہ کا ● کسی
لئے۔ کے معلومات بارے ميں کے سروسز پبلک ●

ميں ہے۔  وہ جيل کيا کہ لئے کے کرنے پتا بارے ميں ● کسی کے
ہے۔ نہيں امرجنسی جو لئے کے کرنے رپورٹ حال صورت ايسی ●

لئے۔ کے بارے ميں معلومات کے (جانوروں کے) کنڻرول اينمل ●

ہے۔ نہيں امرجنسی جو لئے کرنے کے بات ميں بارے کے ايسی چيز سے افسر کے پوليس کسی ●

کريں کال نمبر پر اس کے پوليس ہوے ئے د ميں نيلے صفحوں کے فون بک تو ہيں چايتے کرنا دريافت کچه پوليس سے آپ اگر
ہے۔ نہيں امرجنسی نمبر جوانکا
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نفاذ قانون کا امريکہ ميں
ہيں۔ مہّيا کرتی تحفظ عوام کو جو ہيں ايجنسيز والی کرنے نافذ قانون مقامی رياستی اور ميں وفاقی، امريکا
کے قريب سے سب اپنے شيرف۔ يا لوگ ہيں کے يا پوليس افسر کرنے والے نافذ قانون ميں کميونڻی آپکی

اور آپکی افسر آپکو کے پوليس کہ رکهيں ياد رکهديں۔ قريب کے فون اور کريں پتا نمبر کا فون پوليس سڻيشن
آپ اگر سے طور خاص ڈريں، نہ سے کرنے رپورٹ جرم کوئی ہيں۔ لئے کے بچانے سے کونقصان فيملی
آپ کہ ہيں سمجهتے وہ کيونکہ ہيں، بناتے نشانہ زيادتی کا کو اميگرنڻس مجرم بعض ہے۔ گيا کيا کے خالف

ہے: روکتا کو افسرآپ پوليس کا اگرکوئی نہيں کرينگے۔ رپورٹ کو پوليس جرم

کريں۔ اسکے ساته تعاون آيئں اور پيش ساته خلقی کے نہ ہوں۔ خوش زدہ خوف ●

کو بتايئں۔ تو افسر بولتے آپ انگريزی نہيں اگر ●

آيئں۔ نہ باہر گاڑی سے کو نہ کہے، اترنے سے آپ جب تک افسر تو ميں ہيں گاڑی آپ اگر ●

جايئں،  لے طرف نہ جيبوں کی کو ہاتهوں سکے۔ ديکه انکو افسر جگہ رکهيں جہاں ايسی ہاته ● اپنے
حّصوں کی طرف۔ دوسرے کے اور نہ کار

رکهنا محفوظ کو فيملی اپنی اور گهر اپنے
ہيں: سکتے کر لئے کے رہنے آپ محفوظ جو چيزيں چند ہيں يہ کرليں۔ تيار کو اپنے پيش آئے، امرجنسی کوئی کہ پہلے سے اس

چابيأں  دروازوں کی اپنی رکهيں۔ (مقفل) الک ہروقت انکو اور ہيں، اچهے کے الک دروازوں آپکے رکهيں کہ اسکا خيال ●

کہ پتا کريں سے ان سے پہلے کهولنے دروازہ برتيں۔ ميں بہت احتياط کهولنے دروازہ لئے کے کسی اجنبی ديں۔ نہ ناواقفوں کو
ہيں۔ ہيں اور کيا چاہتے کون وہ

لئے  کے آپ ہے۔ کرتا مطلع آپکو کر مچا شور بہت ميں، صورت کی ہونے دهواں ميں اپارڻمنٹ يا مکان (دهواں) االرم، سموک ●

اپنے ہے۔ لگا ہوا االرم ير منزل پر سموک اور قريب کے بيڈرومز ميں چهتوں کی ہے کہ آپکے مکان ضروری لينا کر اطمينان يہ
ہے۔ رہا کام کر يہ کرليں کہ کرکے يقين چيک کو االرم بار ايک ميں مہينے کريں۔ بار تبديل دو ميں سال کی بيڻريز االرم سموک

فائر  سڻيشن، (پوليس فون نمبر اہم يہ ہيں۔ پر جگہ کس سڻيشن فائر اور پوليس اور ہسپتال، قريبی سب سے آپکے کہ کرليں پتا يہ  ●
سکيں۔ مل سے آسانی جہاں يہ قريب رکهيں، کے ڈاکڻر) فون اور ڈپارڻمنٹ،

سے بند  انہيں ہاته آپکو کہ کرليں جگہوں پر ہيں۔ اطمينان والو کن اور پانی کے مين بجلی، گيس، ميں گهر کہ آپکے پتا کريں  ●
آتا ہے۔ طريقہ کرنے کا

تيار  سامان) لئے کے آفت يا (حادثے کٹ ڈزاسڻر ايک  ●
بيڻريز، کمبل، فا لتو ريڈيو، سفری الئٹ، ميں فليش جس کرليں،
کهانے والے کافی ہونے دنون کے لئے اور تين کٹ، ايڈ فرسٹ

ضرورت ہوں۔ اگر بوتليں شامل کی اور پانی يا پيکڻس کينز کے
کهانا کے لئے جانور پالتو اور پيپر، ڻوئلٹ ڻريش بيگز، تو ہو

رکهيں پر جگہ ايسی اکهڻا کو چيزوں سب ان کريں۔ شامل بهی
سکے۔ آسانی سے مل جو

کسی  يا لگنے آگ کہ مشق کريں ساته کے فيملی اپنی  ●
طريقے کس باہر پر گهر سے ضرورت پيش آنے ناگہانی اور

کہ ہے پتا کو يہ آپکے بچوں کہ جائے۔ اطمينان کرليں سے نکال
طے جگہ کوئی لئے کے ملنے سے فيملی اپنی چاہيئے۔ کرنا تو کيا دے سنائی وہ اگر اور ہے، ہوتی کيسی آواز کی االرم سموک
نا واپس جا گهر کہ نظر مّد کے صورت ايسی کريں اور، باہرانتخاب کے جگہ گهر ايک يے۔ پڑتا نکلنا باہر سے کرليں، اگرگهر
کہ کرليں طے ساته کے دار رشتہ يا دوست کسی والے رہنے ميں عالقے دوسرے کسی کے باہر۔ جگہ محّلے ہو، ايک نہ ممکن

جائگا۔ اطمينان کيا کال جنکو ہونگے ہيں تو وہی خاص شخص کے وقت جدا ہو جاتے ضرورت ناگہانی رکن کے آپکی فيملی اگر
ہے۔ پاس انکے نمبر اوراسکا فون ہے کرنا کال کو شخص کس ہے کہ پتا کو سب کہ کرليں
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کہ  ہے جانتا بچہ کا کہ آپ کرليں اطمينان پوچهيں۔ ميں بارے کے بندی منصوبہ لئے کے ميں امرجنسی سکول کے بچوں اپنے  ●
سکتے ہيں۔ مل کر جا کہاں سے بچے اپنے آپ ميں صورت کی امرجنسی کہ کريں دريافت ہے۔ کرنا اسکو کيا

ہيں کرسکتے کيا آپ
ان کريں۔ قائم واقفيت ساته کے اپنے ہمسايؤں لئے، کرنے کے مدد ميں تحفظ کے عالقے قريبی اپنے
اگر آپکے جائے۔ طرح نپڻا کس سے ميں کسی امرجنسی عالقے کہ کريں ميں گفتگو بارے اس سے

کی ضرورت ہے۔ خاص مدد انکو کسی اگر کريں تو معلوم کوئی معذور ہمسائے ہيں،

ہے۔ گروہ ہوتا ايک کا لوگوں پڑوسی عالقے کے واچ ہيں۔ نيبرہڈ رکهتے ايک نيبرہڈ واچ عالقے کئی
اگر ہيں۔ کرتے گشت کی سڑکوں باری لئے رات ميں باری کے شکنی حوصلہ کی اعمال مجرمانہ يہ

ہيں۔ اگر سکتے لئے کہہ شرکت کے رضاکارانہ ميں اس آپ تو ہے کوئی نيبرہڈ واچ کی عالقے آپکے
کال کريں۔ لئے کومدد کے ڈپارڻمنٹ مقامی پوليس اپنی ہيں، تو چاہتے کرنی واچ شروع ايک نيبرہڈ آپ

http://www.usaonwatch.org۔ کريں: ويزٹ کے لئے معلومات مزيد

کرتے ہيں۔ مدد کی اور قوم کميونڻی اپنی آپ ہيں تو کرتے مدد ميں محفوظ رکهنے کو آپ دوسروں جب
لے حّصہ کر بڑه زيادہ ميں سرگرميؤں کی کميونڻی اپنی ذريعہ کے کاؤنسل کور سڻيزن مقامی اپنی آپ

http://www.citizencorps.gov۔ کريں: ويزٹ لئے کے معلومات مزيد ہيں۔ سکتے

امداد) طّبی فوری يا (ابتدائی ايڈ فرسٹ
رہا گهٹ دم يا ہو رہا بہہ کا خون کسی جب جيسے سيکهيں، طريقہ کا کرنے مدد حالتوں ميں کی ضرورت ناگيانی مخصوص

عالقے اپنے ہيں۔ سکتے لے کالس تربيتی ايڈ کی فرسٹ کراس کے ذريعہ ريڈ اپنی مقامی آپ ہيں۔ ”فرسٹ ايڈ“ کہتے اسکو ہو۔
مزيد معلومات کريں۔ کال کو کاؤنسل سيفڻی نيشنل يا آفس کو ريڈ کراس مقامی اپنے لئے کے کرنے پتا ميں بارے کالسز کے کی

کريں۔ حاصل پر http://www.nsc.org/train/ec يا http://www.redcross.org

چوڻوں معمولی ہوتی ہيں جو چيزيں ايسی ميں کٹ ايڈ فرسٹ رکهيں۔ ميں گاڑی اپنی اور پر، کام اپنے اپنے گهر پر، کٹ ايڈ فرسٹ
اور برف کے پيک، دوا، فوری کی وائپس، درد کش جراثيم پّڻياں، جيسے ہيں، سکتی استعمال ہو کے لئے زخموں، يا تکليف يا

ہيں۔ سکتے سے خريد سڻور ڈرگ کے پاس اپنے کٹ ايڈ فرسٹ ايک اچها آپ دستانے۔

پر نگرانی زہر
پينٹ، ادويہ، کی مصنوعات، صفائی ان ميں ہوسکتی ہيں۔ زہريلی تو جايئں نگل لی جو اگر ہيں چيزيں موجود کئی ميں گهر آپکے

رکهيں۔ کر بچا سے چهوڻے بچوں کو چيزوں ان ہيں۔ سکتے ہو شامل بهی پودے بعض سامان، اور کا سنگار الکحل،

ميں  آپکو دن کال کريں۔ کو1222-222-800-1 پر سينڻر پوئزن کنڻرول فورًا ہے، تو نگل لی چيز کوئی زہريلی نے کسی اگر
کيا يہ کہ کو بتايئں آپريڻر رکهيں۔ ساته زہريلی چيز اپنے وقت ہے۔ کال کرتے سکتی مل مدد دن سات ہفتے ميں گهنڻے، چوبيس

رہتی خفيہ کو کال سينڻر پوئزن سکے۔ کر مدد مترجم آپکی کوئی تاکہ کو بتايئں، آپريڻر تو بولتے نہيں آپ انگريزی اگر ہے۔ چيز
ہے۔ ہوتی مفت اور ہے

لئے حملوں کے گرد اڻيکس(دہشت فار ڻيررسٹ سسڻم ايڈوائزری ہوملينڈ سيکيورڻی
مشاورتی نظام) کا حفاظتی وطن

کے لئے مدد ميں سمجهنے کو خطرے کے حملے گرد دہشت ممکنہ کسی کو نے لوگوں (DHS) سکيورڻی لينڈ ہوم آف ڈپارڻمنٹ
ہيں: ہے۔ يہ ذريعہ کرتا کے رنگوں مختلف سنگينی کا اظہار کی خطرے نظام يہ کيا ہے۔ نظام قائم ايک

ہے۔ واال يا ہونے ہے بهی چکا ہو ايک حملہ ہے۔ خطرہ کا شديد حملوں گردی کے حالت۔ دہشت شديد (سرخ)۔ ريڈ

پتا۔ نہيں نشانوں کا ہے۔ مخصوص کا سطح اونچی خطرہ کا کے حملوں گردی حالت۔ دہشت بلند (نارنجی)۔ آرنج

http://www.usaonwatch.org
http://www.citizencorps.gov
http://www.nsc.org/train/ec
http://www.redcross.org
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پتا۔ نہيں مخصوص نشانے کا ہے۔ کسی کا سطح خيز معنی خطرہ کا حملوں گردی کے ہوئی حالت۔ دہشت ابهری (پيال)۔ ژيلو

پتا۔ نہيں کا  نشانوں خطروں يا مخصوص ہے۔ ايک عمومی خطرہ کا حملوں کے دہشت گردی حالت۔ نگہبانی کی (نيال)۔ بلو

ہے۔ سطح کا نيچی خطرہ کا حملوں کے گردی دہشت نيچی حالت۔ (سبز)۔ گرين

ہے ہوتا گرد حملہ دہشت اگر
کو ملک کرکے استعمال (EAS) ايک امرجنسی الرٹ سسڻم حکومت ميں امريکی ہنگامی صورت حال

فوری کو کرکے عوام استعمال نظام يہ امريکی صدر پر واقع ہونے امرجنسی ہے۔ سکتی مہّيا کر معلومات
متعلق کے امرجنسی کو کے عوام عالقوں اپنے بهی حکومتيں مقامی اور رياستی ہے۔ کر سکتا مہّيا معلومات

اور  اپنے تو ہے ہوتی برپا صورت ہنگامی اگر ہيں۔ سکتی کر استعمال EAS کا لئے کرنے کے معلومات مہّيا
سنيں۔ ڻيلی وژن ريڈيو يا لئے کے ميں معلومات بارے کے طريقے بچاؤ کے فيملی کے اپنی

کو  کرنے کيا سے آپ وہ کہ سنيں بات کی حکام مقامی ميں صورت کی حملے گرد بات: دہشت کی کام
بجلی کی عالقے کے سے کہ آپ خيال اس سنيں۔ وژن ڻيلی اور ريڈيو ہدايات کے لئے رہے ہيں۔ کہہ

ہو۔ جو بيڻريز پر چلتا رکهيں ريڈيو يا وژن ڻيلی ايسا ايک ميں گهر طور پر جاسکتی ہے، عارضی

ہوں تيار ہوں، نہ زدہ خوف
لئے  مقابلے کے اسکے دوران امريکن کے آفت قدرتی کسی يا گرد حملے دہشت کسی کہ غرض سے DHS اس ايس ايچ ڈی

فيملی،  آپکی وہ تاکہ ہے کرتا فراہم DHS معلومات ہے۔ کر رہا مدد ميں سيکهنے انکو ميں بارے کے خطرات تيارہوں، ممکنہ
چهپی کرے۔ مدد آپکی ميں محفوظ بنانے سے زيادہ آفتوں کی قسم ہر اور دہشت گردی، کو جرائم، کميونڻی آپکی اور گهر، آپکے

جايئں۔ پر http://www.ready.gov سائٹ ويب کريں يا DHS کی BE-READY-800-1 کو کال کے لئے ہوئی معلومات

پريپيرڈنس“ سيڻزن ۔ڈيپت گائڈ تو ان ريڈی؟ اين يو ”آر ہے نام ہيں، جسکا سکتے گائڈ حاصل کر کا شہريؤں ايک  آپ
گهر اور  آپکے فيملی، آپکی ميں  ”Are You Ready? An In-Depth Guide to Citizen Preparedness“ اور جس

(FEMA)ايجنسی امرجنسی مينجمنٹ فيڈرل گائڈ يہ ہيں۔ آپ درج باتيں لئے کارآمد کے بنانے محفوظ کو زيادہ کميونڻی آپکی
سيڻزن  سکتے ہيں۔ آپ کرکے حاصل کر http://www.fema.gov/areyouready پر جاکر يا 2520-480-800-1 کال سے

ہيں۔ سکتے مواد حاصل کر بهی سے http://www.citizencorps.gov/ready/cc_pubs.shtm ويب سائٹ کورپس کی

سکتے ہيں کر آپ کيا
کو کرنے مقابلہ کا گردی سے دہشت سب لوگوں رہنے والے امريکا ميں حکام رياستی اور وفاقی

اور ڻرينوں پبلک بسوں، آپ طور سے جب خاص نواح سے باخبررہيئے، و اپنے گرد ہيں۔ رہے کہہ
بيک پيک، کيس، ايک بريف جيسے ديکهيں، چيز مشتبہ کوئی آپ اگر سفر کريں۔ پر ہوائی جہازوں

اور کسی يا افسر قريبی پوليس سے فورًا سب تو ہے، چهوڑ کر چال گيا کوئی جسکو پيپر بيگ، يا
سے ہڻايئں۔ نہ جگہ کهوليں نہ سے خود اسکو کريں۔ کو رپورٹ بااختيار شخص

http://www.ready.gov
http://www.fema.gov/areyouready
http://www.citizencorps.gov/ready/cc_pubs.shtm
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کرنا معلومات حاصل ميں کے بارے امريکا
ميں اس سيکشن کرتے ہيں۔ ادا اہم کردار بہت ميں حکمرانی کی ملک شہری اور يہياں ہے ايک نمائندہ جمہوريت امريکا
کس نشوونما اسکی اور کا آغاز امريکا ہيں، مدد ديتے ميں کو ڈهالنے حکومت امريکی کس طرح شہری کہ چليگا پتا آپکو

ہے۔ کس طرح چلتی حکومت ہوئی، اور ہماری طرح
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کا کردار شہری ميں امريکا ہيں: جو عوام ہم
سے طرف عوام کی کی ہے، حکومت عوام ہماری ملتی ہے۔ سے طرف عوام کی قوت لئے کو حکمرانی کے ميں حکومت امريکا

عوامی اہم اس لئے انکو ہيں، کرتے وضع پاليسيؤں کو اسکی اور حکومت شہری اپنی ميں امريکا کے لئے ہے۔ عوام اور ہے،
سينيڻرز، صدر، نائب شہری صدر، چاہيئے۔ لينا حّصہ ميں معامالت کے کميونڻيز اپنی اور چاہيئے سيکهنا کے بارے ميں مسلوں
اہلکار کو منتخب شہری اپنے ہر ہيں۔ ميں حّصہ ليتے انتخابات آزاد لئے منتخب کرنے کے کو اہم اہلکاروں جيسے اور نمائندوں

کر سکتا ہے۔ کال لئے حاصل کرنے کے ميں مدد مسائل يا مخصوص معلومات حاصل کرنے، اپنی رائے دينے،

اور ہيں، يقين رکهتے ميں اقدار ان امريکی انصاف۔ اور مساوات، مواقع، آزادی، ہے: قائم پر بنياد کی اقدار کئی اہم حکومت ہماری
ہيں۔ کرتے شناخت عطا مشترکہ شہری ہمکو ايک اقدار يہ

معاشرتی مختلف جو ہے بنا ملکر سے لوگوں ايسے امريکا ہے۔ کرتی حفاظت کی حقوق کے شخص ہر حکومت ميں امريکا
معاشرتی ماحولوں مختلف کہ ہيں گئے دئے تنظيم اس طرح قوانين حکومت اور ہماری ہيں۔ سے مذاہب اور ماحولوں، تہذيبوں،

نہ دی جاسکتی، نہيں سزا اسکی کو شخص کسی ہيں۔ رکهتے حقوق يکساں سب والے، رکهنے مذہب مختلف والے اور آنے سے
ہے۔ مختلف لوگوں سے دوسرے تر زيادہ عقيدہ يا رائے اسکی کہ ہے پہنچايا جاسکتا نقصان

ہے؟ کيا جمہوريت کے لئے: سے، اور طرف کی کی، عوام
(ڈيموکرسی) جمہوريت ميں ممالک مختلف حکومت“۔ کی ”عوام ہے مطلب کا ”ڈيموکرسی“ لفظ
”ريپرزينڻيڻو جسکو ہے ڈيموکرسی وہ پاس ہمارے ميں امريکہ ہيں۔ سکتی ہو شکليں مختلف کی
اور اپنی رائے حکومت ميں لوگ کہ ہے مطلب اسکا ہيں۔ کہتے ڈيموکرسی“ (نمائندہ جمہوريت)

ہيں۔ کرتے منتخب کو اہلکاروں لئے کے نمائندگی کی تشويش وابسطہ سے معامالت

ہوا کيسے آغاز کا امريکا
رہے بهاگ کر بچ سے برتاؤ غير منصفانہ ميں وطن آئےاکثراپنے امريکا جو والے کالونی بنانے اور آبادکار ابتدائی سے سب

بہت  جو ہيں وجوہات تهے۔ يہی ميں کی تالش مواقعوں نئے اور آزادی وہ شکار ہونے سے۔ کا اذيّيتوں مذہبی بنا پر خصوصًا تهے،
ہيں۔ امريکا التی آج لوگوں کو سے

کی  پر مشتمل تها، جن پر گريٹ برڻين (برطانيہ) 13 کالولنيؤں امريکا بنا، خودمختار ملک اور عليحدہ يہ ايک کہ پہلے سے اس
کی کس طرح پر ان ہيں يا ہوتے منظور قانون کونسے کہ تها نہيں دخل کوئی ميں اس کا والوں رہنے کالونی کے حکمرانی تهی۔
ادا ڻيکس لوگوں کو کہ کا مطلب ہے اس تها۔ اعتراض پر ريپريزنڻيشن“ آؤٹ ود بالخصوص انکو ”ڻيکسيشن ہوتی ہے۔ حکمرانی

کرے۔ طور سے کام کس انکی حکومت کہ نہيں آواز کوئی اس ميں انکی پڑتا ہے ليکن کرنا

چاہئے۔  کرنی حکمرانی اوپر انکو خود اپنے اور تهی ناانصافی يہ لگے تهے کہ کرنے محسوس لوگ سے بہت 1776 تک، سن
مختار اور خود کالونيئاں آزاد کہ اعالن گيا ميں دستاويز اہم کيا۔ اس جاری انڈپينڈنس“ آف ”ڈکليريشن ايک نے نمائندوں کے کالونيز

کے امريکا ميں بعد وہ جيفرسن نے لکها۔ ڻامس انڈپينڈنس آف ڈکليريشن تها۔ نہيں رشتہ انکا اب کوئی سے برڻين گريٹ اور تهيں
بنے۔ صدر تيسرے
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سکتے ہيں کر آپ کيا

ہيں۔ سکتی ہو آزادياں سی حقوق اوربہت سے بہت آپ کے سے حيثيت کی رہائشی مستقل ايک
کی سرگرميؤں ميں کميونڻی دارياں ہيں۔ ايک بڑی ذمہ داری اپنی ذّمہ آپکی کچه اسکے عوض
ہماری اور چاہيئے سيکهنا ميں بهی بارے زندگی کے امريکی طريقہ آپکو ہے۔ کی لينے حّصہ

کر حاصل ليکر تعلينی کالسز بالغوں کی آپ معلومات ميں۔ يہ کے بارے حکومت اور تاريخ
کر۔ پڑه اخبار مقامی اور ہيں سکتے

کالونيز تيرہ اّولين (امريکا) اور سڻيڻس يونايئڻڈ

تهيں: ہوئی ميں قائم ترتيب کالونيز اس تيرہ يہ

رهوڈ کنيڻيکٹ، ميريلينڈ، ميساچوسڻس، ورجينيا،
ساؤته نارته کيروليئنا، هيمپشائر، ڈيالويئر، نيو آئلينڈ،

اور پينسلوينيا، يارک، نيو جرزی، نيو کيروالئنا،
جورجيا۔

پر  کے طور آزادی جوالئی يوم سال 4 ہر کہ امريکی ہے وجہ يہی کيا گيا۔ اختيار جوالئی، 1776 کو 4 انڈيپينڈنس آف ڈيکليريشن
ہے۔ سالگرہ کی ملک ہمارے يہ ہيں: مناتے

فارسز ملڻری کی انقالب امريکی پڑی۔ لڑنی جنگ (ريوليوشنری) انقالبی کو امريکہ کے لئے لينے آزادی گريٹ برڻين سے اپنی
بنے۔ امريکی صدر پہلے وہ ميں بعد آور کنڻری“ کہالتے ہيں۔ ”فادر آف وہ کی۔ واشنگڻن نے جورج جنرل قيادت کی

واحد ايک کو رياستوں لوگ کے رياستوں تهی۔ ان حکومت اپنی کی رياست ہر گئيں۔ رياستيں بن کالونيز بعد کے کاميابی ميں جنگ
حکومت، ”فيڈرل قومی ہماری مرکزی حکومت، يہ آج تهے۔ چاہتے بنانی حکومت کی نئی وضع ايک لئے کے کرنے ميں متحد قوم
عالقہ  مخصوص کولمبيا (ايک ڈسڻرکٹ آف رياستيں، 50 ہيں شامل اب ميں يونائڻڈ سڻيڻس ہے۔ کہالتی گورنمنٹ“ (وفاقی حکومت)
پورڻو اور آئلينڈز ماريانا ناردرن اور عالقے، کے آئلينڈز ايس ورجن يو اور سمؤا، امريکی گوام، ہے)، کا ڻهکانا حکومت وفاقی جو

مشترکہ)۔ (دولت ويلتس کامن کی ريکو
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گئے ہيں“ بنائے برابر ”سب انسان
ہيں: حفظ الفاظ يہ سے ميں انڈپينڈنس آف ڈکليريشن کو امريکنوں سے بہت

خالق انکے کہ ہيں، گئے بنائے انسان برابر سب کہ ڻهہراتے ہيں ظاہر صاف کو صداقتوں ان ”ہم
خوشی اور آزادی، زندگی، ہيں شامل ميں ان ہيں، کہ کئے وقف حقوق انتقال ناقابل انکوبعض نے

جستجو“۔ کی

وجود حقوق يہ حکومت ہيں۔ ہوتے پيدا ساته کے حقوق بنيادی يکساں لوگ سب کہ ہے مطلب اسکا
سکتی۔ نہيں چهين حقوق يہ حکومت کوئی اور التی نہيں ميں

پيدا کرنا اتحاد“ کامل ”ايک زيادہ
مگر آزمائے، طريقے مختلف کئی کے ہونے ميں متحد حکومت مرکزی ايک رياستوں نے تک بعد سالوں کئی کے انقالب امريکی

مرکزی  مضبوط زيادہ نئی، ايک ميں پينسلوينيا فالڈيلفيا، ميں 1787 کے نمائندے رياستوں سب چنانچہ تهی۔ کمزور حکومت بہت يہ
آئے ہوئے سے رياستوں بعد، کے بحث کافی تهی۔ کنوينشن کانسڻيڻيوشنل ميڻنگ يہ ہوئے۔ اکهڻے لئے کے کرنے حکومت تجويز

تاريخ امريکی ہے، امريکی آئين دستاويز گيا۔ يہ کيا کو بيان نئی حکومت اس ميں کيا جس تيار مسودہ دستاويز کا ايک نے رہنماؤں
کس اہلکار کے حکومت جائيگی، دی ترتيب طرح کس حکومت نئی کہ گيا بيان ميں آئين ايک۔ سے ميں دستاويزيت ترين اہم کے

ديگی۔ ضمانت کی حقوق کو کن شہريؤں حکومت اورنئی مرکزی ہونگے، منتخب طرح

پرچم امريکی ۔۔۔ (قديمی مايہء ناز) گلوری“ ”اولڈ
13 امريکی  اّولين اب اس ميں ہيں۔ آئی تبديلياں ميں پرچم امريکی تاريخ کے دوران ہماری
کے  رياست ہر ہيں، ميں 50 ستارے اس ہيں۔ 13 دهارياں پر طور کے نشانی کی کالونيؤں

سڻار۔ سپينگلڈ ”دی اور گيا تها لکها بارے ميں کے ترانہ پرچم قومی ايک۔ امريکی لئے
ديا بهی سڻرائيپس“ کا نام اينڈ ”سڻارز ہے۔ پرچم کو پرچم) کہالتا ہوا جڑا سے (تاروں بينر“

نغمہ ہے۔ امريکی ايک پسنديدہ ايور“ فار اينڈ سڻرائيپس ”سڻارز اور جاتا ہے،

درکار  منظوری کی سب 13 رياستوں بعد اسکے کيا۔ منظور 17 ستمبر، 1787 ميں کو آئين نے اراکين کے کنوينشن کانسڻيڻيوشنل
اس لئے کے کی منظوری آئين رياستيں ہے۔ مال نہيں تحفط خواہ خاطر کو حقوق انفرادی ميں آئين کہ تها خيال کا لوگوں بعض تهی۔

منظوری  کی آئين 1789 ميں نے رياستوں جائے۔ بڑها دی فہرست ايک انفرادی حقوق کی ميں اس تهيں کہ رضامند ميں صورت
کو  ترميموں ميں آئين گئی۔ کی شامل ميں آئين 1791 ميں ہيں، کہتے رايئڻس“ آف ”بل جسکو فہرست، کی حقوق انفرادی دی۔

ہيں۔ کہتے رائيڻس آف بل کو ترميموں 10 اوّلين کی ہے۔ آئين کہا جاتا ”امينڈمنڻس“

کو آئين ہيں۔ کرتے فيصلے سے رو کی قوانين ان حکام سرکاری ہے۔ حکمرانی کی قوانين ميں جس ہے قوم ايسی ايک امريکا
نئے ہر اور کے، حکام تمام سرکاری بشمول شہری کو، ہر کيونکہ ہے جاتا قانون) کہا برتر (ملک کا لينڈ“ دی آف ”سپريم الء

اختيارات محدود کے حکومت وفاقی ہيں۔ ہوتے يکساں الگو پر ہر ايک قانون رکهنا پڑتا ہے۔ برقرار اصولوں کو کے کو آئين قانون
پاس ہيں۔ کے رياستوں وہ ہيں نہيں دئے راست براہ کو وفاقی حکومت نے آئين اختيارات ہيں۔ جو
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عوام ہيں“ ”ہم جو
وضاحت سے شروع اس آئين ہيں۔ الفاظ تين پہلے کے آئين امريکی ہيں) عوام جو پيپل“ (ہم ”وی دی
سيکشن اس تها۔ مقصود ذريعے کيا بجا النا اسکے اور کی وجہ کيا تهی لکهنے اسکے کہ ہے ہوتا

ہے: يہ پريئمبل کہتے ہيں۔ آئين کا ”پريئمبل“ کو

قائم کريں، انصاف ديں، تشکيل يونئين ايک زيادہ کامل کہ سے غرض اس ہيں، عوام جو امريکی ”ہم
اور اپنے ديں، اور ترقی کو خوشحالی عام کريں، مہّيا تحفظ اجتماعی بنايئں، کو يقينی سکون خانگی
کا آئين لئے اس امريکا کے متحدہ رياستہائے کريں، محفوظ نعمتيں کی لئے آزادی نسلوں کے آئندہ

ہيں“۔ کرتے اور قائم ہيں ديتے حکم

تراميم 10 آف رائيڻس: پہلی بل
گئيں۔ کی سے غرض کی کرنے محدود کو حکومت کے اختيارات اور شہريوں کے تحفظ انفرادی تبديلياں پہلی سے سب کی آئين

لوگوں حقوق يہ تر ہے۔ زيادہ کيا گيا سے وعدہ عوام امريکی جنکا ہے گئی کی فہرست درج اہم آزاديوں کی ان ميں رائيڻس آف بل
ہيں: شامل ميں حقوق ان ہيں۔ کرتے محدود کو قابو کے حکومت پر

خوف کے عوامی  سزا کے کسی بغير لوگ نہ بوليں۔ کيا بوليں اور وہ کيا کہ بتا سکتی نہيں کو لوگوں تقرير کی آزادی۔ حکومت  ●
ہيں۔ سکتے کہہ ہيں چاہتے کہنا جو ميں بارے کے معامالت

وہ  کہ ہيں کر سکتے فيصلہ خود لوگ کريں۔ ميں عبادت گاہ عبادت کس وہ سکتی کہ بتا نہيں کو لوگوں آزادی۔ حکومت کی مذہب  ●
کريں۔ نہ عبادت يا کريں ۔۔ عبادت سے طور کس

سنا جائے۔ وی پرکيا اور ڻی يا ريڈيو جائے کيا چهاپا کہ اخباروں ميں کر سکتی نہيں کا فيصلہ بات آزادی۔ حکومت اس پريس کی ●

اجتماع  عوامی قانونی وجوہ کے لئے بہت سی مختلف ہونے کی آزادی۔ حکومت لوگوں کو ہونے يا اکڻها جمع پر جگہوں ● عوامی
سکتی۔ روک نہيں سے کرنے

سکتی۔ روک نہيں سے رکهنے بندوق کو لوگوں ميں حکومت تر صورتوں زيادہ آزادی۔ کی ہونے مالک کا اسلحہ آتشين ●

کر  نہ خاموش لوگوں کو ايسے حکومت کی آزادی۔ کرنے مطالبہ کا اور تبديلی کرنے احتجاج خالف کے اعمال کے حکومت ●

کرتے۔ نہيں تائيد وہ جنکی ہيں کرتے چيلنج کو اعمال ان کے حکومت جو ہے سکتی دے سزا نہ اور ہے سکتی

ہيں طريقے مخصوص چند کے قانون پروسيس ڈيو ديتا ہے۔ ضمانت بهی کارروائی) کی (باضابطہ پروسيس“ ”ڈيو رائيڻس آف بل
کر اسکی روک کو شخص سپاہی کسی اور افسر کے پوليس ہے۔ لگتا الزام کا پرجرم کسی بهی ہے جب ضروری کرنا پر عمل جن

کی گهروں کے بغير لوگوں اجازت عدالت کی اور ہو، وجہ نہ کوئی اچهی پاس انکے کرنے کی ايسا سکتے اگر لے نہيں تالشی
سامنے کے جيوری مشتمل پر لوگوں اپنے جيسے انکو کہ ہے گئی دی ضمانت يہ ملزموں کو کے جرائم سکتے۔ لے نہيں تالشی
سکتے ہيں۔ کو بال گواہوں ميں صفائی اپنی اور وہ ہے گئی دی ضمانت کی قانونی نمائندگی انکو جائيگا۔ ديا موقع جلد کا مقدمے

ہے۔ ممنوع بهی سزا معمولی غير اور ظالمانہ

کرنا تبديل کو آئين
نمائندوں وفاقی اور رياستی اپنے کيونکہ ہے جاتا کہا دستاويز“ ”زندہ ايک کو آئين امريکی

”امينڈمنڻس“ تبديليؤں کو ان ہيں۔ ہو بدل سکتے ضرورت جب اسکو امريکی عوام ذريعے کے
ہماری چنانچہ مشکل کارروائی ہے، اور طويل ايک کرنا تبديلی آئين ميں جاتا ہے۔ کہا (تراميم)
تراميم ہيں  اہم کچه عالوہ کے رائيڻس آف بل يے۔ گيا بدال بار 27 صرف يہ دوران کے تاريخ

کے  لئے قانون کے شہريؤں جو تمام چودهويں، اور ہے، ممانعت کرتی کی جو غالمی تيرهويں،
ديتی ہے۔ حق دہی کا کو رائے عورتوں ترميم انيسويں ہے۔ ضمانت ديتی تحفظ کی تحت يکساں
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ہے کرتی حکومت کيسے کام وفاقی
ايک  اقتدار کسی تمام امريکی حکومت ميں اپنی نئی وفاقی رہ چکی تهيں۔ ميں مکمل قابو کے بادشاہ 13 کالونيز برطانوی اوّلين

تاکہ بنائے کے لئے تين شعبے نے وفاقی حکومت سے بچنا چاہتے تهے۔ آئين ميں مرکوز ہونے يا کسی ايک دفتر اہلکار سرکاری
کوئی کا حکومت ہيں۔ کہتے نظام کا بيلنسز“ اينڈ ”چيکس اسکو ہم ہيں۔ دارياں زّمہ عليحدہ کی شعبوں تينوں رہے۔ متوازن طاقت

ہيں۔ رکهتے برقرار توازن شعبے دونوں دوسرے کيونکہ سکتا بن نہيں قوی زيادہ بہت شعبہ ايک

 وفاقی حکومت
ہيں: شعبے تين کے حکومت وفاقی

کانگريس شعبہ: ساز قانون
دہی رائے ميں انتخابات لئے آزادانہ کے کرنے منتخب لئے لوگوں کو کے نمائندگی ميں اپنی کانگريس امريکی شہری امريکی
پر اور سينيٹ ريپريزينڻيڻوز ہاؤس آف کانگريس بنائے۔ قوانين لئے کے قوم ہماری کہ داری ہے ذّمہ کی ہيں۔ کانگريس کرتے

ہے۔ مشتمل

ريپريزينڻيڻوز آف ہاؤس امريکی
اکثر ريپريزينڻيڻوز، جو آف ہاؤس ہيں۔ ووٹ ديتے لئے کے کرنے منتخب کے اراکين ريپريزينڻيڻوز آف ہاؤس لوگ رياست ميں ہر
ميں کتنے  رياست اس کہ ہے پر اس انحصار کا تعداد کی نمائندوں کے رياست کسی 435 ممبر ہيں۔ ہے، کے کہالتا ہاؤس“ ”دی

ميں جوہاؤس ہيں ديتے ووٹ لئے کے کسی والے رہنے کے ڈسڻرکت ہر ہيں۔ گئی کی تقسيم ميں ڈسڻرکڻس رياستيں ہيں۔ رہتے لوگ
کہ ہے موقع ہوتا اور ايک لوگوں کے پاس پهر اور کرتا ہے، خدمت کے لئے سال دو کرے۔ ہر نمائندہ نمائندگی ڈسڻرکٹ کی انکی

سکتے ہيں۔ کر خدمت لئے کے محدود مّدت نمائندے کانگريس ميں ال شخص کو۔ يا کسی اور ديں ووٹ کے لئے اسکو نمائندگی اپنی

امريکی ريکو، اور گوام، آف پورڻو ويلت کولمبيا، کامن نمائندے: ڈسڻرکٹ آف جگہوں کے ان يہ ہيں ہيں۔ پانچ رکن اور ميں ہاؤس
ضابطہ رائے با کی ہاؤس پورے ليکن ہيں، سکتے لے حصہ ميں مباحثوں رکن يہ عالقے۔ کے ايس ورجن آئيلينڈز يو اور سمؤا،

سکتے۔ لے نہيں حّصہ ميں دہی

 

 

شعبہ): ساز (قانون برانچ ليجسليڻو
دفاتر متعلقہ اور کانگريس ايس يو

شعبہ): برانچ (انتظامی ايگزيکيوڻو
وفاقی اور صدر، نائب صدر،

حکومت کے محکمے

شعبہ): (عدالتی برانچ جوڈشل
ملک اور کورٹ سپريم کا امريکا

کورڻس فيڈرل ہوئے پهيلے ميں بهر
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ہيں کرتے کی خدمت اہلکار عوام حکومتی  

 202-224-3121 آپ ہے۔ سکتا کر کال کو سينيڻرز اور نمائندے منتخب اپنے کوئی ہر ميں امريکا
يا سينيڻرز نمائندے آپ اپنے سکتے ہيں۔ ملوا سے آفسوں يا سينيڻرز کے نمائندے کرکے اپنے کال

کے حکومت سازی اور وقافی قانون يا ہيں چاہتے پوچهنا سوال کوئی ہيں اگر آپ سکتے لکه کو
کے منفعت وفاقی آپکو اور ہے مسلہ آپکا کوئی يا اگر ہيں، چاہتے دينی رائے اپنی ميں بارے

ہے۔ درکار مدد ميں سلسلے

کے لئے: لکهنے کو اپنے نمائندے
The Honorable (add Representative’s full name)

U.S. House of Representatives
 Washington, DC 20515

کے لئے: لکهنے کو اپنے سينيڻر
The Honorable (add Senator’s full name)

United States Senate
Washington, DC 20510

ميں بارے کے سرگرميوں حاليہ ميں ہاؤس اور سينيٹ کر جا پر سائيٹ ويب کی کانگريس آپ
بشمول ميں، بارے کے سينيڻرز اور اپنے نمائندے آپکے اور ہيں، سکتے کر حاصل معلومات

کے پتے۔ سائيڻس انکی ويب

ويزٹ کريں۔ http://www.house.gov/ لئے کے ريپريزينڻيڻوز آف ہاؤس  ●
ويزٹ کريں۔ http://www.senate.gov/ لئے کے ● سينيٹ

مندرجہ ذيل ريپريزينڻيڻوز ہاؤس آف صرف ہيں۔ دارياں ذّمہ مخصوص کچه اسکی ليکن ہے، قوانين بناتا ريپريزينڻيڻوز ہاؤس آف
ہے: سکتا کر چيزيں

کرنا۔ تجويز قوانين متعلق سے ڻيکسز ●

ميں  سينيٹ الزام لگا ہے، کا کرنے سرزد جرم کوئی خالف کے ملک پر کے خالف، جس اہلکار کسی حکومتی آيا کہ کرنا فيصلہ ●

ہيں۔ کہتے ”امپيچمنٹ“ اسکو جائے۔ کی سماعت

 
ہيں سکتے کر کيا آپ

کے لئے آپکی نمائندگی ميں کانگريس کہ وہ کريں ميں پتا بارے کے اور سينيڻرز اپنے نمائندے
تالش کر خبريں ميں بارے انکے ميں اخبار مقامی اپنے آپ لئے کے کرنے ايسا ہيں۔ رہے کر کيا
اپنی نمائندے اور سينيڻرز سب ہيں۔ کرسکتے ويزٹ کو سائيڻس ويب کی کانگريس اور ہيں سکتے

ميں ڈهونڈ صفحات نيلے کے بک فون آپ اپنی انکو رکهتے ہيں؛ دفتر مقامی ميں کی کميونڻيز گهر
کانگريس کام جہاں کا کيپڻل آپ يو ايس تو کريں سی کو ويزٹ ڈی واشنگڻن آپ اگر سکتے ہيں۔

سکتے ہيں۔ ايک مفتٹ دورا کر کرتی ہے،

جا سائيٹ پر ويب کی ہاؤس وايئٹ گهر، کے صدر لئے کے معلومات ميں بارے صدر کے آپ
/http://www.whitehouse.gov۔ کريں: ويزٹ ہيں۔ سکتے

http://www.house.gov
http://www.senate.gov
http://www.whitehouse.gov
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سينيٹ ايس يو
انکی  ميں کانگريس جو کرتے ہيں، سينيڻرز منتخب دو دے کر ووٹ ميں لوگ رياست ہر ہيں۔ 100 سينيڻر ميں سينيٹ امريکی

نمائندگی اپنی کہ ہے ملتا اور موقع ايک کو لوگوں پهر اور ہيں، کرتے خدمت لئے کے چهہ سالوں سينيڻرز ہيں۔ کرتے نمائندگی
قوانين ہيں۔ سينيڻرز سکتے کر خدمت لئے کے مّدت المحدود ميں کانگريس سينيڻرز کو۔ شخص اور کسی ديں يا ووٹ لئے انکو کے

بهی ہيں۔ دارياں ذّمہ مخصوص انکی ليکن بناتے ہيں،

ہے: سکتی کر سينيٹ صرف يہ

جو صدر  کہے ”نہيں“ يا ”ہاں“ لئے کے سمجهوتے ● کسی ايسے
ہے۔ کرتا کے ساته تنظيموں کی ممالک يا دوسرے ممالک دوسرے

جاتا ہے۔ انکو ”ڻريڻيز“ کہا
”نہيں“ کہے  يا ”ہاں“ لئے کے منتخبی کی شخص ● کسی ايسے

جيسے ہے، کرتا منتخب لئے کے منصب اونچے کسی صدر جسکو
محکمہ مثًال کے محکموں، حکومت يا وقافی جج، کا سپريم کورٹ

واال اہلکار۔ چالنے کو وسائل، انسانی اور صحت محکمہ يا تعليم
جس  کرے سماعت مقدمے کی کے حکومتی اہلکار ايسے ● کسی

ہے۔ کيا ”امپيچ“ نے ريپريزينڻيڻوز آف ہاؤس کو

صدر) شعبہ: (انّتظاميہ پريزڈنٹ دی برانچ: اگزيکيوڻو دی
ذّمہ سی بہت صدر کی اور ذّمہ دار يے۔ کا کرنے نافذ اور رکهنے برقرار کو قوانين کے ہے اور ملک شعبے کا قائد انتظامی صدر

کے اہلکاراور منصب اونچے اور کرنا، تجويز کو قوانين کانگريس عملی) بنانا، (حکمت پاليسيئاں قومی جيسے بهی ہيں، دارياں
ہے۔ سکتا جا چيف کہاليا ان کمانڈر اور ہے بهی کا سربراہ ملڻری امريکی صدر کرنا۔ ممبر منتخب کے کورٹ سپريم

سالہ چار۔ صرف دو عہدے پر اپنے صدر ہيں۔ ووٹ ديتے ميں لئے انتخابات کے صدر نائب اور بعد صدر سال کے ہرچار لوگ
ہے۔ صدرسمبهال ليتا عہدہ نائب صدر کا ميں صورت جانے کی ہو فوت ہوجانے يا معذور صدر کے کرسکتا ہے۔ کام کے لئے ميعاد

کورٹ) سپريم شعبہ: (عدالتی کورٹ سپريم دی برانچ: جوڈشل دی
ہيں۔ کہالتے ”جسڻسز“ يہ ہيں۔ ہوتے ججز نو پر کورٹ سپريم بنايا۔ کورٹ اونچا سے سب کا امريکا کو کورٹ سپريم آئين نے

سپريم کورٹ ہيں۔ کرتے خدمت پر عہدے کرسکتے ہيں اپنے کام تک جب ہے، اور وہ کرتا منتخب صدر اراکين کے سپريم کورٹ
ہيں، ہوتی بهی عدالتيں فيڈرل اور کريں۔ اختالف سے آئين يہ اگر ہے سکتا کر مسترد قوانين، دونوں کو وقافی قوانين اور رياستی

اپيلز)۔ برائے عدالتيں گشتی يا (دوری آف اپيلز کورڻس سرکت اور کورڻس ڈسڻرکٹ ايس يو جيسے

http://www.supremecourtus.gov۔ کريں ويزٹ کے لئے، معلومات مزيد ميں بارے کے سپريم کورٹ کے امريکا

حکومت مقامی اور رياستی
ہوتے ہيں: شعبے تين کے بهی رياستی حکومت آئين اور اپنی حکومت ہوتی ہے۔ ہر کے اپنے ہر رياست کے عالوہ حکومت وفاقی

عدالتی۔ اور انتظامی، ساز، قانون

کے ادارے) ساز ليجسليچر(قانون رياستی اور اپنے گورنر اپنا لوگ کے رياست ہے۔ ہر کہالتا ”گورنر“ سربراہ کا شعبے انتظامی
آئين امريکی قوانين يہ ہے۔ بناتا قوانين کے رياست اس ليجسليچر کا رياست ہيں۔ کرتے منتخب کر دے ووٹ ميں انتخابات نمائندے

ہے۔ رکهتا قوانين برقرار کے رياست اس شعبہ عدالتی کا رياست ہر کر سکتے۔ نہيں اختالف سے

تی ہو حکومتيں دونوں کی دفعہ بعض اور حکومتيں کی حکومتيں يا کاؤنڻی کی شہر ہيں۔ ہوتی بهی مقامی حکومتيں کی رياست ہر
پوليس کتبخانے، اور سکول پبلک ہيں، جيسے کرتی انکی نگرانی اور کرتی ہيں مہّيا کئی سروسز ميں کميونڻی مقامی آپکی يہ ہيں۔

اہلکاروں حکومتی سے مقامی طور کے لوگ عام کميونڻی مقامی سروسز۔ کی گيس، اور بجلی اور پانی، محکمے، کے فائر اور

http://www.supremecourtus.gov
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بعض ہيں۔ ہوتی مختلف شکليں حکومتوں کی مقامی کو مقرر کيا جاتا ہے۔ اہلکاروں بعض مقامی ہيں، ليکن ديتے ووٹ لئے کے
ہيں، ہوتے بورڈز بهی سکول کميونڻيز کے ہيں۔ مقامی کاؤنڻی کاؤنسلز ہوتی کاؤنسلز يا سڻی بعض کی ہيں؛ ميئر ہوتے سربراہ کے

ہيں۔ جاتے مقرر کئے يا ہوتے ہيں جو پبلک سکولوں کی نگرانی کرنے کے لئے منتخب مشتمل شہريؤں پر ايسے جو

سکتے ہيں کر آپ کيا
منعقد کئے وقت کے رات ہوتے ہيں۔ کئی کهلے لئے اجالس عوام کے کئی کے گورنمنٹ لوکل

ميڻنگ بورڈ سکول کاؤنسل ميڻنگ يا سڻی کسی آپ مثًال، ہو سکے۔ ہر کوئی حاضر ہيں تاکہ جاتے
ميڻنگز کا ان ہے۔ رہا ہو کيا ميں کميونڻی کہ آپکی ہيں سکتے کر پتا زيادہ ميں بارے اس ميں جاکر
حکومت کی مقامی ميڻنگز ہے۔ يہ جاتا بتايا ميں اخبار مقامی عمومًا مقامات کا اور اوقات اور انکے
وژن سڻيشنز پر ڻيلی کيبل ميڻنگزمقامی حکومتی مقامی بعض ہے۔ ہوسکتی درج سائيٹ پر بهی ويب

ہيں۔ ہوتی بهی پر
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بننا (شہری) سڻيزن امريکی
التی ہے۔ دارياں بهی ذّمہ نئی ساته اپنے شہريت ہيں۔ ملتی مراعات اورنئی حقوق نئے کو شہريوں جانے پرمستقل بن شہری
کہ ہے کرتا بيان چاہيئے اور آپکو غور کرنا پر ہے جن پيش کرتا لئے کچه وجويات کے شہری بننے امريکی سيکشن يہ

ہوگا۔ کرنا کيا لئے کے بننے شہری آپکو
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سے ملک اور بهی آپکو کسی چاہئے۔ ہونا تيار اڻهانے کے لئے وفاداری کا حلف اپنی سے امريکا آپ کو لئے کے بننے شہری
جب کرينگے۔ اور اسکا دفاع تائيد کرينگے کی آئين ہوگی کہ آپ امريکی بهرنی حامی ہوگی۔ آپکو فرماںبرداری چهوڑ دينی اپنی

مخصوص کے شہريت کو آپ ميں بدلے اسکے ہيں۔ کرتے قبول دارياں ذّمہ تمام کی ہونے امريکی ايک آپ تو ہيں بنتے شہری آپ
ہيں۔ ملتی مراعات اور حقوق

جائے؟ بنا کيوں شہری امريکی
جو ہيں حاصل ہوتے حقوق تر زيادہ وہ شہريؤں کو مستقل
ہيں وجويات اہم کئی مگر ہيں۔ ہوتے کے شہريؤں امريکی

کرنا چاہيئے۔ غور پر بننے شہری امريکی آپکو بنا پر جنکی
ہيں: اچهی وجوہات يہ کچه

ملک نئے اپنے بننا شہری اظہار۔ حّب الوطنی کا اپنی  ●
ہے۔ طريقہ کرنے کا ايک سپردگی کا اظہار اپنی سے

ڈال ووٹ شہری صرف ميں انتخابات وفاقی دہی۔ رائے  ●
ميں ووٹ انتخابات تر رياستيں بهی زيادہ تر زيادہ سکتے ہيں۔

محدود رکهتی ہيں۔ تک حق شہريؤں ڈالنے کا
وفاقی کسی شہری امريکی صرف کرنا۔ پر کام جيوری  ●

جيوری بهی رياستيں تر زيادہ ہيں۔ سکتے کر کام پر جيوری
پر جيوری ہيں۔ رکهتی محدود تک شہريؤں امريکی سروس

ہے۔ داری ذّمہ اہم شہريؤں کی ايک امريکی کرنا کام
ايس يو کے پاس آپ اگر کرنا۔ سفر پر پاسپورٹ ايس يو  ●

ملک امريکی بيرون آپکو پر پڑنے ضرورت تو پاسپورٹ ہے
ہے۔ سکتی مدد مل کی حکومت

شہری امريکی النا۔ فيملی کے ممبروں کو امريکا اپنی  ●
پر ميں مستقل طور ملک اس کو ارکان اپنی فيملی کے جب

ملتی ہے۔ اولّيت انکو عام طور سے ديتے ہيں تو درخواست لئے النے کے
پيدا ملک بيرون کے شہريؤں امريکی ميں صورتوں تر زيادہ کرنا۔ حاصل لئے شہريت کے بچوں والے پيدا ہونے ملک بيرون ●

ہيں۔ ہوتے شہری امريکی طور پر کار خود بچے والے ہونے
ہے۔ درکار شہريت امريکی لئے کے مخصوص مالزمتوں کی ايجنسيوں حکومتی کرنا۔ حاصل اہلّيت لئے کے مالزمتوں وفاقی  ●
اور رياستی اور زيادہ تر سينيٹ يا ہاؤس آف ريپريزينڻيڻوز) ايس (يو کسی وقافی عہدے شہری صرف بننا۔ اہلکار منتخب ايک  ●

ہيں۔ سکتے ہو کهڑے لئے کے عہدوں مقامی
سکتا۔ جا ليا نہيں سے اس کا حق رہنے امريکا ميں کا شہری امريکی ايک رکهنا۔ برقرار ريزڈينسی اپنی  ●

کی حکومت اور سکالرشپس کے کالج بشمول گرانڻس، کے امداد مالی کئی ہونا۔ اہل کے لئے سکالرشپس گرانڻس اور وفاقی  ●
ہيں۔ ہوتے دستياب کو شہريؤں امريکی صرف رقوم، گئی دی لئے کے مقاصد مخصوص سے طرف
ہيں۔ ہوتے لئے کے صرف امريکی شہريؤں منفعنت حکومتی بعض کرنا۔ حاصل منفعت سے حکومت  ●

بننا شہری نيچرالئزيشن:
ان جب آپ ہيں سکتے دے درخواست لئے کے نيچرالئزيشن ہيں۔ آپ کہتے ”نيچرالئزيشن“ کو شہری بننے کے عمل امريکی

ہوں: اترتے پورا پر شرائط

ساته کے امريکی شہری نے کسی آپ سال، اگر تين (يا ہيں رہے سے حيثيت کی مستقل رہائشی پانچ برس کم کم از ميں امريکا
ہيں)۔ رہتے ساته کے اس اور ہے کی شادی
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نے کسی  آپ سے 18 ماہ اگر ميں سالوں تين پچهلے (يا ہيں رہے موجود ميں امريکا 30 ماہ کم از کم سے سالوں ميں پانچ پچهلے
ہيں)۔ رہتے ساته کے اس اور ہے کی شادی ساته کے شہری امريکی

ہے۔ کی رہائش ماہ تين کم از کم ميں USCIS کسی پہلے دينے سے درخواست

پڑے اگر: چلنا پر ضوابط مختلف آپکو شايد

ہے۔ کی خدمت ميں افواج مسلح امريکی نے بچے بيوی)، يا يا سپاؤس (مياں باپ)، يا (ماں پيرنٹ فوتی آپکے يا آپ، ●

ہيں۔ امريکی نيشنل آپ ●

تهی۔ کی تحت حاصل کے الء معافی) (عام کی ايمنيسڻی نے مستقل شہريت 1986 آپ  ●
ہيں۔ گير پناہ يا مہاجر آپ ●

ہے۔ جاتا کيا سڻيشن باہر ملک سے ساته جسکو باقاعدگی کے شہری ہے، بيوی) امريکی يا (مياں سپاؤس آپکا ●

تهی۔ دی کهو شہريت تحت اپنی کے قانون پچهلے کسی کے کر سے شادی شہری غير کسی نے آپ ●

ہيں۔ کے مالزم تنظيموں پرافٹ نان يا کمپنيوں کی آپ مخصوص قسم ●

کسی  شايد آپ کريں۔ رجوع ”A Guide to Naturalization“ سے نيچرالئزيشن“ ڻو گائيڈ ”اے لئے کے معلومات مزيد
چاہيں۔ مشورہ کرنا بهی ور سے پيشہ ديگر مستند يا کے وکيل اميگريشن

کرنا حاصل معلومات کی نيچرالئزيشن
،Form M-476 ،ہيں چاہتے بننا شہری جو کو، لوگوں کے عمر کی زيادہ سے اس يا 18 سال

اس گائيڈ لينا چاہيئے۔ ،“A Guide to Naturalization” نيچرالئزيشن“ ڻو گائيڈ ”اے
بهی کا فارمز ان ميں اس ہيں۔ معلومات اہم ميں بارے کے ضروريات کی ميں نيچرالئزيشن

لئے درکار ہيں۔ کے کرنے عمل شروع نيچرالئزيشن کا آپکو جو ہے بيان

ڻو ”گائيڈ اہل ہيں، کے کرنے لئے اپالئی کے نيچرالئزيشن آپ آيا کہ کرنے کو پتا يہ
،Form M-480 ہوا ديا ميں آخر ”A Guide to Naturalization“ کے نيچرالئزيشن“
ديکهيں۔ ،“Naturalization Eligibility Worksheet” ورکشيٹ ايلجبلڻی نيچرالئزيشن

 Form N-400 کريں۔ Form N-400 استعمال لئے کے کرنے لئے اپالئی نيچرالئزيشن کے
ہے۔ فيس کی کرنے داخل

الئين  فارمز کی USCIS لئے کے کرنے N-400 حاصل اور ،M-480، M-476 فارمز
کريں۔ حاصل سے http://www.uscis.gov کريں يا 3676-870-800-1 پر کال کو

لوازمات کے نيچرالئزيشن
ہيں: يہ لوازمات عام لئے کے نيچرالئزيشن

رہائش)۔ (مسلسل رہنا حيثيت سے کی رہائشی مستقل لئے وقت کے مخصوص ميں امريکا 1۔
موجودگی)۔ (جسمانی دوران موجودگی مّدتوں کے مخصوص ميں امريکا 2۔

وقت)۔ ميں USCIS رياست يا (امريکی ڈسڻرکٹ گزارنا وقت لئے مدتوں کے مخصوص USCIS ميں اپنی 3۔
کردار)۔ اخالقی (اچها رکهنا چلن چال قبول قابل اور قانونی 4۔

شہريت)۔ يا سيوکس اور (انگريزی رکهنا واقفّيت ميں بارے کے حکومت اور تاريخ امريکی اور جاننا انگريزی 5۔
وابستگی)۔ ساته کے (ّآئين کرنا قبول اور سمجهنا کو اصولوں کے آئين امريکی 6۔
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برقراقر رکهنا رہائش مسلسل سے حيثيت کی مستقل رہائشی

رہائش مسلسل 1۔
چاہيئے۔ لئے رہنا کے مخصوص مدت ايک سے کی حيثيت مستقل رہائشی ميں ايک امريکا آپکو ہے کہ مطلب رہائش“ کا ”مسلسل
حيثيت کی رہائشی مستقل الزم ہے کہ لئے کے تر لوگوں زيادہ کی جاسکے، شروع کارروائی کی نيچرالئزيشن کہ پہلے سے اس
کے گزينوں پناہ ۔ تين سال) تو ہے، کی شادی شہری سے امريکی ايک نے اگر آپ (يا، ہو رہی مسلسل رہائش سال پانچ انکی سے

حيثيت کی آپکو مستقل رہائشی پر جس ہے تاريخ ہوتی وہی عمومًا جو تهے، امريکا آئے آپ کو جس تاريخ ہے کہ مطلب اسکا لئے
عرصہ ہے، يہ مال سڻيڻس اسائلم امريکا ميں کو چکی ہو۔ ان لوگوں کے لئے جن گزر کی مّدت سال پانچ سے اس تاريخ تهی، ملی
ہے جاتا سے کيا تاريخ شماراس کا عرصے کے سال پانچ آپکے ہے۔ ہوتا شروع قبل سال ايک سے کرنے حيثيت حاصل رہائشی
تو ہيں، جاتے لئے کے زيادہ) يا ماہ چهہ (عمومًا لمبے عرصے امريکا سے آپ اگر ہے۔ درج پر کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ آپکے جو

ديں۔ ”توڑ“ تسلسل کا رہائش اپنی آپ ہے ممکن

موجودگی    غير سالہ ايک رکهنا: برقرار رہائش اپنی لئے کے مقاصد کے نيچرالئزيشن
استثناء لئے کے  

کارپوريشنز کے امريکی مخصوص ادارے، يا تحقيقاتی امريکی تسليم شدہ کسی حکومت، امريکی اگر آپ
اپنی آپ ہے ممکن تو کررہے ہيں، خدمت ملک بيرون ہوئے ہوتے پادری اگر آپ يا ہيں، کرتے کام لئے

آپ: اگر سکيں رکه برقرار رہائش مسلسل

جسمانی  گئے، باہر سے ملک بغير تک، سال ايک کم از کم ميں امريکا بعد کے بننے رہائشی مستقل 1۔ 
ہيں۔  رہے پذير رہائش اور موجود پر طور  

مقاصد  کے (نيچرالئزيشن Form N-470 آپ ہو ہوا سال ايک باہر سے امريکا آپکو کہ قبل سے اس  2۔
 A“Application to Preserve Residence for درخواست) لئے کے برقراری کی لئے رہائش کے  

ہے۔ فيس ايک کی کرنے فائل Form N-470 داخل کرتے ہيں۔ Naturalization Purposes”s

 Form N-470 کرکے رابطہ الئن سے 3676-870-800-1 پر فارمز کی USCIS کے لئے مزيد معلومات
  A“Application to Preserve درخواست) لئے کے کی برقراری رہائش کے لئے مقاصد کے (نيچرالئزيشن

سائٹ، ويب کی USCIS آپ فارم يہ کريں۔  Residence for Naturalization Purposes”s طلب

ہيں۔  سکتے کر حاصل بهی http://www.uscis.gov پر

اگر آپ امريکا سے اس
جاتے ہيں: لئے عرصہ کے

زيادہ سے ماہ چهہ

زيادہ سے سال ايک

حيثيت:  رہائشی آپکی

کا امکان ختم ہونے کے
ہے ہوتا

جاتی ہے ختم ہو

کے رکهنے برقرار حيثيت رہائشی اپنی
ضروری ہے: کرنا يہ لئے آپکو

کے موجودگی غير اپنی کہ کريں ثابت
ميں رہائش جاری نے امريکا دوران آپ

يا اور/ رکهی جاری مالزمت رکهی،
رکها (مثًال جاری تعلق امريکا سے

کيئے)۔ ادا ڻيکسز

مسلسل آپکو اپنی صورتوں ميں اکثر
ہوگی۔ شروع کرنی سر نو از رہائش

کی حيثيت مستقل رہائشی آپ ايک اگر
تو ہيں، کا ارادہ رکهتے آنے واپس سے
”ری ايک پہلے سے جانے سے امريکا
ديں۔ درخواست لئے کے پرمٹ“ انڻری
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ہے ممکن تو ہيں رکهتے پرمٹ اينڻری اگرآپ ری۔ صورت ميں، چهوڑنے کی کے لئے عرصے زيادہ سے اس يا سال ايک امريکا
پرمٹ۔ ری۔اينڻری چاہيئے۔ کرنا اپالئی سے پہلے جانے باہر امريکا کے آپکو کے لئے پرمٹ ری۔اينڻری اس آسکيں۔ واپس آپ کہ

سے  چهوڑنے آپ نے ملک ميں، زيادہ تر صورتوں صفحہ 7 ديکهيں۔ لئے کے دينے کے طريقے پر معلومات درخواست لئے  کے
کہ ہے اسکا مطلب نہيں ہوگا۔ شمار ميں مدت رہائش کی مسلسل آپکی حّصہ کوئی بهی اسکا تها، ميں گزارا وقت امريکا جو پہلے
دينے درخواست کی اور نيچرالئزيشن کرنا پڑيگا، شروع نو سر از عرصہ کا مسلسل رہائش آپکو اپنی بعد آنے کے واپس امريکا

پڑے۔ کرنا تک انتظار دن ايک اور سال شايد چار آپکو لئے کے

 x“Application برقراری کی لئے رہائش کے مقاصد نيچرالئزيشن کے اور (I-131 فارم) پرمٹ بات: ری۔اينڻری کی کام
ہيں۔  چيزيں مختلف ( N-470 فارم) درخواست لئے to Preserve Residence for Naturalization Purposes”s کے

سکتے ہيں اپنے پرمٹ دکها ايک ری۔اينڻری تو آپ ہيں آتے بعد امريکا واپس کے غير موجودگی آپ ايک عارضی جب
آپ  (اگر جگہ ويزا کی ايک ہيں) يا باہر رہے لئے عرصہ کے کم سے 12 ماہ آپ (اگر جگہ کی کارڈ ريزيڈنٹ پرمننٹ

ہيں)۔ رہے باہر عرصہ زيادہ سے ماہ 12 

استثناء  لئے کے کارکنوں فوجی  
(سبکدوش) چارج ميں ڈس حال سے افواج مسلح امريکی يا ہيں، رکهتے حيثيت ڈيوڻی کی ايکڻو اگرآپ
مزيد آپکو ہوں۔ عائد نہ پر آپ شايد ضروريات کی موجودگی جسمانی اور مسلسل ريائش تو ہيں، ہوئے

 A“Naturalization Information (معلومات پر نيچرالئزيشن لئے کے کارکنوں (ملڻری M-599 معلومات
کونڻيکٹ  آف پوانٹ کوئی اڈے ميں فوجی ہيں۔ ہر سکتی مل ميں بروشر for Military Personnel”1 کے

ميں  بحريہ يا Form N-426 (فوج اور ايک نبڻے سے درخواست کی نيچرالئزيشن آپکی جو چاہيئے ہونا
 R“Request for Certification of Military or Naval Service”e درخواست) کی تصديق کی سروس

ہے۔  کرنے کی ضرورت Form N-426 داخل آپکو ساته فارمز کے درخواستی کرے۔ اپنے تصديق کی
کريں فون نمبزپر اس کو الئن  مفت مدد کی کی کےلئے ملڻری کرنے فارم حاصل کے اپنی ضرورت

پر ويب سائٹ اس لئے کے کرنے حاصل اور معلومات آپ (1-877-247-4645d) 1-877-CIS-4MIL
سکتے  کر فون پر نمبر اس کو سروس کسڻمر پهر http://www.uscis.gov/military يا ہی سکتے جا

ہيں-(5283-375-800-1)۔

اہليت آپکی موجودگی سےغير امريکا آپکی ہے، غور زير درخواست کی نيچرالئزيشن آپکی دوران کہ جس چاہيئے ہونا آگاہ آپکو
ہيں۔ کرتے قبول ملک مالزمت بيرون آپ اگر طور پر خاص ہے، سکتی کهڑے کر مسلے ميں بارے کے

موجودگی جسمانی ميں امريکا 2۔
مستقل  کے عمر کی 18 برس کم از کم آپ ہيں۔ اگر رہے موجود ميں حقيقت امريکا در آپ کہ ہے مراد موجودگی“ سے ”جسمانی

کم دوران کے سالوں پہلے آپ پچهلے پانچ سے کرنے اپالئی لئے کے کہ نيچرالئزيشن ہے ضروری لئے آپکے تو ہيں، ريائشی
تو  ہوئی ہے، ساته کے شہری امريکی شادی ايک اگر آپکی ہوں (يا، پر موجود طور جسمانی ميں امريکا کے لئے 30 ماہ کم از

لئے)۔ کے عرصے کے ماہ 18 دوران تين سالوں کے پچهلے
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”جسمانی موجودگی“
ہے؟ فرق کيا ميں ريائش“ ”مسلسل اور موجودگی“ ”جسمانی س:

اور جو موجود تهے ميں آپ امريکا جب ہے تعداد کل وہ کی مراد دنوں سے ”جسمانی موجودگی“ ج: 
گزارتے باہر سے امريکا آپ جو دن وہ ہر نہيں۔ شامل ميں اس وہ گزارا باہر سے امريکا نے آپ وقت
عرصوں لمبے سے باہر امريکا آپ اگر کرتا ہے۔ کو کم مجموعے کے جسمانی موجودگی آپکی ہيں،
”جسمانی اپنی شايد آپ کرتے ہيں، سفر باہر کئی چهوڻے سے آپ امريکا اگر يا ہيں، رہتے لئے کے

لئے کے حساب ”جسمانی موجودگی“ کے عرصہ کے سکيں۔ اپنی شرط پوری نہ کر کی موجودگی“
يا سفر ڻرپس جو سے اس ميں پهر تهے۔ ميں امريکا آپ جب کريں جمع تمام مدتيں وہ کہ اپکو چاہيئے
مختصر لئے کے جانے ميکسکو کينيڈا يا ڻرپس ميں کرديں۔ ان ہيں نفی کئے باہر سے امريکا نے آپ
اسکا تو ہيں، جاتے کے لئے ميکسکو ويک اينڈ ايک اگر آپ کے طور پر، مثال ہيں۔ شامل بهی سفر

کے باہر گزارے۔ ملک نے آپ جو ہے ضروری کرنا ان دنوں ميں شمار

نے امريکا  آپ پہلے سے کرنے اپالئی لئے کے جو نيچرالئزيشن ہے عرصہ کل وہ رہائش“ ”مسلسل
بہت کے باہر ميں امريکا سفر يا ايک ڻرپ کسی آپ اگر گزارا ۔ سے کی حيثيت مستقل ريائشی ميں

سکتے ہيں۔ توڑ کو ”مسلسل رہائش“ اپنی تو آپ ہيں، گزارتے زيادہ وقت

رہائشی کا ڈسڻرکٹ USCIS يا رياست بطور عرصہ 3۔
ديتے  درخواست لئے کے نيچرالئزيشن وہ ميں ڈسڻرکٹ USCIS يا رياست جس کہ ہے ہوتا ضروری لئے کے لوگوں تر زيادہ
وہ جہاں سکتے ہيں کر لئے اپالئی جگہ کے اس تو يا لئے کے نيچرالئزيشن رہيں۔ طالبعلم کے لئے ماہ از کم تين کم وہاں ہيں،

ہيں)۔ کرتے انحصار پر اپنے والدين لئے امداد کے وہ مالی (اگر رہتا ہے انکا خاندان جگہ جس يا ہيں جاتے سکول

اخالقی کردار اچها 4۔
نہيں کا کردار“ اخالقی شخص ”اچهے وہ چاہيئے۔ ہونا شخص واال کردار اخالقی اچهے آپکو ايک لئے کے اہليت کی نيچرالئزيشن

جو کئے ہوں، يا جرائم مخصوص دوران سالوں کے پانچ پچهلے سے کرنے اپالئی کے لئے نيچرالئزيشن نے جس جاتا گردانا
بولے۔ جهوٹ اپنے نيچرالئزيشن کے انڻرويو کے دوران

ہيں  کر سکتے اظہار ہونے کا نہ کردار اخالقی اچها جو چلن چال ايسے

رہنا۔  ميں حالت کی نشے وقت تر زيادہ يا گاڑی چالنا، ميں حالت کی نشے ●

کهيلنا۔ قانونی جوا غير ●

فروشی)۔ (عصمت پراسڻيڻيوشن ●

بولنا۔  سے جهوٹ غرض کی کرنے حاصل کے فائدے اميگريشن  ●
ہے۔  ديا عدالت نے اسکا حکم جبکہ کرنا، نہيں ادا خرچہ) سپورٹ (بچے کے لئے چائلڈ  ●

کارروائياں کرنا۔ کی دہشت گردی ●

پہنچانا۔ اذّيتيں پر بنا طبقے کی يا معاشرتی سياسی رائے، ابتدائی قوميت، مذہب، نسل، کو کسی ●

ملک کہ آپکو ہے امکان زيادہ اور سکتے نہيں بن امريکی شہری آپ کبهی تو ہوا ہے، ارتکاب کا جرائم مخصوص سے بعض آپ اگر
يا کو 29 نومبر، 1990، (اگر فيلونيز“ ”ايگراويڻڈ جنکو جرائم ہے۔ جاتا کہا ”بارز“ کے کو نيچرالئزيشن جرائم ان جائے۔ ديا نکال سے
غداری، اور نبشيات، فعلی، شديد حملہ، بد جنسی ساته کے بچے کسی زنابالجبر، قتل، بشمول: کہا جاتا ہے، ہوں) بعد کئے گئے اسکے
جو اميگرنڻس ايسے ميں حاالت تر زيادہ ہيں۔ مثاليں بارز کی مستقل کچه نيچرالئزيشن کے کی ناجائزتجارت، انسانوں يا اسلحہ آتشين
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جو اميگرنڻس ايسے اور گئے، کر دئے سبکدوش يا مستثنی سے کرنے سرو ميں افواج امريکی مسلح سے وجہ کی ہونے اميگرنڻس
ہيں۔  جاتے دئے) (روک بار کردئے پر طور سے مستقل کرنے حاصل امريکی شہريت بهی چهوڑ بهاگے کو افواج مسلح امريکی

کردار اخالقی اچهے ميں آپ کہ ظاہر کريں سے روّيوں آپ اپنے اور کہ ہے جاسکتی منظور کی نا بهی ميں ايسے شہريت آپکو
ہے۔ کمی کی

کم سے اس يا سال پانچ کے بعد کرنے جرم آپکو سے طور عام بارز عارضی ہيں۔ بارز کے عارضی نيچرالئزيشن جرائم ديگر
شامل ہيں: ميں ان ہيں۔ روکتے سے بننے شہری مّدت تک

ساته۔ ارادے کے کے اسکو نقصان پہنچانے جرم خالف کے کسی شخص ●

جرم۔ واال بازی خالف کوئی دهوکے کے حکومت جائداد يا ●

قيد ہو۔ کی سالوں زيادہ سے پانچ يا پانچ ملکر سزائيں جنکی جرائم زيادہ سے دو دو يا ●

فروخت)۔ يا کا استعمال منشيات ناجائز (مثًال ورزی خالف کی قوانين کے اشياء کنڻرول حکومتی زير ●

گزارنا۔ ميں خانے قيد يا جيل دن زيادہ سے اس يا ميں 180 سالوں پانچ پچهلے  ●

وہ ميں ان ہوں۔ ہوئے سرزد سے جو آپ ہے کرنا ضروری رپورٹ وہ جرائم لئے وقت آپکے ديتے درخواست کی نيچرالئزيشن
اگر ہوں۔ کئے پہلے سے سالگرہ (18th) اپنی اڻهارويں نے آپ جو يا ہوں گئے دئے ہڻا سے ريکارڈ کے آپ جو شامل ہيں جرائم

ہے۔  جاسکتا چاليا پر مقدمہ اور آپ ہے سکتی ہو نامنظور درخواست کی شہريت آپکی نہيں بتاتے تو ميں بارے کو انکے USCIS آپ

علم) کا (شہرّيت سيوکس اور انگريزی 5۔
حکومت تاريخ اور امريکی آپکو سکتے ہيں۔ بول اور سکتے، لکه سکتے، پڑه انگريزی کہ آپ ہوگا دکهانا يہ سے آپکو طور عام

ايک اور انگريزی ايک آپکو ميں ثبوت علم کے اپنے ہونی چاہيئں۔ بهی بنيادی معلومات کی ہيں) کہتے بهی ”سيوکس“ (جسکو
کرنا ہوگا۔ پاس ڻيسٹ سيوکس کا

کے  سوالوں کے ڻيسٹ ہيں۔ کرتے ميں مدد تياری کی ڻيسڻس کے شہرّيت کو لوگوں کی تنظيميں کميونڻی اور ادارے تعليمی کئی
آپکی  دفتر کا شہرّيت کا USCIS ہيں۔ سکتے مل ”A Guide to Naturalization“ ميں نيچرالئزيشن“ ڻو گائيڈ ”اے آپکو نمونے

سيوکس ليسنز“  سڻيڻس: کؤک يونائڻڈ اباؤٹ دی اور ”لرن “Civics Flash Cards” کارڈز سيوکس فليش لئے مدد کے ميں سڻڈی
حاصل ہو  مفت آپکو يہ ہے۔ کرتا مہّيا چيزيں کی ”Learn About the United States: Quick Civics Lessons“ کی قسم

http://www.uscis.gov پر۔  سکتی ہيں

وابستگی ساته کے آئين 6۔
کا برداری (فرماں اليجيئنس“ آف ”اوته آپ جب چاہيئے۔ لئے تيار ہونا کے کرنے دفاع اور تائيد کی آئين اسکے اور امريکا آپکو

ليتے اوته آف اليجيئنس آپ اعالن کرتے ہيں۔ جب وفاداری کا يا ساته ”وابستگی“ کے آئين اسکے امريکا اور آپ ہيں، حلف) ليتے
ہيں۔ جاتے بن شہری امريکی آپ تو ہيں

http://www.uscis.gov
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استثناء سے سيوکس کی ضروريات اور انگريزی
رہائش کی انکی امريکا ميں يا سے وجہ کی لئے، انکی عمر کے دہندگان کے درخواست نيچرالئزيشن بعض

ہوتی ہيں۔ کی قسم مختلف ضروريات کی ڻيسٹ سے، وجہ مّدت کی

ہوگا۔ النا لئے آپکو اپنا مترجم کے ڻيسٹ ہے، تو سيوکس نہيں ضرورت انگريزی ڻيسٹ لينے کی آپکو اگر
آنا ناممکن لئے کے انڻرويو آپکا سے وجہ جسکی ہے معذوری ايسی اگرآپکی کوئی حاالت ميں، مخصوص

ساته کے الئن کی فارمز USCIS لئے کے معلومات مزيد ہيں۔ سکتے جا کئے انتظامات خاص تو  ہے،
سائٹ: ويب کی USCIS يا کريں، فارم N-648 طلب کرکے رابطہ   3676-870-800-1 پر

کريں۔ حاصل کاپی ايک سے http://www.uscis.gov

کی وجہ معذوری متعلق سے نشوونما جسمانی يا کہ ئيں ہے جو يہ دکها نہيں ضروری اليجيئنس لينا آف اوته لئے کے ايسے لوگوں
سمجهنے سے قاصر ہيں۔ وہ اوته کا مطلب سے

کہ آپ ہے ضروری لئے آپکے تو ہيں، کرتے منتقل آپ اپنی رہائش اور ہے غور زير درخواست کی آپکی نيچرالئزيشن اگر
آپکو  ہيں۔ سکتے کر لئے آپ 5283-375-800-1 کال کے کرنے پتا درج نيا اپنا کريں۔ سے مطلع پتے نئے USCIS کو اپنے

پر http://www.uscis.gov۔ سائٹ ويب پتہ اپنا الئن آپ اون ہے۔ ضروری بهی داخل کرانا AR-11 فارم پاس DHS کے
ديکهيں۔ صفحہ 8 کے لئے ہدايات ہيں۔ سکتے کر ذريعے تبديل AR-11 form کے اليکڻرونک

تقريبات کی نيچرالئزيشن
اليجيئنس  آف اوته ہوگی اور کرنی شرکت ميں تقريب ايک آپکو تو ہے کرليتا منظور کی درخواست نيچرالئزيشن آپکی USCIS اگر
اوته سيريمونی نيچرالئزيشن آف نوڻس ،N-445 آپکو ايک فارم USCIS کے لئے بتانے تاريخ اور وقت کا تقريب آپکی لينی ہوگی۔
اليئں۔ ميں ساته تقريب کرکے اپنے فارم کو پر کہ اس آپکو چاہيئے بهيجيگا۔ ،“Notice of Naturalization Oath Ceremony”

مقامی  N-445 اپنے فارم آپکو لئے کے بدلوانے تقريب کے اوقات سکتے ہيں۔ تاريخ بدلوا تو آپ اسکی جاسکتے نہيں ميں تقريب آپ اگر
ہوگی۔  کی وضاحت کر سکنے کی وجہ نہ شرکت ميں تقريب آپکی ميں جس ہوگا، کرنا خط کے ساته واپس کو ايک دفتر کے USCIS

کی اب  کارڈ اس کردينگے۔ USCIS کو واپس کارڈ ريزڈنٹ پرمننٹ آپ اپنا وقت کرتے شموليت (چيک۔ان) ميں تقريب کی اوته
مليگا۔ “Certificate of Naturalization” نيچرالئزيشن سرڻيفکيٹ آف ايک تقريب ميں آپکو کيونکہ نہيں ہوگی ضرورت آپکو

ساته آہستگی کے جز کا ہر اوته اہلکار ايک لےليتے۔ نہيں اليجيئنس آف اوته آپ جبتک نہيں ہيں شہری اسوقت تک آپ
نيچرالئزيشن  سرڻيفکيٹ آف اپنا آپ بعد کے اڻهانے) (حلف لينے اوته کہيگا۔ کو دہرانے الفاظ سے آپ سنائےگا اور پڑهکر
ايک جبتک آپ شہری ہيں۔ امريکی آپ کہ ہے کرتا ثابت يہ سرڻيفکيٹ کرينگے۔ وصول “Certificate of Naturalization”

ہيں۔ نہيں شہری اسوقت تک ليليتے، نہيں اليجيئنس آف ميں اوته تقريب باقاعدہ

کرتی  يوم آزادی کے دن خصوصی تقاريب جوالئی، 4 کئی کميونڻيز ہر سال ہے۔ واقعہ عوامی ايک تقريب اوته آف اليجيئنس کی
کس  آپ اس ميں اور ہے کرتی اہتمام کا تقريب (شہرّيت) جوالئی کی سڻيزنشپ 4 خصوصی ايک کميونڻی آپکی آيا کريں پتا ہيں۔

ہيں۔ مناتے خوشی بعد کے تقريب اور ہيں التے ساته کو والوں خاندان اپنے لوگ ہيں۔ بہت سکتے لے طرح حّصہ

عمر: آپکی اگر

ہے اوپر سے اس يا 50

ہے اوپر سے اس يا 55

ہے اوپر سے اس يا 65

پرمننٹ ميں امريکا
قيام سے طور کے ريزڈنٹ

کا عرصہ ہے

20 سال 

سال 15

سال 20

کی لينے کو آپ
نہيں ضرورت

ڻيسٹ انگريزی کا

ڻيسٹ انگريزی کا

ڻيسٹ انگريزی کا

ضر وری آپکو لينا
ہے

ڻيسٹ اپنی سيوکس کا
ميں زبان

ڻيسٹ اپنی سيوکس کا
ميں زبان

کا سيوکس سادہ زيادہ
ميں زبان اپنی ڻيسٹ

http://www.uscis.gov
http://www.uscis.gov
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روز* کے آج امريکا
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يو گوام، امريکی سموئا، اور *
اور عالقے کے آئلينڈز ايس ورجن

اور پورڻو آئلينڈز ناردرن ماريانا
يونائڻڈ کامن ويلتهس بهی کی ريکو

اس جو ہيں، شامل ميں سڻيڻس
نہيں۔ گئی دکهائی نہيں ميں نقشے
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تعطيالت وفاقی
کوئی چهڻی اگر ہيں۔ ہوتے بند لئے کے دنوں دفاتر ان وفاقی تر زيادہ مناتی ہے۔ تعطيالت سرکاری مندرجہ ذيل حکومت وفاقی

اگلے وہ ہے تو روز پڑتی کے اتوار کوئی چهڻی اگر ہے۔ جاتی منائی کو جمعہ پچهلے دن سے اس وہ ہے تو روز پڑتی کے ہفتے
ہيں۔ پر چهّڻی ديتے دنوں ان کو بهی اپنے مالزمين کئی آجر ہے۔ جاتی منائی کو پير دن

جنوری 1 دن) سال کا (نئے يرز ڈے نيو

تيسرا سوموار جنوری کا کنگ مارڻن ليوتهر برتهڈے آف

سوموار تيسرا کا فروری کا دن)  (صدروں ڈے پريزڈنڻس

سوموار آخری کا مئی دن) کا منانے (ياد ڈے مموريئل

جوالئی 4 آزادی) (يوم ڈے انڈيپينڈنس

سوموار پہال کا ستمبر کا دن)  (مزدوروں ڈے ليبر

دوسرا سوموار کا اکتوبر کولمبس ڈے

نومبر 11 دن) کا سپاہيؤں (آزمودہ ڈے ويڻرنز

جمعرات چوتهی کی نومبر دن) کا گزاری (شکر ڈے تهينکسگونگ

دسمبر 25 ڈے کرسمس

کريڈڑس فوڻو
http://www.goarmy.com۔ مہربانی از فوڻوگراف داياں ،8 صفحہ

نينو۔ ايل جيرلڈ از فوڻوگراف کا اوپر سے سب بک، ڻيکسٹ ،25 صفحہ

واوريکا۔ از جان فوڻوگراف اور43، ,42 ,19 صفحات1,

http://www.goarmy.com
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ہيں گامزن طرف کی منزل اپنی آپ
آپ جو لگےگا۔ اب يہ گائيڈ کارآمد آپکو کہ اميد ہے ہميں

يہ گائيڈ تو ہيں کررہے آغاز کا زندگی نئی اپنی امريکا ميں
لئے اس ہے اور گيا کے لئے لکها کرنے آپکی مدد ميں اس

ذمہ اور حقوق اپنے سے حيثيت کی شہری مستقل ايک آپ کہ
آپ ہے کہ بتاتا طريقے آپکو گائيڈ سکيں۔ سمجه دارياں بہتر
اس لےسکيں۔ حّصہ بہتر ميں سرگرميؤں کی کميونڻی اپنی
بارے بهی ذکر ہے جنکے کا ميں سے کچه چيزوں ان ميں
آپکو ہيں، تو چاہتے بننا شہری نيچرالئزڈ ايک آپ ميں، اگر

جائيں  پر سائٹ ويب USCIS کی آپ اگر پڑينگا۔ سيکهنا
جو ملينگی چيزيں ديگر آپکو تو (http://www.uscis.gov)

کرينگی۔ مدد ميں سيکهنے مزيد آپکو

کہ مليگا موقع کا ديکهنے يہ آپکو ہيں، پر يہاں آپ جو اب
آپکا ايک مستقل ہم پے۔ ہو سکتی کچه کيا امريکا ميں زندگی
کہ ہيں اور چاہتے ہيں کرتے مقدم خير طور پر کے رہائشی

زندگی ہو۔ کامياب ايک ميں آپکی امريکا

http://www.uscis.gov
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