
 ہم کون ہیں؟
 

ایک  (NNJLS)نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی قانونی خدمات
فالحی کارپوریشن ہے جو سرکاری اور نجی فنڈز کے 

 تعاون سے سرگرِم عمل ہے۔
ن، ہڈسن اور پیسائیک کاؤنڻیوں کے مالی طور پر ہم برگ

مختلف نوعیت کے قانونی معامالت، اہل رہائشیوں کو 
فیملی، کنزیومر، صحت، بشمول عوامی فوائد، رہائش، 

مالزمت، تعلیم، اور کمیونڻی کی معاشی ترقی کے شعبوں 
 میں مفت قانونی خدمات مہیا کرتے ہیں۔

ہمارے قانونی مشیر، قانونی معاونین، اور معاون عملہ 
اعلٰی ترین معیار کی قانونی خدمات کی فراہمی کے لیے 

ے ہم اس بات کو یقینی بنانے کے متالشی رہتکوشاں ہیں۔ 
ہیں کہ شہری انصاف کا نظام عوام کی پہنچ سے باہر نہ 
ہو کیونکہ وه نجی قانونی مشیر رکھنے کی طاقت نہیں 

 رکھتے۔
 

 اہلیت
ن، ہڈسن یا پیسائیک کاؤنڻیوں میں رہائش پذیر اگر آپ برگ

ہیں تو آپ مفت قانونی معاونت کے اہل ہوسکتے ہیں۔ مفت 
اہلیت کی  قانونی امداد کے لیے آمدنی اور اثاثے کی

کے ساتھ ساتھ ضوابط اور ترجیحات بھی ہیں جن رہنمائی 
کی جانب سے قبول کرده مقدمات کی  NNJLSکے تحت 

 اقسام محدود ہوسکتی ہیں۔
ے، تو ہمارا عملہ اگر آپ ہماری خدمات کے اہل نہ ہوئ

 دینے کی کوشش بروئے کار الئے گا۔ ایک موزوں حوالہ
 

ہوں یا معذور ہوں، تو  اگر آپ گھر سے باہر نہ نکل سکتے
کی جانب  نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی قانونی خدمات

سےآپ سے مالقات کے لیے خصوصی انتظامات کیے 
 جائیں گے۔

 
کیا آپ قانونی مسئلے کا 

 شکار ہیں؟

اگر ہاں، تو براِه کرم درج ذیل پتے 
پر اپنے مقامی کاؤنڻی آفس سے 

 رابطہ کریں:

NNJLS 
ؤنڻی ڈویژن  برگن کا

190 Moore Street, Suite 100 
Hackensack, NJ07601 

 2166 -487 -201ڻیلی فون: 
 3513 -487 -201فیکس: 

 
NNJLS 

 ہڈسن کاؤنڻی ڈویژن
574 SummitAve. 

Jersey City, NJ 07306  
لی فون:  ی  6363 -792 -201ڻ
 8780 -798 -201فیکس: 

 
NNJLS 

ؤنڻی ڈویژن  پیسائیک کا
. FlthMarket Street, 6  152 

Paterson, NJ07505 
 2900 -523 -973ڻیلی فون: 
 9002 -523 -973فیکس: 

 
www.northeastnj legalservices.org 

نارتھ ایسٹ نیو جرسی کی قانونی خدمات ایک 
یکساں مواقع کی حامل اثباتی اقدام کی ایجنسی 
ہے اور نسل، رنگ، صنف، عمر، معذوری، 

ہوکر مذہب، قومیت، یا جنسی کیفیت سے باالتر 
 خدمات فراہم کرتی ہے۔
 

 
 
 
 

 
 
 

برگن، ہڈسن، اور پیسائیک کاؤنڻی کے 
رہائشی کم آمدنی والے افراد کو ترِک 
وطن کے قانونی معامالت میں مفت 
 قانونی خدمات مہیا کی جا رہی ہیں۔

 
 

www.northeastnjlegalservices.org 
 
 
 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


 
 قانوِن ترِک وطن کا پراجیکٹ کیا ہے؟

 
میں متعارف کروایا  2009قانوِن ترِک وطن کا پراجیکٹ 

گیا تھا جس کا مقصد ترِک وطن کے حوالے سے اُن مسائل 
 سے نمڻنا تھا جن کا سامنا ہمارے خدماتی عالقے میں کم

 و ہے۔ ترِک وطن کے قانونی حقوق کےآمدنی والے افراد ک
درج ذیل شعبوں میں افراد کی طرف کا مقصد پراجیکٹ

سے مشورے اور نمائندگی کی بدولت ترِک وطن کے 
 مسائل کے بارے میں آگہی اور تعلیم میں اضافہ کرنا ہے:

 
 اسڻیڻس کی ایڈجسڻمنٹ •
• USCs  قریب ترین رشتے داری کی کے لیے

 درخواست
 ویزے کی میعاد کا مشروط خاتمہ •
 مستقل رہائشی کارڈز کی تجدید •
 کا اخراج/جالوطنیقانونی مستقل شہریوں  •
 شہریت کی درخواستیں •
 شہریت کی فراہمی کی دستاویزات کھو جانا •
• VAWAذاتی درخواستیں 
• U & T ویزے 
• USCIS  بازنامہدرخواستوں کے لیے مفت 

 

 

 
 ہماری جانب سے فراہم کرده خدمات:

 اسڻیڻس کی ایڈجسڻمنٹ
وه افراد جن کے معائنے کے بعد انہیں امریکہ میں شامل 
یا عارضی طور پر داخل کرلیا گیا ہو، مخصوص اہلیتی 

انہیں قانونی طور پر مستقل معیار کی تکمیل ہونے پر 
 رہائش گاه میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

 
USCs  کے لیے قریب ترین رشتے داری کی

 درخواستیں
شہری خاندان کے قریب ترین افراد کے لیے  امریکی

درخواست دینے کے اہل ہیں جن میں شریِک حیات، 
سال سے کم اور غیر شادی شده)  21والد/والده یا بچہ (
 شامل ہوسکتے ہیں۔

 
 

 شہریت کی فراہمی کی دستاویزات کھو جانا
وه افراد جنہیں شہریت حاصل ہوگئی ہو لیکن اپنی سند کھو 

سے متبادل سند کی درخواست  USCIS چکے ہوں، تو وه
 کرسکتے ہیں۔

 
 ویزے کی میعاد کا مشروط خاتمہ

وه افراد جن کی درخواست کی منظوری کے وقت کسی 
امریکی شہری سے ان کی شادی کو دو سال سے کم 

دو سالہ مشروط رہائشی عرصہ گزرا ہو اور انہوں نے 
خ کارڈ وصول کیا ہو، تو انہیں میعاد ختم ہونے کی تاری

دن کے اندر اندر اس شرط کے خاتمے کے لیے  90سے 
الزماً درخواست دینی چاہیے۔ ایسے افراد کو اپنے شریِک 

 حیات کے ساتھ درخواست دینے سے استثناء حاصل ہے
جو مسلسل تشدد کا شکار ہوں، طالق یافتہ ہوں یا انتہائی 

 مشکالت کا شکار ہوں۔
 

 مستقل رہائشی کارڈز کی تجدید
ایسے افراد جو مستقل رہائشی کارڈ کے حامل ہوں اور جن 
کی میعاد ختم ہونے والی ہو یا اختتامی میعاد کی تاریخ کے 

 USCISبغیر پرانا رہائشی کارڈ رکھتے ہوں، تو انہیں 
 سے اپنے کارڈز کی الزماً تجدید کروالینی چاہیے۔

 شہریت کی درخواستیں
 ً سال  18کم سے کم  قانونی مستقل رہائشیوں کے لیے الزما

شہریت کے حصول کی درخواست دینے کے  اور کا ہونا
لیے دیگر مخصوص اہلیتی معیار پر پورا اترنا ضروری 

 ہے۔
 

 قانونی مستقل شہریوں کا اخراج/جال وطنی
مجرمانہ سابقہ ریکارڈ کے  ایسے مستقل رہائشی جنہیں

امریکہ کی جانب سے اخراج یا جال وطنی کا سامنا  باعث
ور جو مخصوص شرائط پر پورا اترتے ہوں وه ، اہو

امیگریشن عدالت میں اخراج کی تنسیخ کی درخواست دے 
 سکتے ہیں۔

 
VAWA ذاتی درخواستیں 

خواتین کے خالف تشدد کے ایکٹ کے تحت، بدسلوکی کے 
شکار امریکی شہریوں کے شریِک حیات اور بچے، 
بدسلوکی کے مرتکب فرد سے تحفظ اور آزادی کے 

قانونی کے بغیر  آگہیکی معاونت یا  اسلیے  حصول کے
رہائش کے حصول کے لیے ذاتی طور پر درخواست دے 

 سکتے ہیں۔
 

U & T ویزے 
لسڻڈ مجرمانہ سرگرمی کے باعث نمایاں جسمانی یا ذہنی 
بدسلوکی کا شکار ہونے والے افراد اور وه افراد جنہوں 
نے تفتیش یا مقدمہ آرائی میں سرکاری عہدیداروں کی مدد 

ویزا کے لیے اہل  Uکی ہو یا مدد کا اراده رکھتے ہوں، 
 ہوسکتے ہیں۔

 
کی سنگین صورتوں کے  غیر قانونی تجارتوه افراد جو 

 غیر قانونی تجارتشکار ہوں/ہوئے ہوں اور جنہوں نے 
کرنے والے افراد کے خالف تفتیش یا مقدمہ آرائی میں 
معاونت کے لیے درخواست دی ہو، اور جو دیگر 

ویزا کے  Tمخصوص اہلیتی معیار پر پورا اترتے ہوں، وه 
 لیے اہل ہوسکتے ہیں۔

 
نے کے لیے بھی ہم کمیونڻی گروپس سے بات کر

 دستیاب ہیں۔
 ہمیں کال کریں!
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