
Office of Immigrant and Refugee Affairs 
(ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫਤਰ)

ਸੀਆਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ Office of Immigrant and Refugee Affairs 
(OIRA, ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫਤਰ) ਸੀਆਟਲ ਦਿਆਂ 
ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ New Citizen Campaign (ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ) 
ਰਾਹੀਂ, OIRA ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਸਨੀਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਚ Office of Immigrant and Refugee 
Affairs (ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਫਿਊਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਲਵੋ!

ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਸਲੌਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ: (206) 721-8445। 
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
newcitizencampaign.org।

ਮੁਫਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹੈ  
International Rescue Committee (IRC) ਜਾਂ 
Refugee Women’s Alliance (ReWA)!

ਇੱਛਤ ਅਟਾਰਨੀਆਂ, ਪੈਰਾਲੀਗਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਟੀਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 
ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਲਈ 
ਮੁਫਤ ਹੈ।
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ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 F ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 F ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (ਜਾਂ 3 ਸਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ 
ਵਸਨੀਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

 F ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 
ਹੋ (ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ)।

 F ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ (ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਾਦ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ)।

 F ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਿਆਂ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ।

 F ਮਾਲਕਾਂ ਦਿਆਂ ਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 
ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

 F ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ। 

 F ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

 F ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ, 
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ।

 F ਵਿਆਹ ਦਾ/ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ।

 F ਤਲਾਕ ਦਾ/ਦੇ ਹੁਕਮ।

 F ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ।

 F ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ 
ਮੌਜੂਦ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ)।

 F ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਆਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਜਿਵੇਂ 
ਕਿ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਨੀਊਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 
ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਸ 
ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ)।

 F ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ 
ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ Certificate of Disposition (ਰਵੱਈਏ 
ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ), ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ/
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 F ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ)।
 F ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ W-2 ਫਾਰਮ।
 F ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ।
 F ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
 F ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ – ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ “U.S. Department of Homeland 
Security (ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਭਾਗ)” ਨੂੰ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • Department of Social and Health Services (DSHS, 
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਟਰ,  
ਜਾਂ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਟੱਬ।

ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ $725 ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।


