
ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ 
 
 ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ� ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਿਤਆਚਾਰ 
ਤ� ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.  ਿਜਹੜੇ ਓਬਾਮਾ ਯੱੁਗ ਦੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ� 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਪੀੜਤ ਜੋ U ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ� ਦੇ� ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ.  ਭਾਵ� ਤੁਸ� 
ਜ� ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਕੰਮ, ਕਾਲਜ ਜ� ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ 
ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਸਮ� ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਜ� ਆਈਸੀਈ ICE ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ� ਦੇ� ਿਨਕਾਲਾ (ਦੇ� ਿਨਕਾਲਾ) ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ,ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਿਸਟੀਜ਼ਨਿ�ਪ, ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਲਾਭ, ਰਾਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਲਾਅ 
ਆਿਫਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇ�ਕਾਰੀ ਸਪੈਿਨ� ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. 
 ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਪ��ਨ� ਜ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਭ ਤ� 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਿਲਆ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਲਓਗੇ.  ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਲਾਅ ਦਫਤਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� 
ਦੇ� ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ�, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਕਟਵਰਤੀ ਤ� ਿਵੱਛੜਨ ਦੇ ਡਰ� ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ 
ਸਕੋ. 
 
 ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ 
 
 ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਬਹੁਤ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾ�ਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ.  ਰਾਬਰਟ 
ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜ� ਿਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹ� 
ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ.  ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜ� ਖੰੁਝੀ ਹੋਈ ਡੈ�ਡਲਾਈਨ ਕਾਨੰੂਨੀਕਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕੋਿ��� ਨੰੂ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ.  ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਪੈਿਨ� ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� 
 
 ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ 
 
 ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਕਾਨੰੂਨ ਦਫਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਵਾਸੀ ਿਸਰਫ ਿਗਣਤੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ - ਹਰ ਕੋਈ ਿਵਲੱਖਣ 
ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ.  ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਰਿਹਮਿਦਲੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਅੰਗ ਹੈ.  ਸਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਆਪਣੇ 
ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਲੜਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਿਵਅਸਤ, ਹਮਦਰਦ, ਦੁਭਾ�ੀ ਸਟਾਫ (ਸਪੈਿਨ� ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) 
ਰੱਿਖਆ ਹੌਇਆ ਹੈ.  ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਮੇ�ਾ ਗੰੁਝਲਧਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਂਸਾਲ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਸਮਝੇ.  ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਲਾਅ ਆਿਫਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਨ�ਹ 
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਗ�ਾਹਕ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹ�. 
 
 ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਕਾਨੰੂਨ ਦਫਤਰ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? 
 
 ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਨ�  1966 ਤ� ਸੈਨ ਫਰ�ਿਸਸਕੋ ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਿਵ�ਾਲ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 ਰੌਬਰਟ ਡੇਿਵਡ ਬੇਕਰ, ਇੰਕ. ਕਾਨੰੂਨ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਤ� 
ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ.  ਅਸ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਦੱਸ�ਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ / ਜ� ਤੁਹਾਡੇ 



ਅਜ਼ੀਜ਼� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.  ਅਸ� ਿਕਫਾਇਤੀ ਫੀਸ� ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਫਾਇਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ structure ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�.  
ਜੇ ਕਾਨੰੂਨੀਕਰਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੱੁਦਾ ਜ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀਆ ਹਨ ਤ� ਅਸ� ਉਥੇ ਹੋਵ�ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਹਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵ�ਗੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ.  ਅਸ� ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਅੰਦਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ 
ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ�ਗੇ. 


