
  

#ChicagoConsumer 

 

Be Informed. Be Protected. 

 
 شما حق قانونی دارید تا موارد ذیل برای تان فراھم گردد 

 میباشد.  ھزینھ ھا یتمام شناسایی ، کھ شاملباید انجام شودکھ  یکامل خدماتتوضیح  •
 پس از تکمیل بھ شما بازگردانده می شود.کھ بھ شما تضمین مینماید کھ تمام اسناد شما  ای بیانیھ •
 ساعت فسخ نمایید.  72میتوانید قرارداد را ظرف  مبنی بر اینکھ بیانیھ ای •
 ونی نیست.کھ اذعان میدارد دفتر اسناد رسمی یک وکیل نیست و قادر بھ اجرای خدمات قانونی یا فراھم کردن توصیھ قان ای بیانیھ •
 .  درخواست کنیدشما حق دارید کھ این اسناد را بھ زبان غیر از انگلیسی  •
 .  می شودھزینھ ھا تمام و قابل انجام خدمات  کلیھیک قرارداد رسمی کھ شامل  •

 
 این موارد را عرضھ بدارند  ممکنفراھم کنندگان مساعدت خدمات مھاجرت 

 . نشده استوقتیکھ توصیھ قانونی ارائھ  تا دولتیفورم ھای مناسب فراھم نمودن  •
 بھ یک نھاد دولتی.  پاسخ ھارونویسی یا ترتیب نوشتاری  •
 . در فورم ھاھا، پرسش ھا و پاسخ ھا رھنماییترجمھ  •
 کمک نمایند. ازدواجھای تولد و  اسناد، مانند تصدیق خط  اخذدر  •
 اسناد را از زبان ھای دیگر بھ انگلیسی ترجمھ نمایند.  •
 . دھند اعتبارامضاءھای اسناد رسمی را در فورم ھای دولتی )، Notary Publicدفتر اسناد رسمی ( جوازدر صورت داشتن  •
 ء.راجع ساختن مراجعھ کننده گان بدون اخذ فیس بھ وکال •
 طبی و جمع آوری نتایج. ترتیب و ھماھنگی آزمایشات  •
 مدنی.   تعلیمات انگلیسی و زبان کورس ھایبرگزاری  •
 تھیھ یا ترتیب عکس ھا و اثر انگشت.  •

 
 نکات مفید خدمات مھاجرت 

 تا ببینید. درخواست نماییدقبل از کار کردن با یک فراھم کننده دارای مجوز خدمات مھاجرت، مجوز شھر اش را  •
 نمایند.) اجازه ندارند تا خدمات حقوقی یا توصیھ حقوقی فراھم ”Notarios“دفاتر اسناد رسمی ( •
 فیس ھای تعیین شده  و دفتر اسناد رسمی نباید از می کند تعیین را خدمات فیس لطفاً بھ یاد داشتھ باشید کھ قانون شیکاگو حداکثر •

از   برای خدمات تکمیل یک فورم نباید بیشتعیین شده است.  $75برای تکمیل یک سند  فیس اخذ نماید. بھ گونھ مثال، حداکثر بیشتر
 شما ھزینھ دریافت شود.از  75$

 
 منابع 
  CHI311تماس بگیرید، از اپلیکیشن مبایل  1-1-3(بھ استفاده کنند  CHI 311خواستھ میشود از سیستم  مصرف کننده گاناز  •

ر  یا سایر اقدامات غیر قانونی احتمالی مشاغل یا پیمانکاران واقع د جعلتا از ) دیدن کنید chicago.gov.311از استفاده کنید، یا 
 شیکاگو را گزارش دھند. 

 

 خدمات مھاجرت 


