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PUB 195NCU (10-19)حقائق نامہ
 غیر امریکی شہریوں کے لیے شناخت اور قانونی 

موجودگی کے تقاضے
محفوظ شناختی اسناد جاری کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے پینسلوانیا، PA ڈرائیور الئسنس، لرنرز پرمٹ اور/یا شناختی )ID( کارڈ، یا ریاست سے باہر کے ڈرائیور الئسنس کی 

منتقلی کی درخواست کرنے والے غیر امریکی شہریوں سے درج ذیل اصل دستاویزات طلب کرتا ہے۔ پینسلوانیا کے قانون کے مطابق کم از کم ایک سال کی قانونی موجودگی مطلوب ہے۔ 
PennDOT آپ کے قیام کے دستاویزات کی طوالت )خاص طور پر I-94( ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی )DHS( سے حاصل معلومات کی بنیاد پر پروڈکٹس کی میعاد ختم ہونے 

کی تاریخ کا تعین کرتا ہے۔ PennDOT امیگریشن کے دستاویزات کی تصدیق الیکٹرانک طور پر DHS کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تصدیق ممکن ہے آپ کی آمد والے دن مکمل نہ ہو اور اس 
کے لیے اضافی تصدیق کی ضرورت ہو سکتی ہے جسے مکمل ہونے میں 6 ہفتوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ براہ کرم پروڈکٹ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس وقت کو دھیان 

میں رکھیں۔
غیر امریکی شہریوں کے لیے عمر کے تقاضے

نان-کمرشیل ڈرائیورز الئسنس اور/ یا نان کمرشیل لرنرز پرمٹ کی درخواست کرنے والے افراد کی عمر الزمی طور پر کم از کم 16 سال یا، منتقلی کی درخواست کرنے والے کی 	 
عمر 1/2 16  سال ہونا الزمی ہے۔

ریاست سے باہر کے لرنرز پرمٹ کو پینسلوانیا میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔	 
کمرشیل ڈرائیورز الئسنس کی درخواست دینے یا منتقلی کی درخواست دینے والے افراد کی عمر، بین ریاستی ڈرائیونگ کے لیے کم از کم 18 سال یا بین ریاستی ڈرائیونگ کے یلے 	 

21 سال ہونا الزمی ہے۔
بالتصویر شناختی )ID( کارڈ کے لیے درخواست دینے والے افراد کی عمر کم از کم 10 سال ہونا الزمی ہے۔	 

سال یا زیادہ کی عمر والے والے درخواست دہندگان کے لیے رہائش کے ثبوت کے طور پر قابل قبل دستاویزات کی فہرست
ٹیکس ریکارڈز	 
لیز معاہدے	 
مارگیج کے دستاویزات	 
W-2 فارم	 
حالیہ افادہ جات کے بلز )پانی، گیس، بجلی، کیبل، وغیرہ(	 

نوٹ - اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ کے نام پر کوئی بلز نہیں ہیں، تو بھی آپ کو رہائش کے دو ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ ایک ثبوت تو یہ ہے کہ اس آدمی کو، جس 
کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ان کے ڈرائیورز الئسنس یا با تصویر ID کے ساتھ ڈرائیور الئسنس سنٹر پر اپنے ساتھ الئیں۔ آپ کو رہائش کا ایک دوسرا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، 

جیسے کہ دفتری ڈاک )بینک اسٹیٹمنٹ، ٹیکس نوٹس، میگزین، وغیرہ( جس پر آپ کا نام اور پتہ درج ہو۔ یہ پتہ الزمی طور پر اس فرد کے پتے سے ملنا چاہیے جن کے ساتھ 
آپ رہتے ہیں۔

براہ کرم نوٹ کریں

تمام دستاویزات پر ایک ہی نام اور/تاریخ پیدائش ہو، یا دستاویزات میں موجود معلومات کے درمیان تعلق ہو۔ امیگریشن کے تمام دستاویزات پر کسٹمر کا موجودہ نام ہونا ضروری ہے۔

I-797 حیثیت کی تبدیلی، مالزمت کی اجازت، یا قیام کی مدت میں توسیع کی درخواستوں کی رسیدوں کا جائزہ لیا جائے گا اور کچھ معامالت میں اسے USCIS کے ساتھ زیر التوا کارروائی 
کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم I-797 کی تمام رسیدیں قابل قبول نہیں ہیں )جیسے کہ وہ جو امیگریشن کے دستاویزات، یا رشتہ داروں کی عرضیوں کی کاپیاں ہوں(۔

I-94 کے حاملین – آپ کے I-94 پر DHS اہلکار کی مہر ہونی چاہیے، اسے موزوں DHS ایجنسی کے ذریعہ جاری کیا جانا چاہیے، یا اسے کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی ویب سائٹ 
www.CBP.gov/i94 سے پرنٹ کیا ہوا ہونا چاہیے۔
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سبھی عرضی دہندگان کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ 
سیکیورٹی )DHS(، یونائیٹڈ اسٹیٹس سٹیزنشپ اینڈ 
امیگریشن سروسز )USCIS(، یا امریکی حکومت 
کے ایسے دیگر دستاویزات پیش کرنا الزمی ہے جو 

ان کی موجودہ حیثیت یا درخواست کی صورتحال 
دکھاتی ہوں۔

درخواست کے وقت سبھی دستاویزات الزمی طور پر درست اصل والی ہونی چاہیے۔

قانونی مستقل رہائشی
)رہائشی غیر ملکی(

سوشل سیکورٹی کارڈ 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

I-155  مستقل رہائشی کارڈ )گرین کارڈ(	 
I-155 کی مہر کے ساتھ پاسپورٹ	 
مشین سے پڑھنے کے قابل امیگرینٹ ویزا	 
 	)723-I( دوبارہ داخلے کا پرمٹ

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںریفیوجی
2 رہائش کا ثبوت 	
	 (I-94( ریفیوجی کی حیثیت دکھانے والے امیگریشن کے دستاویز
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
 	175-I ریفیوجی کا سفری دستاویز
ریسپشن اور پلیسمنٹ کی یقین دہانی کا فارم	 
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 

دستاویزات کی میعاد ختم ہونے کی تاریخیں ریفیوجی والی حیثیت ختم ہونے کے بارے میں نہیں بتاتیں

(Asylee( ہاںپناہ گزیں	کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو  SSN کی جانب سے خط جس میں SSA  سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا
2 رہائش کا ثبوت 	
	 DHS جاری کردہ بذریعہ I-94 سے منظوری، پناہ کی منظوری واال حالیہ ترین عدالتی فرمان DHS/USCIS پناہ گزیں کی حیثیت دکھانے والی امیگریشن دستاویزات جیسے کہ
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
 	175-I ریفیوجی کا سفری دستاویز
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 

دستاویزات کی میعاد ختم ہونے کی تاریخیں پناہ گزیں والی حیثیت ختم ہونے کے بارے میں نہیں بتاتیں

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںپناہ گزینی کے لیے عرضی دہندہ
2 رہائش کا ثبوت 	
اگر اطالق ہو تو پناہ گزینی سے متعلق انتظامیہ کی رسید بشمول ملک سے نکالنے کی کارروائی کے دستاویزات، اگر قابل اطالق ہو 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
اس فرد کے ملک کی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ باتصویر شناختی دستاویز	 
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 

جن افراد کو ملک بدری یا نکالے جانے 
پر روک کی منظوری ملی ہو

سوشل سیکیورٹی کارڈ، SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن جج کا فرمان جس میں نکالے جانے پر روک کی منظوری ہو 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 
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سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںکیوبائی / ہیشیئن واردین
2 رہائش کا ثبوت 	
	 I-94 حیثیت کو دکھانے واال
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 
اس فرد کے ملک کی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ باتصویر شناختی دستاویز	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںپے رول والے افراد
2 رہائش کا ثبوت 	
	 I-94 حیثیت کو دکھانے واال
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںمشروط واردین
2 رہائش کا ثبوت 	
	 I-94 حیثیت کو دکھانے واال
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

خود سے عرضی دہندہ )Self-petitioning( زوجین، 
بچے یا والدین؛ بدسلوکی کے شکار بچوں کے خود 

سے عرضی دہندہ والدین، یا بدسلوکی کی/کے شکار 
خود سے عرضی دینے والی/والے والدین کے بچے، 

جن کی خود سے دی گئی عرضی زیر التواء ہو

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
I-797 کی رسید جس میں بیان ہو کہ “بادی النظر” میں کیس کو قائم کرلیا گیا ہے 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 
اس فرد کے ملک سفارتخانے کے ذریعہ جاری کردہ باتصویر شناختی دستاویز	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںخصوصی تارکین وطن بچے
2 رہائش کا ثبوت 	
خصوصی تارکین وطن بچے کی حیثیت کے لیے I-360 عرضی کی I-797 رسید 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ، یا اس فرد کے سفارتخانے کے ذریعہ جاری کردہ سرکاری باتصویر شناختی دستاویز	 
آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ سے ریلیز کی تصدیق	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںعارضی تحفظ یافتہ حیثیت
2 رہائش کا ثبوت 	
I-821 اور I-765 کی توسیع کے لیے جمع کی گئی درخواستوں کی I-797 رسید 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ، یا اس فرد کے سفارتخانے کے ذریعہ جاری کردہ سرکاری باتصویر شناختی دستاویز	 

آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ سے ریلیز کی تصدیق 	

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںروانگی کے نفاذ پر التواء )DED( کی منظوری 
2 رہائش کا ثبوت 	
اور I-765 کی توسیع کے لیے جمع کی گئی درخواستوں کی I-797 رسید 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

نوٹ کریں: دستاویزات کی میعاد ختم ہونا حیثیت ختم ہونے کی جانکاری نہیں دیتا اگر وفاقی رجسٹر یا USCIS کی باضابطہ ویب سائٹ پر اس سے متعلق اعالن موجود ہو
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سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںوہ افراد جنہیں خاندان کے اتحاد کے اجازت ملی ہو
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن جج کا فرمان 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

DACAہاں	سوشل سیکورٹی کارڈ 
	 I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کے ثبوت 	

کارروائی میں التواء کی منظوری کی حیثیت والے 
افراد

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
کارروائی میں التواء کے لیے جاری کردہ I-94، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کارروائی پر التواء کا نوٹس 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںنگرانی کے فرمان کے تحت آنے والے افراد
2 رہائش کا ثبوت 	
	 (I-220B نگرانی کا فرمان )فارم
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

وہ افراد جنہیں رضاکارانہ روانگی سے متعلق توسیع 
کی منظوری ملی ہو

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن جج کا فرمان 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںحیثیت میں مطابقت کے لیے درخواست دہندگان
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن کے دستاویزات جس میں  I-797 کی وصولی کا نوٹس، بایومیٹرکس نوٹس، انٹرویو نوٹس، امیگریشن سے متعلق عدالتی فرمان جیسی حیثیت کو دکھاتا ہو 	
عدالتی سماعت کا نوٹس 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 
عرضی دہندہ کے اٹارنی یا ایک منظورشدہ بورڈ آف امیگریشن اپیلز )BIA( کے ذریعہ تصدیق شدہ دستاویزات کی کاپیوں کی اجازت ہو سکتی ہے اگر فرد کا پاسپورٹ عدالتی کارروائیوں میں 	 

امیگریشن آفس کے ذریعہ روک کر رکھا گیا ہو

نکالے یا ملک بدر کیے جانے کی کارروائی 
کے تحت آنے والے افراد

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن کے دستاویزات جو یہ دکھاتے ہوں کہ فرد نکالے جانے کے خالف لڑ رہا ہے، جیسے کہ انفرادی سماعت کا نوٹس یا BIA دائر کرنے کی رسید 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 
نوٹ: EAD) NACARA زمرہ کا کوڈ C10( کے تحت آنے والے لوگوں کے لیے اضافی طور پر یا تو I-881 یا EOIR-42B کا نوٹس جمع کروانا ضروری ہے	 
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ایسے افراد جن کی ملک بدری پر روک کو منظوری 
دی گئی ہو

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن جج کا فرمان جس میں قیام کی منظوری ہو 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاںوہ افراد جنہیں رضاکارانہ روانگی کی منظوری ملی ہو
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن جج کا فرمان 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 کارڈ )EAD( مالزمت کی اجازت کا
جائز پاسپورٹ	 

A-1
سفیر، پبلک منسٹر، کیریئر ڈپلومیٹک یا کونسلر آفیسر، 

اور ان کے منحصرین

نہیں - صرف  ”A“کی 
حیثیت والے کسی فرد 

کو  ڈرائیور الئسنس 
صرف یو ایس اسٹیٹ 

ڈپارٹمنٹ سے ہی جاری 
کیا جا سکتا ہے۔

A-2
“دیگر”غیر ملکی سرکاری اہلکار یا مالزمین اور ان 

کے منحصرین

نہیں - ہم کسی
 ”A2“کو پروڈکٹ

پروڈکٹ جاری نہیں کر 
سکتے سوائے اس کے 

کہ وہ غیر ملک میں 
ملٹری اہلکار اور/یا ان 

کے منحصرین ہوں۔ 
عرضی دہندگان کے لیے 

اسائمنٹ کا ثبوت پیش 
کرنا ضروری ہے۔

جائز پاسپورٹ 	
	 I-94
ویزا 	
یو ایس ملٹری کی جانب سے اسائنمنٹ کے احکامات 	
رہائش کے 2 ثبوت 	

A-3
A-1 اور A-2 غیر تارکین وطن  کے خدمتگارانا، 

مالزمین، یا ذاتی مالزم اور A-3 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

B-1
کاروبار کے لیے آنے والے لوگ

 نہیں 

B-2
تفریح کے لیے آنے والے لوگ )سیاح(

C-1
امریکہ سے گزر رہے غیر ملکی

 نہیں 

C-2
یو این ہیڈکوارٹرز ڈسٹرکٹ  کو جار رہے 

غیر ملکی۔ سفر نیویارک کے کولمبس سرکل
سے 25 میل کے دائرے تک محدود ہے

 نہیں 
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C-3
یو این آنے والے غیر ملکی سرکاری اہلکار،

منحصرین، خدمتگار، مالزمین یا یو ایس سے گزرنے 
والے اہلکار کے دیگر ذاتی مالزمین۔

 نہیں 

D-1
جہاز کا غیرملکی عملہ

 نہیں 

E-1
ٹریٹی ٹریڈر اور ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

E-2
ٹریٹی انویسٹر اور ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

E-3
آسٹریلیائی اسپیشیئلٹی واال پیشہ کارکنان اور ان کے 

منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
2 رہائش کا ثبوت 	

F-1
غیر ملکی طلباء

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
	 I-20
2 رہائش کا ثبوت 	

F-1 w/OPT
غیر ملکی طلباء مع اختیاری

(OPT( عملی تربیت

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
I-20 مع OPT کی درج شدہ تاریخیں 	
مالزمت کی اجازت دہندگی )EAD( کا کارڈ برائے OPT ٹائم لسٹڈ 	
2 رہائش کا ثبوت 	

F-2
F-1 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
	 F-1 از I-20 ؛F-2 از I-20
2 رہائش کا ثبوت 	

G-1
ایک بین االقوامی تنظیم کے لیے

کسی غیر ملکی سرکار کا قیام پذیر نمائندہ،
مع اس کا عملہ اور منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	
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G-2
ایک بین االقوامی تنظیم کے لیے کسی غیر ملکی ممبر 

سرکار کا عارضی نمائندہ، مع ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

G-3
ایک بین االقوامی تنظیم کے لیے غیر منظور شدہ یا

غیر ممبر حکومت کے نمائندے، مع ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

G-4
کسی منظور شدہ بین االقوامی تنظیم کا آفیسر یا مالزم

نمائندے، مع ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

G-5
G-3 ،G-2 ،G-1 یا G-4 کے مالزمین

مع ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ حیثیت کی توسیع جمع کروادی گئی ہے۔ 	
یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عرضی دہندہ کو PA لرنرز پرمٹ، PA ڈرائیورز الئسنس یا PA ID کارڈ جاری کیا جاسکتا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

H-3 اور ،H-2r ،H-2b ،H-2a ،H-1c ،H-1b
عارضی کارکنان

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

H-4
کسی H درجہ بندی کے منحصرین پرنسپل

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

I
غیر ملکی انفارمیشن میڈیا کے نمائندے اور منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	
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J-1
 ایکسچینج وزیٹر )طالب علم، زیر تربیت فرد، کام/سفر، 

au pair وغیرہ(

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
	 DS-2019
2 رہائش کا ثبوت 	

J-2
J-1 ایکسچینج وزیٹر کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
	 J-1 از DS-2019
2 رہائش کا ثبوت 	

K-1
 امریکی شہری کے/کی منگیتر )شادی الزمی طور پر 

90 دنوں کے اندر ہونی چاہیے(

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94 جائز
ویزا 	
سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا  SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	
شادی کی سند جس میں امریکی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
شریک حیات کی شہریت کا ثبوت 	
2 رہائش کا ثبوت 	

K-2
K-1 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94 جائز
ویزا 	
K-1 کی شادی کی سند جس میں امریکی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
K-1 کی شریک حیات کی شہریت کا ثبوت  	
2 رہائش کا ثبوت 	

K-3
امریکی شہری کی/کا شریک حیات

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94 جائز
ویزا 	
شادی کی سند جس میں امریکی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
شریک حیات کی شہریت کا ثبوت 	
2 رہائش کا ثبوت 	

K-4
K-3 کے 21 سال سے کم عمر کے غیر شادی شدہ 

بچے

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94 جائز
ویزا 	
K-3 کی شادی کی سند جس میں امریکی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
K-3 کی شریک حیات کی شہریت کا ثبوت 	
2 رہائش کا ثبوت 	

L-1a
کمپنی کے اندر ٹرانسفر پانے والے

)مینیجر یا ایگزیکیٹو(

L-1b
خصوصی جانکاری کے حامل کمپنی کے اندر

 ٹرانسفر پانے والے افراد

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
رہائش کے 2 ثبوت 	
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L-2
L-1a یا L-1b کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر L-1 کے لیے حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

M-1
غیر تعلیمی طلباء

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
2 رہائش کا ثبوت 	

M-2
غیر تعلیمی طلباء کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
2 رہائش کا ثبوت 	

NATO 1-7
شمال امریکی معاہدہ جاتی تنظیم کارکنان اور ان کے 

منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
انویٹیشنل لیول آرڈر )ITO( یا دیگر سرکاری ثبوت جس کا تعین PennDOT کے ذریعہ کیا گیا ہو 	
2 رہائش کا ثبوت 	

N-8
خصوصی تارکین وطن )بین االقوامی تنظیم کے 

سابقہ مالزمین جو طویل عرصے تک امریکہ میں 
G-4 درجہ بندی کے تحت رہے ہوں اور ان کے بعض

ان کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
2 رہائش کا ثبوت 	

N-9
دیگر N-8 منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
2 رہائش کا ثبوت 	

O-1
سائنسز، آرٹس، تعلیم، بزنس، ایتھلیٹکس، آرٹس، 

متحرک تصاویر، یا ٹی وی انڈسٹری میں غیر معمولی 
صالحیت والے لوگ

O-2
ایسے غیرملکی جو O-1 پرنسپل کے فنکارانہ

یا ایتھلیکٹ پرفارمنس میں ساتھ ہوتے ہوں

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

O-3
O-1 اور O-2 پرنسپلز کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر O-1 یا O-2 پرنسپل ہولڈر کے لیے حیثیت کی توسیع کی درخواست  	
دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	
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P-1
 ایسے ایتھلٹس جو انفرادی طور پر یا ٹیم کے حصے 
 کے طور پر بین االقوامی طور پر منظور شدہ سطح 

پر مقابلہ کرتے ہیں یا ایسے تفریح کنندگان
جو ایسے گروپ کا حصہ ہیں جس نے

غیر معمولی ہونے کی حیثیت سے ایک مستقل
کا طویل عرصے تک بین االقوامی شہرت
حاصل کی ہے )اس میں تفریحی گروپوں

کے امدادی کارکنان شامل ہیں(

P-2
امریکہ اور غیرممالک میں واقع کمپنیوں کے درمیان 

 باہمی تبادالتی پروگرام انفرادی فنکار یا تفریحی 
 گروپ جو کہ فنکاروں یا تفریح کاروں کے 

 عارضی تبادلے میں شامل ہیں )اس میں الزمی 
اعانت والے اہلکاران شامل ہیں(

P-3
انفرادی یا اجتماعی فنکاران یا تفریح کنندگان

اور ساتھ رہنے والے غیر ملکی حضرات جو
گروپ کی کارکردگی کے لیے الزمی ہوں

یا وہ ثقافتی لحاظ سے منفرد کمرشیل یا غیر
کمرشیل پروگرام پرفارم کریں گے، تعلیم دیں گے

یا کوچنگ فراہم کریں گے )بشمول الزم
امدادی اہلکار(۔

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
رہائش کے 2 ثبوت 	

P-4
P-2 ،P-1 یا P-3 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر P-1،P-2 یا P-3 بنیادی حامل کے لیے حیثیت کی توسیع  	
دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

Q-1
 بین االقوامی ثفاقتی تبادلے سے متعلق واردین 

)منحصرین کے لیے کوئی ماخوذ درجہ بندی نہیں(

Q-2
آئرلینڈ ان والش تربیتی ویز پروگرام کے  شرکت 

کنندگان

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
2 رہائش کا ثبوت 	

Q-3
Q-2 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
2 رہائش کا ثبوت 	

R-1
پادری یا مذہبی کارکن

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	
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R-2
R-1 کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر R-1 بنیادی حامل کے لیے حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی 	
گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

T-1
انسانی بردہ فرشی کی شکار

سوشل سیکورٹی کارڈ 	ہاں
	 I-94
2 رہائش کا ثبوت 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

مالزمت کی اجازت کا کارڈ	 
جائز پاسپورٹ	 

T-6 اور T-5 ،T-4 ،T-3 ،T-2
T ویزا کے متاثرین کے اہل خانہ

جائز پاسپورٹ 	ہاں
امیگریشن کے دستاویزات جو  I-797 رسید یا I-94 والی حیثیت کو دکھاتا ہو 	
	 I-94
ویزا 	
2 رہائش کا ثبوت 	

TN-1
NAFTA پروفیشنل )کینیڈا(

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

TN-2
NAFTA پروفیشنل )میکسیکو(

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
سوشل سیکورٹی کارڈ 	
I-797 اس بات کا اشارہ ہے کہ قیام کے دستاویزات کی میعاد ختم ہونے یا ہونے کے قریب ہونے )6 مہینے سے کم( پر حیثیت کی توسیع کی درخواست دائر کی گئی ہے 	
2 رہائش کا ثبوت 	

TD
کسی NAFTA پروفیشنل کے منحصرین

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا )کینیڈا کے باشندوں کے لیے مطلوب نہیں( 	
2 رہائش کا ثبوت 	

U-1ہاں	کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو  SSN کی جانب سے خط جس میں SSA  سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا
2 رہائش کا ثبوت 	
امیگریشن کے دستاویزات جو  I-797 رسید، I-94، یا زمرہ  (19) (A) کے تحت ایک ایمپالئمنٹ کارڈ والی حیثیت دکھاتا ہو 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 یا I-688B مالزمت کی اجازت دہندگی کی دستاویز
اس فرد کے ملک کی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ باتصویر شناختی دستاویز	 
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 

U-5 اور ،U-4 ،U-3 ،U-2
U ویزا کے متاثرین کے اہل خانہ

سوشل سیکیورٹی کارڈ، یا SSA کی جانب سے خط جس میں SSN کے لیے نا اہل ہونے کی نشاندہی کی گئی ہو 	ہاں
رہائش کے 2 ثبوت 	
امیگریشن کے دستاویزات جو  I-797 رسید، I-94، یا  زمرہ  (19) (A) کے تحت ایک ایمپالئمنٹ کارڈ والی حیثیت دکھاتا ہو 	
ذیل میں سے کوئی ایک: 	

 	I-766 یا I-688B مالزمت کی اجازت دہندگی کی دستاویز
اس فرد کے ملک کی حکومت کے ذریعہ جاری کردہ باتصویر شناختی دستاویز	 
کارآمد یا میعاد ختم شدہ پاسپورٹ	 



- 12 -

مطلوبہ دستاویزاتاہل برائے پروڈکٹامیگریشن حیثیت

V-1
قانونی مستقل رہائشی کے شریک حیات

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
شادی کی سند جس میں مستقل قانونی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
شریک حیات کی مستقل رہائش کا ثبوت 	
2 رہائش کا ثبوت 	

V-3 ،V-2
V-1 کے 21 سال سے کم عمر کے غیر شادی شدہ 

بچے

جائز پاسپورٹ 	ہاں
	 I-94
ویزا 	
V-1 کی شادی کی سند جس میں مستقل قانونی شہری کے ساتھ شادی کا ثبوت ہو 	
V-1 کے شریک حیات کی مستقل رہائش کا ثبوت  	
2 رہائش کا ثبوت 	

WT ،WB
ویزا سے استثناء کے پروگرام کے تحت واردین

 نہیں 


