
PUB 195NCN (10-19)

सुरक्षित पहिचानका प्रमाण जारी गर्ने कुरालाई सबलिकरण गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासको अंशका रूपमा पेन्सिल्भानियामा चालक अनुमति प्रमाण पत्र, सिकारू 
स्वीकृति र/वा परिचय (आईडी– ID)पत्र, वा अर्को राज्यको चालक अनुमति प्रमाण पत्र हस्तान्तण गर्नका लागि देहाएका मूल कागजातहरू गैरसंरा नागरिककका 
लागि पेन्सिल्भानियामा आवश्यक हुन्छन्। न्यूनतम एक वर्षको कानूनी उपस्थिति पेन्सिल्भानियाको कानूनले आवश्यक मान्दछ। PennDOT ल ेगृह सुरक्षा विभाग 
(डीएचएस– DHS) बाट प्राप्त सूचना लगायत बसोबासका कागजातको बसोबासको आधारमा (दुरूस्त रूपमा I-94) वस्तुको अन्तिम अवधि निर्धारण गर्दछ। PennDOT ल े
आप्रवासी कागजातहरू इलेक्ट्रोनिक रूपमा डीएचएस (DHS)मा प्रमाणिकरण गर्दछ। यो प्रमाणिकरण यहाँको भ्रमणको दिन भर्न सकिने छैन् र यसलाई भर्नका लागि थप 
प्रमाणिकरणका लागि 6 हप्तासम्म लाग्नेछ। कुनै उत्पादनका लागि योजना गर्दा यो समयलाई कृपया ख्याल राख्नु होला।
गैरसंरा नागरिकका लागि उमेरको आवश्यकता

-      गैर व्यवसायिक चालक अनुमति र/वा गैर व्यवसायिक सिकारू अनुमतिका लागि व्यक्ति अनियवार्य रूपमा न्यूनतम पनि 16 वा 16 1/2 वर्षको हुनु पर्दछ।
- अर्को राज्यको सिकारू अनुमतिलाई पेन्सिल्भानियामा सार्न सकिने छैन्।
- व्यवसायिक चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने वा हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा एउटै राज्यको चालक अनुमतिका लागि न्यूनतम 18 वा 

अरूराज्य भित्रको अनुमतिका लागि 21 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको हुनु पर्दछ।
- फोटो भएको परिचय (आईडी–ID) पत्रका लागि व्यक्तिको उमेर न्यूनतम पनि 10 वर्षको हुनु पर्दछ।

18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएको निवेदकका लागि बसोबासको प्रमाणका लागि स्वीकार्य कागजातको सूचि
-    कर अभिलेख
- भाडा सम्झौता 
- धितोको कागज
- W-2 फारम
- हालको उपयोगिता रसिद (पानी, ग्याँस, बिजुली, केबल, आदि)
 द्रष्ट्रव्य – आफ ूकोहीसँग बसोबास गर्ने भएमा र आफ्नो नाममा उपयोगिता रसिद नभएमा यहाँले दुई वटा बसोबासको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आफूसँगै  

 बस्ने व्यक्तिको चालक अनुमति प्रमाण पत्र वा फोटो आईडी चालक अनुमति केन्द्रमा एउटा प्रमाण ल्याउनु पर्नेछ। आफ्नो नाम र ठेगाना भएको   
 बसोबासको दोस्रो प्रमाणका रूपमा यहाँले आधिकारिक मेल ठेगाना (बैक विवरण, कर सूचना, पत्रिका, आदि) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आफूसँगै बसोबास  
 गृने व्यक्तिको ठेगानासँग मेल खानु पर्नेछ।

कृपया ख्याल गर्नुहोस्
सबै कागजातहरूमा उही नाम र/वा जन्ममिति, वा कागजातको जानकारी चुस्त दुरूस्त हुनु पर्दछ। सबै आप्रवासी कागजातहरूल ेसेवाग्राहीको हालको नाम अनिवार्य रूपमा 
देखाउनु पर्दछ।
I-797 हालको अवस्थामा परिवर्तन, रोजगारी अधिकार, वा बसोबासको अवधिमा थपका लागि गरिएका आवेदनहरूको भर्पाई पुनरावलोक गरिनेछ र कुनै कुनै अवस्थामा 
USCIS को कार्यको लागि प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यद्यपि सबै I-797 भर्पाई (जस्तै आप्रवासी कागजातका प्रतिहरू वा आफन्तका लागि गरिएका निवेदनहरू) 
स्वीकार्य हुँदैनन्।  
I-94 पाउनेहरू – यहाँको I-94 मा डीएचएस (DHS) अधिकारीको छाप लगाउनु पर्दछ, यसलाई डीएचएस (DHS) निकायले जारी गर्नु पर्दछ वा भन्सार तथा सीमा सुरक्षा 
बेवसाइट www.CBP.gov/i94मा प्रिन्ट गरिनु पर्दछ। 

तथ्य सूचि 
गैर संयुक्त राज्य नागरिकका लागि पहिचान र कानूनी 
उपस्थितिका आवश्यकताहरू
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निवेदनको समयमा सबै कागजातहरू अनिवार्य रूपमा मान्य मूल प्रति हुनु पर्नेछ।

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 2 बसोबासको प्रमाण
 देहाएको मध्ये एक:
 • I-551 स्थायी बासोबास कार्ड (ग्रिन कार्ड)
 • I-551 छाप भएको राहदानी
 • मेसिनले पढ्न सक्ने आप्रवासी प्रवेशाज्ञा
 • पूनः आउन मिल्ने प्रवेशाज्ञा I-327

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 शरणार्थीको अवस्था देखाउने आप्रवासी  कागजात (I-94)
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • शरणार्थी यात्रा कागजात I-571
 • प्राप्ती तथा पदस्थापन आश्वासन फारम
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी
कागजातको मिति सकिनाले शरणार्थीको अवस्था गुम्ने भन्ने हुँदैन्।

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 DHS/USCIS को स्वीकृति, सबैभन्दा पछिल्लो राजनीतिक शरण प्रदान गरेको अदालतको स्वीकृति, DHS ल ेजारी गरेको I-94 जस्ता आप्रवासी कागजातहरू
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • शरणार्थी यात्रा कागजातI-571
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी
कागजातको मिति सकिनाले शरणार्थीको अवस्था गुम्ने भन्ने हुँदैन्।

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 लाग ूहुने भएमा कारवाही हटाएको कुनै कागजात लगायतको प्रशासनिक राजनीतिक शरणको भर्पाई
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • व्यक्तिको देशबाट सरकारबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचय खुल्ने कागजात
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 आप्रवासी न्यायधिसको हटाउने कुरा रोक्ने आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

आप्रवासी हालको अवस्था आवश्यक कागजातसेवाका लागि 
योग्य

हो

हो

हो

हो

हो

हो

सम्बन्धित गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस– 
DHS )मा सबै निवेदकहरूल ेअनिवार्य रूपमा
संयुक्त राज्यको नागरिकता आप्रवासी सेवा 
(USCIS), वा अन्य हालको अवस्था जनाउने 
वा निवेदकको वर्तमान अवस्था देखाउने संरा 
सरकारी कागजातहरू बुझाउनु पर्दछ।

 
कानूनी स्थायी बासिन्दा
(बिदेशी बासिन्दा)

शरणार्थी

राजनीतिक शरणार्थी

राजनीतिक शरणार्थी निवेदक

देश निकाला गर्ने वा हटाउने
निर्णय स्थगित गर्ने व्यक्तिहरू
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 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-94 ल ेहालको अबस्था देखाउने
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी
 • व्यक्तिको देशबाट सरकारबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचय खुल्ने कागजात

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-94 ल ेहालको अबस्था देखाउने 
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-94 ल ेहालको अबस्था देखाउने
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी अधिकार (EAD) कार्ड I-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 "prima facie"  मुद्दा स्थापित भनेर उल्लेख गरेको भर्पाई
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी
 • व्यक्तिको दूतावासबाट फोटोसहित सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने कागजात

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797  विशेष आप्रवासी बालबालिकाको अवस्थाका लागि I-360 निवदेन को भर्पाई
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी, वा व्यक्तिको दूतावासबाट फोटोसहित सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने कागजात
 • शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यालयबाट फुकुवा प्रमाणिकरण

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 I-821 र I-765 को विस्तारका लागि दर्ता गरिएको निवेदनको भर्पाई
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी, वा व्यक्तिको दूतावासबाट फोटोसहित सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने कागजात
 F शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यालयबाट फुकुवा प्रमाणिकरण

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 I-765 को विस्तारको लागि दर्ता गरिएको निवेदनको भर्पाई
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी
द्रष्ट्रव्य: संघीय दर्ता किताब वा आधिकारिक USCIS बेवसाइटमा घोषणा भएमा कागजातको म्याद सकिँदैमा हालको सुबिधा गुम्ने भन्ने हुँदैन।

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

क्युबा/हाइटीबाट आएका

परोलीहरू

सशर्त आएकाहरू

हिंसामा परेका आफैल ेनिवेदन 
दिएका दम्पती, बालबालिका वा
अभिभावक; हिंसामा परेका
बालबालिका वा आफ ैनिवेदन गर्ने
हिंसामा परेका दम्पती जसको
आफैंल ेगरेको निवेदन अझै
अनिर्णित छ 

विशेष आप्रवासी बालबालिका

अस्थायी संरक्षित अवस्था

ढिला गरिएको देश छोड्ने आदेश 
प्राप्त व्यक्ति(DED)
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 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 आप्रवासी न्यायधिसको आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने F  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-94 ढिलाईको आदेश जारी, गृह सुरक्षा विभागबाट ढिला कार्य सूचना
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 (I-220B) सुपरीवेक्षण आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 आप्रवासी न्यायधिसको आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 भर्पाई सूचना, बायोमेट्रिक सूचना, अन्तर्वार्ताको सूचना, आप्रवासी अदालतको आदेशजस्ता आप्रवासी कागजात  
 अदालतको सुनुवाई सूचना
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी
 • आप्रवासी निकायले अदालतको कारबाहीमा कुनै व्यक्तिको राहदानी राखेमा  निवेदकको वकिल वा अन्य आप्रवासी निवदेन बोर्ड (BIA) को प्रतिनिधिबाट प्रमाणित   
 कागजातको प्रतिलाई अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ।
 
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 व्यक्तिगत सुनुवाईको सूचना वा BIA दर्ता भर्पाई जस्ता व्यक्तिलाई हटाउने उल्लेख भएका आप्रवासी कागजातहरू
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी
 • द्रष्ट्रव्य:  NACARA (EAD वर्ग कोड C10) अन्तर्गतका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा थप I-881 वा EOIR-42B भर्पाई सूचना बुझाउनु पर्नेछ।

आप्रवासी हालको अवस्था आवश्यक कागजातसेवाका लागि 
योग्य

हो

हो

हो

हो

हो

हो

परिवार भेटघाट प्रदान गरिका 
व्यक्तिहरू

DACA

ढिला कार्य अवस्था प्रदान गरिएका 
व्यक्तिहरू

सुपरीवेक्षणको आदेशल ेरक्षित 
व्यक्ति

थप स्वच्छिक फिर्ता प्रदान 
व्यक्ति

मिलान अवस्थाका लागि 
निवेदकहरू

हटाउने वा देश निकाला गर्ने 
कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू
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 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 आप्रवासी न्यायधिसले केही समय बस्नका लागि दिएको आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्डI-766
 • चाल ुराहदानी
 
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 आप्रवासी न्यायधिसको आदेश
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रमाणिकरण (EAD) कार्ड I-766
 • चाल ुराहदानी
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 संरा सैन्यबाट रोजगारीमा लगाएको आदेश
 2 बसोबासको प्रमाण
  
  
  
  
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण

होइन- “A” 
तहको दर्जा भएका 
व्यक्तिहरूलाई 
चालक अनुमति पत्र 
संराको राज्य 
विभागबाट मात्र जारी 
गर्न सकिन्छ।

होइन– विदेशी 
सैन्य अधिकारी र/वा 
उसको आश्रीतलाई 
बाहेक हामीले कुनै 
सेवा A-2लाई प्रदान 
गर्न सक्दैनौँ। 
निवेदकले उनीहरूलाई 
काममा लगाएको 
प्रमाण प्रस्तुत गर्नु 
पर्नेछ।

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

होइन

होइन

होइन

देश निकाला भएर पनि रहन 
आदेश दिएका व्यक्तिहरू

स्वेच्छिक देश छोड्न आदेश 
दिएका व्यक्तिहरू

A-1
राजदूत, सार्वजनिक मन्त्री, 
जागिर ेकूटनीतिज्ञ वा कन्सुलर 
अधिकृत र आश्रीतहरू

A-2
अन्य विदेशी सरकारी अधिकृत 
वा रोजगारमा रहेका वा 
आश्रीतहरू

A-3
गैर आप्रवासी A-1 र A-2 को सुसारे, 
नोकर वा व्यक्तिग काम गर्ने र 
A-3को आश्रीत

B-1
व्यवसायको लागि भ्रमण कर्ता

B-2
आनन्दको लागि भ्रमण कर्ता (पर्यटक)

C-1
संराबाट कतै जान लागेको बिदेशी

C-2
यूएनको मूख्यालय जान लागेका विदेशी
न्यु योर्कको कोलम्बस सर्कलको 
25 माइलसम्म यात्रा छुट गरिएका
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 I-20
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 OPT  मिति भएको I-20
 OPT समय सूचिकृत गर्नका लागि रोजगारी प्रामाणिकरण (ईएडी-EAD) कार्ड
 2 बसोबासको प्रमाण
 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 I-20 को F-2; I-20 को F-1
 2 बसोबासको प्रमाण 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण

सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजातआप्रवासी हालको अवस्था

होइन

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

होइन

C-3
यूएनमा आउने बिदेशी सरकारी 
अधिकृत, आश्रीत, सुसारे, नोकर
वा अन्य व्यक्तिगत सहयोगीहरू

D-1
विदेशी चालक दल सदस्य

E-1
सन्धि सम्झौता गर्नेहर ूर 
आश्रीतहरू

E-2
सन्धीमा लगानी गर्ने र 
आश्रीतहरू

E-3
अस्ट्रेलियन विशेष पेशागत 
कामदार र आश्रीत

F-1
विदेशी प्राज्ञिक विद्यार्थी 

F-1 w/OPT
विदेशी प्राज्ञिक विद्यार्थी
स्वेच्छिक व्यवाहारिक तालिम भएको (OPT)

F-2
F-1 को आश्रीत

G-1
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि 
सरकारको स्थायी प्रतिनिधि,
उसको कर्मचारी र आश्रीत
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण
 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 म्याद थपको निवेदन दर्ता भएको उल्लेख गर्द ेI-797 
 निवेदकलाई पीए सिकारू अनुमति, पीए चालक अनुमति वा पीए आईडी कार्ड प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर संरा राज्य विभागको पत्र
 2 बसोबासको प्रमाण
 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड, SSN को अयोग्यता उल्लेख गर्ने SSAको चिठी
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
  बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

G-2
विदेशी  अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको 
सरकारी सदस्यको अस्थायी
प्रतिनिधि तथा आश्रीत

G-3
गैरस्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको 
वा गैरसरकारी संस्थाको
प्रतिनिधि तथा आश्रीत

G-4
अधिकृत वा कर्मचारी तथा उसको 
आश्रीत

G-5
G-1, G-2, G-3 or G-4,
र आश्रीतका सुसारे, नोकर,
र व्यक्तिगत सहयोगी

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r, र H-3
अस्थायी कामदारहरू

H-4
H  वर्गको व्यक्तिको आश्रीत

I
विदेशी मिडियाको प्रतिनिधि र 
आश्रीत
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 DS-2019
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 J-1 को DS-2019
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 म्याद भएको I-94
 प्रवेशाज्ञा
  सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 संराको नागरिकसँग विवाह गरेको देखाउने विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 P दम्पतीको नागरिकताको प्रमाण 
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 Valid I-94
 प्रवेशाज्ञा
 K-1 संराको नागरिकसँग विवाह गरेको देखाउने विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 K-1 को दम्पतीको नागरिकताको प्रमाण
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 Valid I-94
 प्रवेशाज्ञा
 संराको नागरिकसँग विवाह गरेको देखाउने विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 दम्पतीको नागरिकताको प्रमाण
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 म्याद रहेको I-94
 प्रवेशाज्ञा
 K-3 को संराको नागरिकसँग विवाह गरेको देखाउने विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 K-3को दम्पतीको नागरिकताको प्रमाण
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

J-1
आदानप्रदान आगन्तुकक
(विद्यार्थी, तालिमे, काम गर्ने वा 
यात्री आदि )

J-2
J-1 आदानप्रदान आगन्तुकको आश्रीत

K-1
संराको नागरिकले विहे गर्ने भनेको व्यक्ति 
(विवाह 90 दिनभित्र हुनु पर्नेछ)

K-2
K-1 को आश्रीत

K-3
संराको नागरिकको दम्पती

K-4
K-3 को21 वर्ष मुनिको अविवाहित सन्तान 

L-1a
कम्पनीभित्र सरुवा भएका
(व्यवस्थापक वा कार्यकारी अधिकृत)

L-1b
विशेषज्ञ ज्ञान सहित कम्पनीभित्र सरुवा 
भएका
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  प्रमुख L-1  का लागि I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 यात्राको लागि आमन्त्रण  आदेश (ITO) वा अन्य PennDOT ल ेनिर्धारण गरेको आधिकारिक प्रमाण 
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  O-1 का लागि  I-797 वा प्रमुख O-2 भएको  
 व्यक्ति

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

L-2
L-1a वा L-1b का आश्रीत

M-1
गैर प्राज्ञिक विद्यार्थी

M-2
गैर प्राज्ञिक विद्यार्थीका आश्रीत

NATO 1-7
उत्तर अमेरीकी सैन्य संगठन
प्रतिनिधि तथा आश्रीत

N-8
विशेष आप्रवासी (संरामा लामो 
समयदेखि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय
संस्थामा G-4 अन्तर्गत रहेको पूर्व
कर्मचारीहर ूर आश्रीतहरू

N-9
अन्य N-8 आश्रीत

O-1
विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय, 
धावन, चित्रकला, चलचित्र वा
टीभीमा विशेष क्षमता भएको
विदेशी
O-2
O-1 प्रमुखको कला वा धावन
प्रस्तुतिमा सहयोग गर्नका लागि
साथ दिने विदेशी

O-3
O-1 र O-2  प्रमुखका आश्रीत
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 2 बसोबासको प्रमाण
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने P-1, P-2 का लागि I-797,
 वा P-3 को प्रमुख व्यक्तिprincipal holder
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 
 
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

P-1
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको 
स्तरमा व्यक्तिगत रूपमा वा समूहको
सदस्यको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने धावक
वा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएको र
उल्लेख समयसम्म काम गरेको
मनोरञ्जन प्रदान गर्ने समूह (यसमा
सहयोग गर्ने सदस्यहरू पनि पर्दछन)् को 
सदस्य
P-2
क्षणिक रूपमा कलाकार आदानप्रदानमा 
संलग्न संरा र विदेशमा रहेको संस्थाबीच
समानुरूप आदानप्रदान कार्यक्रमको
कलाकार वा मनोरञ्जन समूह (यसमा
सहयोगी अधिकृतहरू पनि पर्दछन)्
P-3
व्यक्ति वा समूह वा मनोरञ्जनकर्ता र 
समूहको प्रस्तुतिका अभिन्न अंश रहेका
साथै आउने विदेशीहरू वा जसल ेप्रस्तुति
दिन्छन्, पढाउछन् वा सांस्कृतिक रूपमा
व्यवसायिक वा गैर व्यवसायिक
कार्यक्रममा प्रशिक्षण गर्दछन ्(यसमा
महत्त्वपूर्ण सहयोगी अधिकृतहरू पर्दछन)्

P-4
P-1, P-2 वा P-3 को लागि आश्रीत

Q-1
अन्तरार्ष्ट्रिय सांस्कृति आदानप्रदान 
आगन्तुक
(आश्रीतका लागि कुनै उपवर्ग 
छैन)
Q-2
वाल्स तालिममा आएरल्याण्डको
सहभागी प्रवेशाज्ञा कार्यक्रम

Q-3
Q-2 को आश्रीत

R-1
पादरी वा धार्मिक कार्यकर्ता
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने R-1 मुख्य व्यक्तिका लागि I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 

 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 I-94
 2 बसोबासको प्रमाण
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी अधिकार कार्ड
 • चाल ुराहदानी
 
 चालु राहदानी
 I-797 भर्पाई वा I-94जस्ता हालको अवस्था देखाउने आप्रवासी कागजातहरू
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 सामाजिक सुरक्षा कार्ड
 बस्ने कागजातको मिति सकिएको वा सकिन लागेको (6 महिना भन्दा कम) भएमा म्याद थपका लागि निवेदन दर्ता भएको देखाउने  I-797
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा (क्यानेडेली नागरिकका लागि आवश्यक नपर्ने)
 2 बसोबासको प्रमाण

 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 भर्पाई, I-94, वा (A)(19) अन्तर्गतको रोजगारी कार्ड जस्ता अवस्था देखाउने आप्रवासी कागजात
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण कागजातI-688B वा I-766
 • व्यक्तिको देशबाट सरकारबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचय खुल्ने कागजात
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी
 
 सामाजिक सुरक्षा कार्डवा SSN का लागि अयोग्य भनेर देखाउने SSA को चिठी
 2 बसोबासको प्रमाण
 I-797 भर्पाई, I-94, वा (A)(19) अन्तर्गतको रोजगारी कार्ड जस्ता अवस्था देखाउने आप्रवासी कागजात
 देहाएको मध्ये एक:
 • रोजगारी प्रामाणिकरण कागजात I-688B वा I-766
 • व्यक्तिको देशबाट सरकारबाट जारी भएको फोटोसहितको परिचय खुल्ने कागजात
 • चाल ुवा म्याद सकिएको राहदानी

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

हो

R-2
R-1 को आश्रीत

T-1
मानव बेचबिखनको पीडित

T-2, T-3, T-4, T-5 र T-6
T प्रवेशाज्ञा पीडितको परिवारको सदस्य

TN-1
NAFTA दक्ष कर्मचारी (Canada)

TN-2
NAFTA दक्ष कर्मचारी (मेक्सिको)

TD
NAFTA दक्ष कर्मचारीको कुनै आश्रीत

U-1

U-2, U-3, U-4, र U-5
U प्रवेशाज्ञा पीडितका परिवारका 
सदस्य
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 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 कानूनी स्थायी बासिन्दाका लागि विवाहको प्रमाण देखाउने विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 दम्पतीको स्थायी बसोबासको प्रमाण
 2 बसोबासको प्रमाण
 
 चालु राहदानी
 I-94
 प्रवेशाज्ञा
 कानूनी स्थायी बासिन्दाका लागि विवाहको प्रमाण देखाउने V-1 को विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
 दम्पती V-1को स्थायी बसोबासको प्रमाण 
 2 बसोबासको प्रमाण

आप्रवासी हालको अवस्था सेवाका लागि 
योग्य

आवश्यक कागजात

हो

हो

होइन

V-1
कानूनी स्थायी बासिन्दाका दम्पती

V-2, V-3
V-1को 21 वर्ष मुनिको अविवाहित सन्तान

WB, WT
प्रवेशाज्ञा छुट कार्यक्रम अन्तर्गत 
आगन्तुक


