اڈوانس پالننگ براۓ غير شہری والدين
ڈس کليمر :يہ ايڈوائزری ليگل ايڈ سوسائٹی ،يونٹ برائے اميگريشن ال نے تيار کی ہے .يہ ايڈوائزری کوئی قانونی مشوره نہيں ہے ،اور کسی بھی اميگريشن کی ماہرانہ رائے
کا بدل نہيں ہو سکتی.

اگر آپ نہ بالغ بچہ کے والدين ہيں ،اور آپ امريکی شہری نہيں ہيں ،اور اس بات کا آپ کو در کہ آپ کو مستقبل ميں امريکا سے
نکاال جا سکتا ہے ،تو اس صورتحال کے لئے آپ کی اقدامات کر سکتے ہيں جس سے کہ آپ کے بچہ کی حفاظت اور ديکھ بھال کو
يقينی بنايا جا سکے.
اسکول کے ايمرجنسی رابطہ
اگر آپ کا بچہ اسکول ميں زير تعليم ہے ،تو آپ تين لوگوں کا نام دے سکتے ہيں جن سے ايمرجنسی کی صورتحال ميں رابطہ کيا
جا سکے يا اگر آپ کا بچہ بيمار ہو .ان تينوں ناموں کا اپنے بچے کے "بلو کارڈ" ميں اضافہ کروا ديں.
 Blue Card, NYC DOE http://bit.ly/2p1GOXd
پاسپورٹ
اس فارم کو اپنے بچہ کے پاسپورٹ کی درخواست کے لئے استعمال کرو ،اگر وه امريکا کا شہری ہے .اگر وه  18سال سے کم
ہے ،تو دوسرے والدين کو اپنی منظوری دينی ہوگی ،يا آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ کيوں دوسرے والدين کی اجازت کو حاصل
نہيں کيا جا سکتا يا ضروری نہيں ہے.
 Form DS-11, U.S. Passport Application http://bit.ly/2oUTa3A
 Form DS-3053, Consent of Other Parent http://bit.ly/2nAUNmY
اگر آپ کا بچہ امريکا کا شہری نہيں ہے ،تو آپ صحيح غير ملکی سفارت خانہ سے پوچھو کہ کيسے آپ کے بچہ کے لئے
پاسپورٹ کو حاصل کيا جا سکتا ہے.
سفر کی اجازت
اگر آپ اپنے نابالغ بچے کو غير ملک ميں سفر کے لئے مختار بنانا چاہتے ہيں ،يا آپ کسی کو چاہتے ہيں کہ وه غير ملکی سفر
ميں آپ کے بچہ کے ساتھ رہے تو آپ اس  authorisationاوتھورآيزيشن پيپر پر دستخط کيجئے) ،ہر والدين کو ايک پر
دستخط کرنی چاہئے ،يا آپ يہ واضح کيجئے کج کيوں دوسرے والدين کی اجازت کو نہيں حاصل کيا جا سکتا يا ضروری نہيں
ہے( .اس پر دستخط نوٹری پبلک کے سامنے کئے جائيں گے .آپ کا بچہ اپنے اصلی پيدائشی سرٹيفکيٹ اور پاسپورٹ اور اسی
طرح سے ان دستاويزات کے نسخوں کے ساتھ جو ٹريول پرميشن فارم پر درج ہيں کے ساتھ سفر کريگا،
 Travel Permission http://bit.ly/2p3HMzt
يہاں پر کچھ ايئر الئنز کی اکيلے بچوں کے سفر کے تعلق سے پاليسيز کا ذکر جا رہا ہے:


United Airlines
http://bit.ly/1UZKdw5
 American Airlines http://bit.ly/2a2mkWt
Delta Airlines
)”http://bit.ly/1f9erXv (click on “Children traveling alone
 Jet Blue
http://bit.ly/2oIh9Sz
 Aero México
)”http://bit.ly/2ojXgyv (click on “Children
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والدين کے طور پر شخص کا رشتہ
اس فارم کو کسی کو اس بات کی اجازت دينے کے لئے استعمال کرو کہ وه آپ کے بچہ کے اسکول اور صحت سے متعلق
فيصلہ کر سکے .اس پر دستخط نوٹری پبلک کے سامنے کرو .آپ اس کے لئے کسی وکيل کی ضرورت نہيں ہے.
 Designation of Person in Parental Relationship, in English http://bit.ly/2o3HQhH
 Designation of Person in Parental Relationship, in Spanish http://bit.ly/2nB67iX
وقتی سرپرستی کا عہده
يہ فارم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو سنگين طبی مسائل سے دو چار ہيں .يہ عمل کرنا شروع کر ديتا ہے اس وقت جب کہ
ڈاکٹر اس بات کی شہادت ديتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر نہ حال ہو چکے ہو؛ اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہيں اور
آپ اس عہده کے عمل کرنے کی اجازت ديتے ہيں؛ يا آپ کی وفات ہو جاتی ہے .اسے فيملی کورٹ ميں فائل کيا جا سکتا ہے،
ليکن يہ ضروری نہيں ہے.
 Standby Guardianship Designation http://bit.ly/2oYinKB
پاور آف اٹارنی
اس فارم کو کسی کو اس بات کی اجازت دينے کے لئے استعمال کرو تاکہ وه آپ کے پراپرٹی کے سودوں کی ديکھ بھال کر
سکے .اس پر نوٹری پبلک کے سامنے دستخط کی جانی چاہئے .آپ کو اس کے لئے وکيل کی ضرورت نہيں ہے .پاور آف
اٹارنی بالواسطہ آپ کے بچوں کی حفاظت اور ديکھ بھال کے لئے فکر مند نہيں ہوتی ہے ،وه صرف پراپرٹی کے مسائل
جيسے بينک اکاؤنٹ ،اپارٹمنٹ کے معاہده ،انشورنس کے مسائل ہيلتھ کيئر کی بلنگ اور اسی طرح سے بہت کچھ تک ہی
محدود ہے.
 Power of Attorney http://bit.ly/2p3CRyw
عدالت ميں سرپرستی يا کسٹڈی پٹيشن
فيملی کورٹ يا سروگيٹ کورٹ با قاعده سرپرستی يا آپ کے بچہ کی حفاظت کے تعلق سے آرڈر جاری کر سکتا ہے .وارننگ:
اگرچہ سرپرستی يا کسٹڈی کا آرڈر کسی کے اختيارات کو قائم کرنے ميں آپ کے بچہ کے تعلق سے بہت مفيد ہو سکتا ہے،
تمام طرح کے خطرات کورٹ ميں کسٹڈی ،سرپرتی يا وقتی سرپرستی کے ليے جانے پر ہو سکتے ہيں.







دوسرے والدين کو عام طور سے عدالت کی کاروائيوں کے بارے ميں مطلع کيا جانا چاہئے.
دوسرے والدين اميگريشن کو عدالت ميں آنے کے ليے کہ سکتے ہيں جب وہاں جا رہے ہوں! يہ خاص طور پر
خطرناک ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی نکلنے کا آرڈر مل چکا ہے.
دوسرے والدين دوباره حاضر ہو سکتے ہيں آپ کے بچہ کی زندگی سے نکلنے کے بعد بھی ،اور آپ کے بچہ کے
تعلق سے پٹيشن کو داخل کر سکتے ہيں.
ايک عدالت کی لﮍائی ميں ،دوسرے والدين کے پاس آپ کے بچہ کے تعلق سے زياده اختيارات ہوں گے اس شخص
کے بالمقابل جو پر آپ اميد کرتے ہيں کہ وه کسٹڈی يا سرپرستی حاصل کر ليگا.
ايک بار کسٹڈی آرڈر فائنل ہو جانے کے بعد ،کورٹ سے آرڈر کو بدلوانا بﮍا مشکل ہو سکتا ہے.ث لئے اگر آپ
کسٹڈی کو واپس لينا چاہتے ہيں ،تو آپ کو اپنے بچہ کی زندگی ميں مستقل بدالؤ کو دکھانا پﮍيگا؛ اور يہ دکھا پانا بﮍا
مشکل ہوگا.
کسٹوڈين آپ سے چائلڈ سپورٹ حاصل کر سکتا ہے!

اہل وکيل سے کسی بھی طرح کی عدالتی کاروائی جو آپ کے بچّہ کے تعلق سے کے شروع ہونے سے پہلے بات کرو.
اگر آپ کو کوئی اشکال ہے يا مدد کی ضرورت ای ،تو براه کرم آپ ہمارے اميگريشن نمبر  844-955-3425رابطہ کريں.
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