STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES

کالئنٹ نمبر:

:

محترم

ہم سفارش کرتے ہيں کہ آپ فيصلہ کرنے کے لئے کہ کيا آپ ايک شہری بن سکتے ہيں منسلکہ فہرست پر ايجنسيوں ميں سے ايک سے رابطہ کريں۔
قانونی مستقل رہائشی کے طور پر پانچ ) (5سالوں کے بعد ،آپ امريکی شہريت کے لئے درخواست دينے کے قابل ہو سکتے ہيں۔ يہ حوالہ آپ کو فيصلہ کرنے ميں
مدد کرے گا کہ اگر ايک شہری بننا آپ کے لئے درست ہے۔
آپ سے ايک شہری بننے کا تقاضا نہيں کيا جاتا ہے ليکن اگر آپ ايک شہری ہيں تو آپ درج ذيل کر سکتے ہيں:


ووٹ ڈالنا



وفاقی فوائد کے لئے درخواست دينا



 7سال کے بعد بھی  SSIحاصل کرنا

اس ايجنسی کی خدمات آپ کے لئے مفت ميں ہيں۔ وه کر سکتے ہيں:


آپ کی فيصلہ کرنے ميں مدد اگر شہريت آپ کے لئے درست ہے




شہريت کے امتحان کے لئے تيار ہونے ميں آپ کی مدد
ٰ
اگر آپ اہل ثابت ہوتے ہيں ،تو آپ کو ٹيسٹ دينے سے استثنی ديتے ہوئے معذوری کی چھوٹ کے لئے درخواست دينے ميں مدد



زياده تر مثالوں ميں ،درخواست فيس کے سلسلے ميں مدد

دستياب ايجنسيوں کی ايک فہرست اس خط کے ساتھ منسلک ہے۔ براه مہربانی ايجنسيوں ميں سے ايک سے رابطہ کريں اور حقوق قوميت کے بارے کرنے کے لئے
ان سے مالقات کا وقت طے کر ليں۔
اس خط کو براه مہربانی اپنی مالقات ميں ہمراه لے جائيں۔ ايجنسی ايک کاپی رکھے گی اور آپ کی سوشل ورکر کو بتا دے گی کہ آيا آپ ايک درخواست کا عمل
شروع کر سکتے ہيں يا نہيں ،ايسے مسائل جنہيں حل کرنے کی ضرورت ہے ،يا اس وقت شہريت کی پيروی نہ کرنے کا فيصلہ کيا ہے اور کيوں۔
مخلص،

ٹيليفون نمبر:
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