
 
   

  
  

  
            

  
  
            
  
  

                        

                

                             

                             

               

                         

    

        

          

                

               

             

                          

            

                             

         

                                 

                             

  

  

  

            

             

  

STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

 :  برنم کالئنٹ

 : محترم

 ں۔ کري بطہار سے يکا سے يںمںونسيجاي پر تہرسف لکہسمن يںہ سکتے بن ریہش ايک آپ کيا کہ ئےل کے رنےک لہيصف آپ کہ يںہ تےکر سفارش ہم

 يںم کرنے لہ يصف کو آپ لہحوا يہ ہيں۔ تےسک ہو ابلق کے دينے درخواست ئےل کے شہريت کیير ام آپ بعد، کے وںسال ) 5 ( پانچ پر ورط کے رہائشی قلمست قانونی

 ہے۔ رست د لئے کے آپ بننا ریہش ايک گرا کہ گا رےک مدد

 :يںہ سکتے کر ذيل درج آپ تو ہيں ہریش يکا آپ اگر يکنل ہے جاتا کيا نہيں تقاضا کا نےبن ریہش يکا سے آپ

 نا لاڈ ووٹ

 ادين درخواست ئےل کے فوائد وفاقی 

SSI 7  کرنا اصلح بھی بعد کے الس 

 :ہيں تےسک کر وه ں۔ہي يںم مفت لئے کے آپ دماتخ کییس ايجن اس

 ہے درست ئےل کے آپ شہريت گرا مدد ميں نےرک صلہيف کی آپ 

 ددم کی آپ ميں نےہو تيار ئےل کے تحان ما کے شہريت 

 ددم يںم نےدي درخواست لئے کے وٹچھ کی ریذومع ہوئے تےدي یٰ استثن سے نےدي سٹ يٹ کو آپ تو ، ہيں وتےہ ثابت ہلا آپ اگر

 مدد يںم سلسلے کے يس ف درخواست ميں، مثالوں تر زياده 

 ےلئ کے ےرن ک رےبا کے قوميت قوقح ورا کريں بطہار سے يکا سے يںمںونسيجاي ہربانیم براه ہے۔ لکمنس اتھس کے خط اس فہرست يکا کی ايجنسيوں دستياب

 ليں۔ کر طے وقت کا قات الم سے ان

 عمل اک رخواستد يکا آپ آيا کہ گی دے بتا کو کرور شلسو کی آپ اور گی رکھے اپیک يکا ايجنسی يں۔ئجا لے ہمراه ميں مالقات یاپن مہربانی براه کو خط اس

 ں۔ کيو ورا ہے ياک لہ يصف کا نےکر نہ ویپير کی شہريت وقت اس يا ہے، ورترض کی رنےک حل جنہيں سائلم سے اي نہيں، يا ہيں تےسک کر روعش

 مخلص،

 :  برنم يفونٹيل

NATURALIZATION LETTER 
DSHS 14-495 UR (10/2007) Urdu 


