PREVENÇÃO DE
FRAUDES
NOVA LEI DE IMIGRAÇÃO? AINDA NÃO!
Não há um novo programa de imigração. Advogados honestos não vão prometer resultados legais ou oferecer
ajuda para conseguir benefícios de imigração que ainda não estão disponíveis. Eles não vão aceitar seu dinheiro
até que haja uma nova lei de imigração. Cheque com um advogado de imigração de confiança para ver se esses
ou outros programas se aplicam à você:
DACA: Aqueles que vieram para os Estados Unidos quando crianças podem ser qualificados. Para saber mais, visite:
unitedwedream.org/dacaisback OU ilrc.org/daca-demystified
STATUS DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIA (TPS): Indivíduos de certos países, incluindo Venezuela, Síria, Burma e Haiti
podem ser qualificados. Visite: ilrc.org/tps-venezuela-overview OU uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status.
IMIGRAÇÃO JUSTA DE REFUGIADOS LIBERIANOS (LRIF): Liberianos elegíveis têm a possibilidade de conseguir um
green card. Para mais informações, visite: undocublack.org/lrifresources

COMO CONSIGO AJUDA
LEGAL?

COMO ME PROTEJO?
Não contrate alguém que:

Encontre um provedor legal de confiança
perto de você: bit.ly/ianimmhelp

Prometa um bom resultado ou permissão de trabalho.

IMPORTANTE: Evite notários ou consultores
de imigração. Eles não podem prover
serviços legais.

Tente te cobrar por formulários de imigração em branco,

Ao se encontrar com um advogado,
peça a ele que mostre seus
documentos de seu state bar.
Você pode se encontrar com diversos
defensores legais e decidir depois.
Você não é obrigado a contratar o
primeiro.
Não assine nada que você não
entenda.
Peça um acordo escrito sobre o que
exatamente o seu representante legal
irá fazer e quanto irá custar.
Mantenha uma cópia original de tudo
que você dá para o seu representante
legal.

Se recuse a te dar o contrato por escrito.
que são disponíveis de graça aqui: uscis.gov/forms/allforms
Tente te cobrar para te colocar em uma "lista de espera"
para a nova lei de imigração. Não há nenhuma lista de
espera.
Diga que tem contatos especiais no governo.
Finja ser um advogado qualificado mas não te mostre
nenhuma documentação.
Pegue seu dinheiro sem dar os serviços prometidos.
Te peça para mentir em formulários ou assinar um
documento em branco. Se você fizer isso, você pode
nunca ter sua aplicação de imigração aprovada e pode
enfrentar consequências criminais.
Fique com seus documentos originais ou te cobre para
recuperá-los.
Se recuse a responder suas perguntas ou explicar o
processo.
Te desencoraje de exercer seus direitos.

