
 
 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦ ੇ

1) ਅਮਰੀਕੀ ਈਬੀ-5 ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਆਈਐਨਆਰ 7 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਿਨੱਜੀ/ਸੰਯੁਕਤ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਿਨਵਲ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਗ3ੀਨ ਕਾਰਡ ਪ3ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 21 ਸਾਲ ਤ> ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਿਨਰਭਰ ਸ਼ਖ਼ਸ 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ 24 ਤ1 28 ਮਹੀਿਨਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  

 

2) ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਘਰ/ਫਲੈਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜਮਾਂ ਰਕਮ, ਬ"ਕ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ, ਵਪਾਰ ਦੀ 

ਸਾਖ਼, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਿਲਸੀ, ਗਿਹਣ,ੇ ਸਟਾਕ ਆਿਦ ਿਜਵ+ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 

3) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂ ੰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ5 ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ5 ਹੈ। ਇਸ ਸ਼?ੇਣੀ ਿਵੱਚ, ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ 
ਿਕਸੇ ਤਰ(ਾਂ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰੀਿਖਆਵਾਂ ਨਹ4 ਦੇਣੀਆਂ ਪ6ਦੀਆਂ। 

 

4) ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜਾ ਤ8 ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।* 

 

5) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਸੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਚਰਣਾਂ ਿਵੱਚ 

ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਲਾਇਕ ਹੈ।*  
 

6) ਤੁਹਾਡਾ ਗ*ੀਨ ਕਾਰਡ ਪ*ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ@ ਬਾਅਦ, ਤਸੁ$ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 

ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ6 ਤੁਸ8 ਨਾਗਿਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ8 ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ, 

ਿਬ#ਟੇਨ/ਆਸਟ#ੇਿਲਆ ਆਿਦ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਵੀਜੇ ਤ4 ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

7) ਤੁਸ' ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ/ਕੰਮ/ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਬਨਾਂ 
ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ3 ਪਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ 'ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਤ( ਵਾਂਝਾ ਨਹ. ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।  

 

8) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਗ6ੇਡ 12 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ<ਾਈ ਕਰਨਗ,ੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਟਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 

ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਣ-ਸਟੇਟ ਿਟਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਿਟਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 

ਬਚਤ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤ. 2 ਤ. 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

9) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ8ਾਯੋਿਜਤ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

*ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ ੂ



 
 

ਪਿਰ$ੀਆ/ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ: 
 

1) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮਕਾਮੀ ਕAਦਰ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।  

 

2) ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਕਾਮੀ ਕ,ਦਰ ਤ/ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਜਾਵੇ ਤਾ,ਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਕ&ਦਰ ਨੂੰ ਏਸਕਰੌ ਿਵੱਚ 5,55,000 ਅਮਰੀਕੀ 

ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗ,ੇ  ਵਕੀਲ ਲਈ 15,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਸਤ ਲਈ। 
 

3) ਇਸ ਤ' ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ I-526 ਗੁਜਾਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ/ੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ 1,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਯੂਐਸਆਈਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ I-526 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 15 ਤ3 18 ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

 

4) ਇੱਕ ਵਾਰ I-526 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ,ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜਾ ਕ.ਦਰ ਿਵੱਚ DS-260 ਅਪ'ਵਾਸੀ ਵੀਜਾ ਇਲੇਕਟ'ਾਿਨਕ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਮ% ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮ-ਬਰ ਲਈ 345 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ  ਪ8ਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਕਸਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਤC 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ 
ਹਨ। 

 

5) ਜੇਕਰ ਤੁਸ+ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਸਮ% ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ 

ਮ"ਬਰ ਲਈ 165 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

6) ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਵਊ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫਾਫਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 

ਅਪ#ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮ- ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਕਸਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

7) ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਗ"ੀਨ ਕਾਰਡ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸ' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮ9 ਪਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ 'ਤੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।  

 

8) ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤ ੇਨ" ਮਹੀਨੇ ਤ) ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲ I-829 ਦਰਖ਼ਾਸਤ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 

ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ3750 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮ8ਬਰ ਲਈ 85 

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।  
 

9) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ, ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ 500,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਤ ਗ2ੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  



 

 
 
 

ਨਟੋ: 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

1) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਨ+ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਕਤਸੀਏ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ, (ਏਡਸ, ਕ"ਸਰ, ਟੀ.ਬੀ. ਆਿਦ)  

2) ਜੇਕਰ ਹਿਥਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।  

3) ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮ/ਬਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।  
4) ਦੂਤਾਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ।   

 


