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 زر ضمانت کیا ہے؟

(What is a Bond?) 
 جسے زر ضمانت کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں اور آپ سکتی ہے، اگر آپ رقم/ایک جج آپ کو حراستی مرکز چھوڑنے کی اجازت دے سکتا ،

اجازت نہیں جج ہر کسی کو ضمانت پر رہائی اور حراستی مرکز چھوڑنے کی )اپنی تمام عدالتی سماعتوں میں آنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ 
اگر آپ ضمانت پر رہا ہوتے ہیں اور پھر کسی عدالتی سماعت میں حاضر نہیں ہوتے، تو جج آپ کو واپس بھیجنے کا حکم ( گی۔/دے گا

 سکتی ہے اور آپ ضمانت کے لئے ادا کی گئی رقم سے محروم ہوں گے۔/دے سکتا

 
 یےاگر آپ ضمانت پر رہائی کے لئے اہل ہیں، تو آپ کو ظاہر کرنا چاہ 

 آپ ایسے شخص نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں یا امالک کے لئے خطرناک ہوں اور 

 آپ اپنی آئندہ تمام عدالتی سماعتوں میں حاضر ہوں گے۔ 

 

 آپ جج سے زر ضمانت کی رقم میں کمی کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 

(You Can Ask the Judge to Reduce the Amount of Your Bond.)  
 ائی کی سماعت کی درخواست کریںضمانت پر رہ .1

 اپنی پہلی سماعت میں جج سے ضمانت پر رہائی کی سماعت کی درخواست کریں یا 

 امیگریشن عدالت کو ایک پیغام بھیجیں کہ آپ ضمانت پر رہائی کی سماعت چاہتے ہیں۔ 

 

مذہبی قائدین کو کال کریں اور ان سے اپنے خاندان، دوستوں، آجروں، اور  ۔ اپنے مقدمے کی تائید میں دستاویزات اکٹھی کریں۔2
 :درخواست کریں

 تائید کے خطوط  تائید کے خطوط لکھیں۔  ا۔ 

  (یا انگریزي میں ترجمہ کیے جانے چاہیں)انگریزی میں لکھے جانے چاہیں 

 "صاحبہ/محترم عزت مآب امیگریشن جج صاحب" 

  بیان کریں( اے نمبر)"اپنا پورا نام اور شناختی نمبر 

 کا پتہ اور امیگریشن حیثیت شامل کریں لکھنے والے 

  وضاحت کریں کہ کیوں آپ ایک اچھے شخص ہیں اور آپ پر آئندہ تمام عدالتی سماعتوں میں امیگریشن عدالت میں حاضر
 ہونے کے لئے کیوں بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

 خط میں بیان کریںگی، تو یہ بات /اگر لکھنے واال شخص آپ کی رہائش اور خوراک میں مدد فراہم کرے گا 

 
 :شہادت میں شامل ہو سکتا ہے ضمانت پر رہائی کی سماعت کے لئے شہادت اکٹھی کریں۔. ب

  پیدائش کے سرٹیفیکیٹ، گرین کارڈوں کی نقول اور دیگر کاغذات جو ظاہر کریں کہ آپ کے خاندان کے ارکان امریکی شہری
 یا قانونی مستقل رہائشی ہیں

 کی شریک حیات امریکی شہری یا قانونی مستقل رہائشی ہے/قول، اگر آپ کاشادی کے تصدیق نامے کی ن 

 تنخواہ یا اجرت کی رسیدیں 

 ثبوت کہ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں 

 کوئی بھی کالسیں جو آپ نے مکمل کی ہیں، کے سرٹیفیکیٹ 

 چھے شخص ہیںکوئی اور معلومات جو ظاہر کریں کہ امریکہ میں آپ کے تعلقات موجود ہیں اور یہ کہ آپ ایک ا 

 

 ۔ ضمانت پر رہائی کی سماعت میں اپنی شہادت پیش کریں۔3

 تائید کے اپنے خطور اور دیگر دستاویزات کی تین عدد نقول بنائیں۔ 

  کسی سے اپنے حق میں گواہی دینے کا کہیں جو آپ کے مقدمے کی تائید کرتا ہو اور قانونی امیگریشن حیثیت رکھتا ہو۔ وہ
 بات کر سکتے ہیں یا جج سے بذریعہ ٹیلیفون بات کر سکتے ہیں۔ عدالت میں آ کر جج سے
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 اگر آپ ضمانت کی رقم ادا کرتے ہیں۔

(If You Pay Your Bond.) 
 گی۔/اگر آپ ضمانت کی رقم ادا کرتے ہیں، تو جج آپ کے مقدمے کو حراستی مرکز سے باہر کسی امیگریشن عدالت میں منتقل کرے گا 

ں رہتے ہیں، آپ جج سے مقدمے کو اس ریاست میں منتقل کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ کسی اور ریاست می
 کہ آپ اپنا تازہ ترین پتہ امیگریشن عدالت اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو دیں۔ 

 
  ہے۔نہیں رنے کی اجازت ہے، اور امریکہ میں کام ک نہیںضمانت پر حراستی مرکز چھوڑنے کا مطلب جال وطنی کے خالف دفاع 


