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A Associação Americana de Advogados de Imigração

(AILA) tem o prazer de publicar este guia de Estado-por-Estado para ajudar os consumidores lesados
com informações para tomar medidas legais contra os consultores de imigração e os "notarios" que
enganam a comunidade de imigrantes da América. A AILA escreveu e publicou este guia, porque nós
estamos cansados de ver os danos que estes consultores fazem na vida dos imigrantes e suas
famílias. Nós ficamos entristecidos com histórias que angustiam os corações que ouvimos quando
imigrantes vêm a nós depois que algum notario ou consultor prejudicou completamente qualquer
oportunidade que o imigrante tinha em manter-se neste país e potencialmente se tornar um cidadão.
Queremos ajudar. Nossas vidas profissionais são dedicadas ao imigrante.Abaixo você encontrará um
arquivo PDF para cada Estado. Cada arquivo explica as leis relativas a esses indivíduos exercendo a
profissão de forma ilegal em um Estado e como você pode fazer uma denúncia contra os mesmos.
Estes indivíduos aparecem por muitos nomes diferentes, como " Notario Publico", "Consultor de
Imigração", "Assessor de Imigração", "Immigration Paralegal", "Professora ou Professor". Alguns são
até mesmo advogados de um país estrangeiro e tentam passar-se como um advogado licenciado nos
Estados Unidos. Você pode usar o formulário de reclamação para estes indivíduos também.
Como eles operam: Eles podem operar como um indivíduos, como advogado falso, dentro de um
negócio como uma Agência de viagens ou empresas de tradução ou mesmo dentro de uma
"organização sem fins lucrativos". Apenas algumas determinadas organizações sem fins lucrativos
são reconhecidos pelo Departartamento de Immigração dos EUA. Você pode clicar aqui para ver a
lista ou as organizações sem fins lucrativos reconhecidas.
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