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Kumusta! 

Maligayang pagdating sa koneksyon sa imigrante PDX! Kami ay nakatuon sa 

pagbibigay ng mahusay, murang, imigrasyong ligal na serbisyo sa aming mga kliyente. 

Ang aming pagnanasa ay upang tanggapin ang mga hindi kilalang tao sa aming 

komunidad at tulungan sila sa kanilang mga ligal na pangangailangan sa imigrasyon. 

Ang koneksyon sa imigrante PDX ay isang kinikilalang site ng Departmento of Justice 

(DOJ) hanggang Disyembre 2019, at ang aming mga kinatawan ng accredited ay 

nagbibigay ng tumpak na ligal na payo sa imigrasyon. Ang pangitain ng koneksyon sa 

imigrante PDX ay nawala sa labas ng dasal ng pastor ng East County. Ang dalawang 

simbahan sa partikular, ang Columbia View Wesleyan Church at Grace Community 

Church, ay nakakita ng isang hindi namamalagi ng populasyon ng imigrante at 

nagpasya na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ngayon, kami ay isang lumalagong 

samahan, na kumakatawan sa apat na simbahan, lahat ay nakatuon sa parehong 

pagtatapos: pagbuo ng mga tulay sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Inaasahan 

namin ang pagkakataon na makilala ka at maglingkod sa iyo subalit magagawa namin. 

 ~ David Rannabargar, Direktor ng programa 
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Tungkol sa koneksyon sa imigrante PDX  
Ang Kagawaran ng Katarungan ng Accredited Representator ay nagbibigay ng abot-
kayang serbisyo sa ligal na imigrasyon para sa aming mga kliyente. Ang aming 

pangitain ay ang pagbuo ng mga tulay para sa isang hinaharap na puno ng pag-asa, at 
ang aming misyon ay magbigay ng abot-kayang serbisyo sa imigrasyon sa imigrante 

sa aming mga komunidad. 
 
Lokasyon at pakikipag-ugnay 

Tirahan: 16700 NE Halsey Street Portland, OR 97230  

Telepono sa opisina: 971. 202. 2073  

Email: drannabargar.ic@gmail.com 

Website: www.columbiaview.org 

 

Pagdating sa isang appointment 

Pagkatapos mag-parking sa aming pangunahing paradahan, ipasok ang dobleng 

pintuan ng baso sa pasukan ng simbahan. Kapag nasa loob, sa kanan ay ang aming 
check-in na istasyon kung saan bibigyan ka ng pagbati at bibigyan ng isang form ng 

paggamit. Pinakamabuting mag-iskedyul ng isang appointment sa amin, ngunit 
tinatanggap din namin ang mga walk-in. Ang aming DOJ Accredited Representative ay 

kasalukuyang nasa site lamang sa Huwebes. 
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Paglilingkod 

Ang koneksyon sa imigrante PDX nag-aalok ng maraming mga ligal na serbisyo tulad 

ng:  

● Pagsasaayos ng katayuan 
● Advanced na parole / Pag-awtorisasyon sa paglalakbay 

● Affidavit ng suporta 

● Aplikasyon para sa mga Biktima ng Karahasan sa Domestic (VAWA) o Krimen (U 

Visa) 
● Sertipikasyon sa pagkamamamayan 

● Pagproseso ng Consular 

● Konsultasyon 

● Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 

● Deferred Action for Parental Accountability (DAPA) 
● Petisyon na Batay sa Pamilya 

● Fiancé Visas 

● Green Card Renewals  

● Aplikasyon sa Naturalisasyon / Citizenship 

● Sanggunian 

● Pag-alis ng mga Kondisyon ng Paninirahan 

● Pansamantalang Proteksyon ng Katayuan 

● Pagbabago ng Visa 

● Application sa Waiver 

● Awtorisasyon sa Trabaho 

● Additional Services  

 For more information regarding these services, please visit: https://www.uscis.gov 
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Mababang presyo 

Dahil wala kaming overhead na maraming mga tradisyunal na abogado ng imigrasyon, 

nagsisimula ang aming mga serbisyo sa $40. 

Mga sanggunian 

Ang koneksyon sa imigrante PDX ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga samahan ng 

komunidad, ahensya, at hindi kita. Ang aming layunin ay upang mapaglingkuran nang 
maayos ang aming mga kliyente, at napagtanto namin na maaaring nangangahulugang 

sumangguni sa mga kliyente sa iba pang mga nilalang na makakatulong sa labas ng 
aming saklaw ng trabaho. 

Iskedyul ng opisina 
Ang aming tanggapan ay kasalukuyang bukas Martes at Huwebes mula 10:00 am - 
4:00 pm. Ang aming Kagawaran nAng uri ng ligal na serbisyo kung saan ka interesadog 

Katarungan ng Accredited Representative ay nasa site lamang sa Huwebes. 

 

Gumawa ng appointment sa online 
Para sa iyong kaginhawaan, mayroon kaming isang pagpipilian para sa pag-book ng 
appointment sa online. Upang mag-book ng appointment sa online, kakailanganin mo: 

o Una at Huling Pangalan 

o Numero ng telepono 

o Email Address 

o Ang uri ng ligal na serbisyo kung saan ka interesado 

o Time of day you are available on Tuesdays/Thursdays 

o A commitment that you will pay $40 at the beginning of your consultation  
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Mga madalas na tinatanong 

1. Ano ang presyo ng iyong ligal na serbisyo? 

Nag-iiba ang mga bayarin depende sa kaso. Sinisingil namin ang isang paunang $40 

na bayad sa konsulta. Matapos talakayin ang mga pagpipilian at ang gastos ng iyong 
tukoy na landas, nagpapatuloy kami sa pamamagitan ng pagsunod sa isang iskedyul 

ng bayad mula sa pambansang network ng Koneksyon sa imigrante na dapat 
magkasundo ang parehong partido na magtulungan at magbayad ng mga 
kinakailangang bayad. 

 

2. Anong papeles sa imigrasyon ang tinutulungan ng koneksyon sa imigrante 

PDX? 

Ang aming tanggapan ay gumagana sa mga kaso kabilang ang: payo at payo, 
naturalization, petisyon ng pamilya, pagsasaayos ng katayuan, pag-renew ng ligal na 

permanenteng paninirahan, pag-update ng DACA, U Visas, VAWA (Paglabag sa Laban 
sa Babaeng Babae), Fiancé Visas, petisyon ng mga manggagawa sa relihiyon, at 

pagproseso ng consular. 
 

3. Makakatulong ba ang mga serbisyo ng koneksyon sa imigrante PDX sa 

mga taong naninirahan sa Estados Unidos nang ilegal? 

Ang aming puso ay upang matulungan ang mga imigrante na sundin ang batas. Bilang 
isang site na akreditado, susundin namin ang mga regulasyon ng gobyerno upang 

matulungan ang mga imigrante na narito na "hindi naka-dokumento" na iwasto ang 
kanilang katayuan habang tinutulungan din ang mga dumating na may mga dokumento 

na mananatiling "nasa katayuan." 
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Makilala mga tauhan 
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