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  منحیث مھاجرین ویژه افغانستان  معلومات  ورق
 درخواست تثبیت وضعیت در یک پناھگاه امن

و رفاه  امنیت، صحتبھ ایاالت متحده خوش آمدید. ھنگامیکھ بھ خانھ ھای نو خود سفر میکنید و در جوامع محلی تان ادغام میشوید، 
 .شما اولویت اصلی ما خواھد بود

 مھاجرین ویژه 
ز ادارات دولت ایاالت متحده ھستید، یا  در صورتیکھ فکر میکنید کھ واجد شرایط درخواست تغییر وضعیت منحیث یک مھاجر ویژه بر اساس وظیفھ یکی ا

 اید، باید مراحل زیر را تکمیل کنید:  اما تکمیل نکرده در صورتیکھ پروسھ درخواست ویزای مھاجرت ویژه را قبل از آمدن بھ ایاالت متحده شروع نموده 

 از طریق وزارت امور خارجھ.   (COM)ارایھ درخواست جھت دریافت تاییدیھ رئیس مأموریت  .1
travel.state.gov/content/travel/en/us-بروید اینترنتی جھت کسب معلومات بیشتر بھ این آدرس  •

gov.html-us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special و یا 
 afghan-iraqi-visas/immigrate/siv-el.state.gov/content/travel/en/ustrav-بھ این ویب سایت بروید  
. interpreters.html -translators 

 بروید.  2را دریافت نموده اید، بھ مرحلھ   COMدر صورتیکھ قبالً تأییدیھ رئیس مأموریت  •
را با اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی   ، بیوه گی، یا مھاجرت ویژهAmerasianآسیایی - کایی، درخواست منحیث  امری I-360فورمھ  .2

 را تعقیب نمایید.  uscis.gov/i-360خانھ پوری کنید. طرزالعمل ھای موجود در ویب سایت  USCISایاالت متحده 
) اسکن نموده و بھ این آدرس روان کنید: pdf.شما میتوانید درخواست تان را با اسناد مورد ضرورت (ترجیحاً در فارمت  •

nsci360sivapp@uscis.dhs.gov  –   در صورتیکھ میخواھید کھ اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده
USCIS ید را درج کنید.  رسید الکترونیکی اسناد شما را روان کند، پس ایمیل دریافتی رس 

 بروید. 3تأیید شده دارید، بھ مرحلھ  Form I-360در صورتیکھ فورمھ  •
، I-485فورمھ د کرده باشد، میتوانید با شما را تأیی  I-360فورمھ  USCISدر صورتیکھ اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده   3.

(دریافت کارت سبز) درخواست دھید. در صورتیکھ در ایاالت متحده آدرس دارید پس میتوانید آن را در   جھت تثبیت وضعیت یا اقامت دایم 
ایاالت متحده آدرس ندارید، پس زمانیکھ بھ آدرس جدید تان رفتید میتوانید آدرس تان  بنویسید و آن را روان کنید. در صورتیکھ در I-485فورمھ 

را از آدرس جدید تان خانھ پوری میکنید، طرزالعمل ھای داده شده در ویب سایت   I-485را در فورمھ تان درج کنید. در صورتیکھ فورمھ 
 government-us-behalf-employed-afghan-an-for-card-uscis.gov/green  یا-card-d/greencar-uscis.gov/green

interpreter-or-translator-iraqi-or-afghan-an-for-card-eligibility/green  و عملی نمایید.  تعقیب را 

 آمده است.   I-485پاسپورت را ندارید کھ در طرزالعمل ھای فورمھ  اندازهقطعھ عکس بھ   2شما ضرورتی بھ روان کردن  •
تأیید  I-485شما را قبل از ارسال فورمھ  I-360باید فورمھ  USCISتوجھ: اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  •

 .باشد کرده
 ممکن است شما را برای مصاحبھ بخواھد.  USCIS، اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده I-485فورمھ پس از تکمیل نمودن  .4

را تعقیب و عملی کنید. در  USCISتمام طرزالعمل ھای ارایھ شده توسط اداره سرویس ھای مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  •
 . شد  خواھد روان پست طریق از ،گرین کارت تان برای شما شودشما تأیید  I-485ھ فورمصورتیکھ 

 بھ درخواست شما سریعا رسیدگی خواھد کرد. USCISاداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  •
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