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وط  رای اقامت ابرای افغانهای د اطالعات   برگه  هستند  در حال خارج شدن از تاسیسات نظایمکه مشر

بە ایاالت متحدە خوش آمدید. در حایل کە بە خانۀ جدید تان سفر یم کنید و در اجتماع خویش اسکان یم گزینید، 
 ،  شما از اولویت باال برای ما برخوردارست.  بهزیستی نیت و امتندرستی

ای وط  اقامت طشر  مشر

دوستانە شما بە دالیل ا ایط در مدت دو سال  در این کشور برایضطراری بشر وط  اقامتشر یمشر در صورتی که  د. بش میبر
ایط بخواهید  شما  وط  اقامتدر شر ایط و در  بش برید مشر  خایص را رعایت کنید: ایاالت متحدە بمانید، باید شر

دریافت  قرارگاەاگر تا حاال در و آزمایش بیماری سل را بدهید ) نمودەرا دریافت یک تعداد خایص از واکسن ها باید  (1)
 (، و  نکردەاید

مهاجرت ایاالت متحدە  بە ادارە خدمات شهروندی و  )دە( روز از روز جابجا شدن ١٠باید آدرس جدیدتان را در عرض  (2)
(USCIS .ابالغ کنید ) 

 

 ابالغ تغییر آدرس 

مهاجرت ایاالت متحدە  خدمات شهروندی و ادارە   اطالعزیر بە ییک از دو راە آدرس خود را با استفادە از شما یم توانید  •
(USCIS)   :برسانید 

در وبسایت (  باز نمودە ایدحساب از قبل )اگر  USCIS online account خود  حساب فعیلاز طریق  ( ١) •
account-online-uscis-a-create-to-online/how-https://www.uscis.gov/file ؛ یا 

وبسایت زیر:   در ، تبعە خارجر  آدرسکارت تغیبر ،  (١١ - ریآ)ا AR-11 ورمۀفتکمیل از طریق (٢) •
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do  

 نامە بنویسید:   ایمیل زیر تغیبر آدرس دارید بە درخواست توجە: اگر هر مشکل یا سوایل در مورد  •
 .nbcafghancoa@uscis.dhs.gov 

 م؟  یبگیر  تماس (USCISو مهاجرت ایاالت متحده )  شهروندیخدمات اداره با   چگونه

800-375-یا  ٨٠٠- ٣٧٥-٥٢٨٣ن و لفیشمارە ت (USCISایاالت متحدە )و مهاجرت  شهروندیادارە خدمات مرکز تماس  به

قشب  ٨صبح تا  ٨ساعت  بیر  دوشنبە تا جمعە از  (TTY  1833-767-800یا  ٨٠٠-٧٦٧- ١٨٣٣)تی تی وای   5283   بە وقت شر
ید ( a.m. to 8 p.m. Eastern 8)  آمریکا    تبعۀ/ ، لطفا خودتان را بە عنوان شهروند هنگام تماس گرفیی   . تماس بگبر

 ند.  کارکنان مربوطه بە شما کمک کن  تا افغانستان معرف  کنید 

 خدمات قانوت   دریافت

https://myaccount.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/file-online/how-to-create-a-uscis-online-account
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
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 دریافت یبرا
ی

 از خدمات قانوت   اطالعات در مورد چگونیک
ً
https://www.uscis.gov/avoid-سایت لطفا

services-legal-scams/find کنید.    دیدن 

ایط اقامت انواع  ایط  مدت کە شاید شما  دراز    قانوت  شر  باشید  آن واجد شر

 
 

 پناهندگ

یا وضعیت فعیل مهاجرت خود درخواست   خویش کشور   تابعیت  داشتدر ایاالت متحدە یم توانند بدون در نظر  همه اشخاص
 
ی

یا عقاید سیایس مورد آزار و اذیت قرار   نژاد، ملیت، مذهب، عضویت در یک گروە اجتمایع خاصکسات  کە بە دلیل ند.  دهپناهندگ
ای ،سند ار هاذیت در آیندە یم گرفتەاند یا از آزار و   باشند.  طممکن است واجد شر

ی
 پناهندگ

ی
 برای اطالعات بیشبی در مورد پناهندگ

ً
لطفا

 دارید، شما کنید.   دیدن www.uscis.gov/asylumسایت  از 
ی

بعد از یک سال ورود بە  باید   معموال  اگر میل بە درخواست پناهندگ
 کردەاید، یم توانید وضعیت پروندە خود را کنید.  متحدە درخواست   تایاال 

ی
در   نتانبی از طریق اگر شما قبال درخواست پناهندگ

 کنید.    ، مالحظهیمە اکە ما بە شما فرستادی  رسیدشمارە از  با استفادە .uscis.gov/casestatuswwwوبسایت 

 هزینە  و  فورمهمورد  ر اطالعات د

، شما باید  •
ی

 و و درخ(، I-589)  ٥٨٩- آی  فورمهبرای درخواست پناهندگ
ی

ی از اخراج، را تکمیل کنید.  است پناهندگ این جلوگبر

 موجود یم باشد و بدون هزینە است.  ( USCISادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحدە )سایت وبدر  فورمه

   خانوادهپیوند درخواست های مهاجرت  مبتن  بر 
 

 گ

ایاالت  دائیم تاقام که یا شهروند ایاالت متحدە بودە یا خواهر یا برادر(  ، فرزندانوادەتان )همش، والدین، اگر عضو نزدیک خان
ابط الزم باشند تا شاید ، هستند اصیل  پناە گزین/ پناهندەیا  و   د ندارا میباشرا متحدە   از شما برای  واجد شر

ی
اقامت دائیم بە نمایندگ

eligibility-card-card/green-www.uscis.gov/green-سایت وب برای کسب اطالعات بیشبی از درخواست نمایند.  
 categories  .دیدن کنید 

 مهاجرت  تعلیقی )انتظاری(وضعیت درخواست  برریس برای
ی

  ٧٣٠- فورمه آی( و I-130)  ١٣٠- آیمه ر و ف]  از طریق پیوند خانوادە گ

(I-730 ) ] ٢٨- جر  هرم و با ف مربوطه  پروندە، درخواست کنندگان، ذینفعان یا وکالی  (G-28  ) بهبرای کمک پروندە یم باشد  شاملکە 

   5283-375-800یا   ٨٠٠-٣٧٥- ٥٢٨٣ن و لفیشمارە ت (USCISادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحدە )مرکز تماس 

ق آمریکا   ٨صبح تا  ٨ت ااز دوشنبە تا جمعە بیر  ساع (TTY   1833-767-800یا  ٨٠٠-٧٦٧- ١٨٣٣)تی تی وای  شب بە وقت شر
(8 a.m. to 8 p.m. Eastern تماس بگبر )د. ن ( ادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحدەUSCIS)   درخواست

 های 
ی

 ذینفعان در افغانستان تشی    ع یم کند. را برای در حال انتظار برای مهاجرت طریق پیوند خانوادە گ

 و  هزینە:  فورمهاطالعات در مورد 

ایط معافیت هزینە دارد و فورمه . استفادە از این با باشندە گان نسبت فامییل(، درخواست برای I-130) ١٣٠- آیفورمه  • واجد شر
 از هزینە نیست. 

 هزینە ندارد. فورمه استفادە از این . پناە گزین/ پناهندە(، درخواست نسبت فامییل I-730) ٧٣٠- آیفورمه  •

استفادە   ١٣٠- آیفورمه بر حسب  فورمه نظیم وضعیت. اگر این (، درخواست ثبت اقامت دائیم یا تI-485) ٤٨٥- آیفورمه  •
ایط معافیت از هزینە نیست.  شود   ، هزینە دارد و واجد شر

ایط اشتغال  در ایاالت متحده  شر

وطاقامت گزینان برای  وط قرار دارند( اقامت )درخواست دهندە گات  که در وضعیت مشر ادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ، مشر
در ایاالت  به شکل قانوت  قبل از اینکە شما را ، درخواست برای اجازە کار، (I-765) ٧٦٥- آیفورمه باید  ( USCISایاالت متحدە )

 . شما تایید کند متحدە کار کنید 
ا
ایط  (I-765)  ٧٦٥ - آیفورمه   ممکن است قبل وط در را در ادارە دولتی پس از اقدام برای شر مشر

https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/asylum
http://www.uscis.gov/casestatus
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
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کارت اجازە اشتغال شمااز طریق  انجام دهید.  دیگری الزم نیست کاری  دیگر  ،امر اخبر حقیقت دارد . اگر فرستادە باشید ایالت متحدە 
 هست فرستادە خواهد شد. شما  ۀ کە در پروندپست بە آدریس

 فورمه ت در مورد اطالعا

 دنبال کنید: تکمیل نکردەاید، لطفا مراحل زیر را را  (I-765) ٧٦٥ - آیفورمه  حاال اگر تا 

ایط بودن خود را بە صورت خوانا را تکمیل کنید. ( I-765) ٧٦٥ - آیفورمه  •  ٢٧شمارە  مورد ، ٢ بخشدر طبقەبندی واجد شر

وطیر   ( بنویسید. I-765) ٧٦٥ - آیفورمه   .  یم باشد "(11) (C)" " (١١)یس()"شمارە طبقەبندی برای مشر

وط بودن شما را در ، پاسپورت، و یا مدارک دیگر کە (I-94) ٩٤- آیفورمه از  با فوتوکات   ( را همراەI-765) ٧٦٥ - آیفورمه  • مشر

دوستانە بر حسب  ایاالت متحدە   نشان دهد  INA 212(d)(5)قابل توجە طبق  عامهمنفعت  و یا دالیل  دالیل اضطراری بشر
 .  ارسال کنید 

ییک وقت مالقات • ی  . خدمات بیومبی ادارە خدمات شهروندی  ، (I-765) ٧٦٥ - آیفورمه در مورد درخواست قبل از تصمیم گبر
یک برای مصاحبە و یا  زمان الزمهر  در  تقاضا نماید تا شما  شاید از   (USCISو مهاجرت ایاالت متحدە ) اثر  )ارائە بیومبی

، و یا برای شناساتی شما عکس، و یا امضاء( انگشت،  ، شامل برریس برریس سابقە و برریس امنی، گرفیی  اطالعات بیشبی سابقە  تی

پس از حصول  درخواست شما و بعد از دریافت د. بیابیحضور   ،هست (FBIاف تر آی ) پولیس فدرال امریکا  اختیار کە در   جریم 
یک  مکلف به حضور در وقت مالقات اگر کە   خواهیم نمود بە شما ابالغ  )نامە( ارسال، ما از طریق آنمیل  اطمیان از  تک یم بیومبی

خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت ادارە  در مرکز مشخصشما را ، تاری    خ و زمان حضور محلدر این صورت، ید. باش
یک حضور پیدا نکنید  وقت مالقاتاگر شما در .  یم شود  ابالغ شما  محیل ( USCISمتحدە ) خدمات ادارە ، شاید خدمات بیومبی

 کند.  درخواست شما را رد  ( USCISشهروندی و مهاجرت ایاالت متحدە )

 ،را بە آدریس کە در پروندە شما داریمشما  (EADدی  ې  ا اجازە کار )اي اسناد ما ( شما تایید شد، I-765) ٧٦٥ - آیفورمه  هنگایم که
 . یم فرستیم

 هزینەاطالعات در مورد 

یبحران های  دالیلبە افغان هاتی کە  وط  بصورت در افغانستان  بشر -I) ٧٦٥- آیفورمه برای تکمیل   شدە اند،وارد ایاالت متحدە مشر
 هزینە پرداخت نیم کنند.  (  765

ارە ، بە هزینە یم کند کە هر کارفرماتی کە برای کار استخدام یم کند ایجاب قانون فدرال : لطفا توجە داشتە باشید یم کند، و یا  اشر

تایید صالحیت استخدایم، را تکمیل کند.  (، I-9) ٩- آی تا فورمهافرادی را برای اشتغال در ایاالت متحدە استخدام یم کند الزم است 

www.uscis.gov/i-9-وبسایت بە عنوان یک کارگر را یم توانید در ( و حقوق خود I-9) ٩- آیفورمه بیشبی در مورد اطالعات 
central.   .پیدا کنید 

 (  Account Number CardSocial Securityاجتمایع ) خدمات حساب تامیر  کارت شماره 

برای شما   خدمات دولتی اجتمایع، و سایر خدمات ، دریافت یافیی  شغل برای اجتمایع  خدمات  کارت شمارە حساب تامیر  
-I) ٧٦٥-آی هرمو کە ف  اجازە دادە باشید ( USCISخدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحدە )ادارە اگر شما بە مهم است. 

شما را  اجتمایع  خدمات  آنها کارت شمارە حساب تامیر  اجتمایع بگذارد، خدمات سازمان تامیر  ( شما را در اختیار 765
خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت  ادارە اگر شما بە  کنند و بە آدریس کە شما در پروندە دارید یم فرستند. درست یم
تکمیل  با در اختیار سازمان اجتمایع بگذارند، شما یم توانید اجازە ندادە باشید کە اطالعات شما را ( USCISمتحدە )

رای کارت شمارە حساب تامیر  اجتمایع درخواست ب ،ند قرار دار  /www.ssa.gov/ssnumberکە در   تی دستورالعمل ها
 کنید. 

 ازدواج  ارتباط با موارد اطالعات در 

https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
http://www.ssa.gov/ssnumber/
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یا ازدواج   آمیخته با بدرفتاری و ازدواج  قید از ند تا ند کە بە شما کمک یم کمورد اجرا قرار دارنقانون هاتی  ،ایاالت متحدەدر 
د کە اجباری نجات پیدا کنید.   صورت یم گبر

و   صورت گرفته باشد دو طرف  هر یا  بدون رضایت ییکازدواج اجباری زمات 
ییک یا   اعمال کیس با کە    گرفته باشد زمات  صورت   هم  شاید  ، تهدید، و یا فریب زور فبر  را  یدیگر  شخصسوء استفادە عاطق 

 و بقیە بدرفتاری ها رنج بردەاید، لطفا اگر از ازدواج اجباری، کند. تن دادن به ازدواج   مجبور بە
ی

بە شمارە   خشونت خانوادگ
ید تا بطور مجات  زیر تماس  ( Hotline)تیلفون شخ ها یا خط  تیلفون  با زبان شما بە شما کمک کنند.  گبر

ــ م تیلفونخط  • ــ یل خشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 

( ٨٠٠-٧٨٧-٣٢٢٤ )تی تی وای، (7233-799-800) ٨٠٠-٧٩٩-٧٢٣٣: ونت خانوادگ
(3224 TTY-787-800) ،www.ndvh.org. 

،  ٨٠٠-٦٥٦-٤٦٧٣: زنا با محارم تاری و ، بدرفجنیس تجاوز   شبکه برایمیل  شخ تیلفون خط •
www.rainn.org.800-656-4673 

 . www.missingkids.com ,5678-843-800، ٨٠٠-٨٤٣-٥٦٧٨: شده استثمار کودکان گم شده و مرکز میل برای   •

 تی تی وای(، ) ٨٠٠- ٢١١-٧٩٩٦، ٨٠٠-٣٩٤-٢٢٥٥: جنایتان مرکز میل برای قربانی •
 800-394-2255, 800-211-7996 (TTY), www.ncvc.org. 

 Text: 233733.7888-373-888،  ٢٣٣٧٣٣: پیغام. ٨٨٨- ٣٧٣-٧٨٨٨: قاچاق انسانمیل  تیلفونخط  •

بە وقت  بعدازظهر  ٥:٣٠صبح تا  ٩) ٥٧١-٣٥٦-٩٤٩١: ازدواج اجباری در مورد  ابتکار  برای طاهریە قضات  مرکز  •
، دوشنبە تا جمعە(   فی  .www.preventforcedmarriage.org (Eastern, Monday-Friday 5:30-9)شر

 

http://www.ndvh.org/
http://www.rainn.org/
http://www.missingkids.com/
http://www.ncvc.org/
https://cisgov.sharepoint.com/sites/OPSFO/Shared%20Documents/General/www.preventforcedmarriage.org

