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وط  برای افغانهای دارای اقامت  اطالعات   برگه  هستند  در حال خارج شدن از تاسیسات نظایمکه مشر

 (SIV)ضمیمە ویزای ویژە مهاجرت -

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

 (SIVویزاهای ویژە مهاجرت )

ایط الزم برای برنامۀ  درخواست  این ویزا را کردە  SIV) ویزای ویژە مهاجرت اگر شما معتقدید کە واجد شر
ً
( هستید و یا قبال

 اید، باید مراحل زیر را تکمیل نمائید: 

( به وزارت امور خارجە درخواست کنید. برای اطالعات بیشتی از سایت COMبرای تاییدیۀ مسئول ماموریت )  .１
-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us

gov.html-us-employed یا-iraqi-visas/immigrate/siv-en/us/travel.state.gov/content/travel
interpreters.html-translators-afghan  .دیدن کنید ( اگر شما تاییدیە رئیس ماموریتCOM  را از قبل در )

 مراجعه کنید.  ٢اختیار دارید، بە مرحلە 

ِمر ( Form I-360) ٣٦٠-فورمۀ آی .２
َ
در  (، بیوە )مرد یا زن بیوە(، ویزای ویژە را Amerasianایژیان ) ، درخواست برای ا

www.uscis.gov/i-تکمیل کنید. دستورالعمل ها را در  (USCISایاالت متحدە )شهروندی و مهاجرت ادارە خدمات 
 با فورمت پی دی اف Scan)بپویید دنبال کنید. شما یم توانید درخواست تان را  360

ً
( بە pdf( و همراە با مدارک الزم )ترجیحا

ادارە  نید تا  ذریعۀ ایمیل ارسال کنید. لطفا آدرس ایمیل تان را اضافە ک nsci360sivapp@uscis.dhs.govآدرس برقی 
ونییک را برایتان بفرستد. اگر   (USCISایاالت متحدە )شهروندی و مهاجرت خدمات    ٣٦٠-فرم آیرسید دریافت الکتی

(360-Form I تایید شدە را در دست دارید بە مرحلە )بروید.  ٣ 

 در اختیار دارید، شما یم توانید در Form I-360) ٣٦٠-اگر فرم آی .３
ً
ادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت ( را قبال

Residence  485, Application to Register Permanent-Form I) ٤٨٥-با ارسال فرم آی ( USCISمتحدە )
or Adjust Status ،)،برای اقامت دائیم قانوپی درخواست کنید.   درخواست ثبت اقامت دائیم یا تنظیم وضعیت

باشد  شما باید تایید شدە ( Form I-360) ٣٦٠-دنبال کنید. فورمۀ درخواستی آی uscis.gov/i-485دستورالعمل ها را در 

 .  را ارسال کنید Form I-485قبل از اینکە درخواست تنظیم وضعیت در اقامت دائیم قانوپی 

ایاالت متحدە  هاجرت شهروندی و مادارە خدمات را ارسال نمودید، شاید  Form I-485 ٤٨٥-بعد از اینکە فورمۀ آی .４
(USCIS)   شهروندی و مهاجرت ادارە خدمات برای شما وقت مصاحبە تعین کند. دستورالعمل های( ایاالت متحدەUSCIS)  

ایاالت متحدە  شهروندی و مهاجرت ادارە خدمات شما تایید شد،   Form I-485 ٤٨٥-آیفورمۀ را دنبال کنید. اگر 
(USCIS)  .کارت اقامت دائمی قانونی )بە اسم گرین کارت یا کارت سبز هم شناختە شدە است( را برایتان ارسال خواهد نمود 

 هزینە ها 

 برای ویزای ویژە افغان از هزینە معاف است.  Form I-360 ٣٦٠-یآفورمۀ استفادە از  •
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، درخواست کە در حال انتظار قرار داردبرای ویزای ویژە مهاجرین افغان   Form I-360 ٣٦٠-آیفورمۀ برای پرسش در مورد 

(  USCISادارە خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحدە )کنندگان، ذینفعان، یا وکیالن پروندە می توانند بە مرکز تماس 
زنگ بزنند.  (TTY  1833-767-800یا ٨٠٠-٧٦٧-١٨٣٣)تی تی وای   5283-375-800یا  ٨٠٠-٣٧٥-٥٢٨٣شمارە تیلفون 

شب بە وقت شرق آمریکا خواهد بود. برای خارج از ایاالت   ٨صبح تا   ٨از ساعت ساعات کاری مرکز تماس از دوشنبە تا جمعە 
( تماس بگیرید یا وضعیت پروندە را میتوانید از طریق آدرس انترنتی    3418-620-212) ٢١٢-٦٢٠-٣٤١٨متحدە، با شمارۀ 

uscis.gov/casestatus/landing.doegov.   .بررسی کنید 

و یا ویزای مهاجرت، لطفا  ( که در حال انتظار )برریس( قرار داردCOMتاییدیۀ مسئول ماموریت )برای پرسش در مورد  •

shttps://travel.state.gov/content/travel/en/u( webpage-از سایت وزارت امور خارجە ایاالت متحده در 
)gov.html-us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special 

http://www.uscis.gov/i-360
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html

