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 از روند پناھگاه امن خارجبرای افغان ھا با اقامت مشروط   معلومات ورق
 

و رفاه شما اولویت ھای  امنیت ،صحتبھ ایاالت متحده خوش آمدید. ھنگامی کھ بھ خانھ ھای جدید خود سفر می کنید و در جوامع خود مستقر می شوید، 
 اصلی ما اند. 

 
 اقامت مشروط  یطشرا

داده شده است. برای حفظ اقامت مشروط و ماندن در ایاالت متحده در این مدت، باید شرایط خاص  سال در ایاالت متحده برای شما 2اقامت مشروط بھ مدت  
 :دھید انجامذیل را 

 .بگیریدرا  )TBشما باید واکسین ھای خاص و آزمایش توبرکلوز یا سل ( )1(

در (CBP)  اقامت مشروط برای افغان ھا را از گمرک و محافظت سرحدی ایاالت متحده معلومات  ورقاقامت مشروط ھستید کھ  دارایاگر شما یک افغان 
بھ شرایط صحی خاص است. اگر معاینات صحی را در پناھگاه امن دولتی در یک پایگاه نظامی  مربوطزمان ورود دریافت کرده اید، اقامت مشروط شما 

از طریق ویب سایت   )USCISمطابق با شرایط صحی اقامت مشروط بھ اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده ( دیباتکمیل نکردیده اید، 
status-uscis.gov/vaccination  .گزارش دھید 

 
 این مکلفیت در زمانی الزامی است کھ:

 . باشیدھنگام ورود بھ ایاالت متحده در یک پناھگاه امن دولتی نرفتھ  •
 شما یا یکی از اعضای خانواده تان در ابتدا بھ یک پناھگاه امن دولتی رسیدید اما بھ دلیل نیاز بھ مراقبت صحی بھ جای دیگری رفتید.  •
 یا  ؛شما یک طفل بدون سرپست ھستید و یا بودید •
 مجدد، بھ طور مستقل پناھگاه امن را ترک کردید. مسکنقبل از تکمیل نمودن فرآیند  •

 
کھ سندی را شما باید اولین دوز واکسین ھای ذکر شده در زیر را دریافت کنید و تحت معاینات صحی مطابق بھ شرایط اقامت مشروط قرار بگیرید، مگر این

 ا عالیمی تشخیص گردد کھ واکسیناسیون از نظر صحی برای شما مناسب نباشد.ارایھ کرده بتوانید کھ قبال واکسین شده اید ی
 

 :واکسین ھای مورد نیاز
• MMR ) سال) 64ماه تا  6سنین(سرخکان، اوریون، سرخچھ) با درنظرداشت محدودیت سن 
 ھفتھ و باالتر) 6 سنینواکسین پولیو یا فلج اطفال با در نظرداشت محدودیت سن ( •
 دوز  1سال بھ باال)،  5 سنین( 19-کوویدواکسین کرونا یا  •
یا بعد از آن وارد ایاالت متحده شده    2021ماه سپتامبر  7سایر واکسین ھای متناسب با سن برای افغان ھای با اقامت مشروط کھ بھ تاریخ  •

 /cdc.gov/immigrantrefugeehealthاند، ھمانطور کھ توسط مراکز کنترول و وقایھ از امراض تعیین شده است. (بھ ویب سایت 
surgeons/vaccinations.html-civil (مراجعھ کنید 

 
 :ضروریمعاینات 

 مثبت باشد، باید اقدامات قرنطینھ و تداوی مناسب را انجام دھید. شمامعاینات توبرکلوز یا سل. اگر آزمایش توبرکلوز یا سل  •
 

گزارش دھید. ھر یک از اقامت کنندگان   status-ionuscis.gov/vaccinatشما باید مطابق بھ شرایط صحی تأییدی واکسین ھا را از طریق ویب سایت 
 مشروط باید فورمھ مربوطھ را تکمیل کنند. 

 
 مشروط  اقامت طیگزارش انطباق با شرا

افت نکرده اید، بدون در نظر گرفتن زمان اقامت مشروط، اگر معاینات و واکسیناسیون صحی تان را در یک پناھگاه امن یا قبل از ورود بھ ایاالت متحده دری
گزارش   status-uscis.gov/vaccinationباید بھ تنھایی مکلفیت ھای تان را انجام دھید و باید تاییدی آن را مطابق با شرایط صحی از طریق ویب سایت 

 ارایھ دھید. DHSدھید. سوابق معاینات صحی و واکسیناسیون خود را نگھداری کنید تا در صورت درخواست بھ 
 
 .دیبدھ اطالع تان  آدرس رییاز تغUSCISمتحده  االتیا یبھ اداره خدمات مھاجرت و شھروند دیشما با )2(

 
روز پس از انتقال شما باید آدرس جدید خود را بھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده   10ھر زمان کھ آدرس شما تغییر کرد در ظرف 

USCIS 11فورمھ توانید با خانھ پوری کردن اطالع دھید. می-AR پُست یا آنالین در ویب سایت  ،از طریق ، کارت تغییر آدرس
egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do   آدرس خود را بھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحدهUSCIS   اطالع دھید. اگر مشکل یا

 ایمیل کنید.  nbcafghancoa@uscis.dhs.gov ایمیل آدرسسوالی در مورد درخواست تغییر آدرس دارید، بھ 
 

ممکن اقامت مشروط شما را فسخ کند. اگر اقامت مشروط شما  USCISاگر این شرایط را رعایت نکنید، اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
تان را از دست بدھید (اگر واجد شرایط دیگری بودید). حتی ممکن باعث شود کھ  مزایا و فرصت تبدیل شدن بھ اقامت دایم قانونیرا فسخ کنیم، ممکن شما 

 .کنند مرز و ردو از ایاالت متحده زندانیشما را 

https://www.uscis.gov/vaccination-status
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.uscis.gov/vaccination-status
https://www.uscis.gov/vaccination-status
https://www.uscis.gov/ar-11
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
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 یرم؟ تماس بگ (USCIS)متحده یاالتا یتوانم با اداره خدمات مھاجرت و شھروند یچگونھ م

از دوشنبھ تا جمعھ، از  (TTY 800-767-1833)  5283-375-800با شماره USCISبا مرکز تماس اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  
مناسب   توانید تماس بگیرید. ھنگام تماس، لطفاً خود را شھروند یا تبعھ افغانستان معرفی کنید تا نمایندهبعد از ظھر،بخاطر کمک می 8صبح تا  8ساعت 

 بتواند بھ شما کمک کند. 
 

 یخدمات حقوق یافتدر
 مراجعھ کنید.  services-legal-scams/find-uscis.gov/avoidدر مورد مکان یابی خدمات حقوقی، لطفاً بھ این ویب سایت  معلوماتبرای کسب 

 
 :یدآنھا باش یطکھ ممکن شما واجد شرا مدت دراز یحقوق یتانواع وضع

 
 یپناھندگ

ب، عضویت در افراد در ایاالت متحده بدون توجھ بھ ملیت یا وضعیت فعلی مھاجرت خود می توانند درخواست پناھندگی دھند. اگر بھ دلیل نژاد، ملیت، مذھ
است واجد شرایط  یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ اید یا ترس از آزار و اذیت آینده در کشور خود دارید، ممکن 

مراجعھ کنید. این یک مکلفیت عمومی است کھ افراد  uscis.gov/asylumبیشتر در مورد پناھندگی، بھ این ویب سایت  معلوماتپناھندگی باشید. برای 
سال پس از ورود شان بھ ایاالت متحده انجام دھند. اگر وضعیت اقامت مشروط بھ شما  1متقاضی پناھندگی، (با استثناھای محدود)، باید این کار را در ظرف  

برای یک استثناء "شرایط فوق   CFR 208.4(a)(5)(iv) 9بھ موقع تحت اعطا شده است، و شما آن وضعیت را حفظ می کنید، ممکن است برای عدم ارایھ 
جام دھید. با این العاده" واجد شرایط باشید. توصیھ می کنیم اگر قصد درخواست پناھندگی دارید، این کار را قبل از اتمام زمان وضعیت اقامت مشروط خود ان

کھ در یک "دوره زمان معقول" انجام شود، ممکن ھمچنان واجد شرایط دریافت استثنا باشید.   حال، اگر پس از پایان وضعیت خود ثبت نام کنید، تا زمانی
  موجود است. اگر uscis.gov/i-589در این صفحھ  USCISاطالعات مربوط بھ درخواست پناھندگی با اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 

درخواست داده اید، می توانید وضعیت دوسیھ خود را بھ صورت آنالین  USCISقبالً جھت پناھندگی بھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
 واست برای شما ارسال کرده ایم چک و بررسی کنید. با استفاده از شماره رسید کھ پس از درخ uscis.gov/casestatusدرین ویب سایت 

 
 :ھزینھومعلومات در مورد فورم 

را خانھ پوری کنید. این فورمھ در ویب سایت اداره خدمات   درخواست پناھندگی و خودداری از حذف I-589فورمھ  ، برای درخواست پناھندگی •
 برای ثبت آن وجود ندارد. ھزینھموجود است و ھیچ  USCISمھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 

 
 مھاجرت خانواده یدرخواست ھا

یا پناھنده ھستند،    اگر عضو خانواده ای (ھمسر، والدین، فرزندان، خواھر و برادر) دارید کھ شھروند ایاالت متحده، با اقامت دایم قانونی، یا مھاجر اصلی و
برای اقامت دایم قانونی  ممکن واجد شرایط ارایھ درخواست بھ نمایندگی از شما باشند. شما ھمچنین ممکن واجد شرایط درخواست برای تنظیم وضعیت تان 

eligibility-card-card/green-uscis.gov/green-(دریافت کارت سبز) پس از تأیید درخواست تان باشید. برای کسب اطالعات بیشتر بھ ویب سایت 
categories .برای معلومات بیشتر در مورد افرادی کھ میتوانند برای یکی از اقارب یک مھاجر و یا پناھنده درخواست دھند و معلومات در   مراجعھ کنید

 مراجعھ کنید.  asylees-and-esrefuge-of-uscis.gov/family/familyمورد مراحل کار، لطفاً بھ ویب سایت 
 

، درخواست اقارب I-730درخواست برای اقارب بیگانھ، و فورمھ  I-130ھای در حال انتظار بخاطر مھاجرت خانوادگی (فورمھ برای بررسی درخواست
ضیان، ذینفعان یا وکالی سابقھ دار ، درخواست ثبت اقامت دایم یا تنظیم وضعیت)، متقاI-485ھای تنظیم وضعیت (فورمھ مھاجر/پناھنده) و درخواست

 بھ شماره   USCISدر دوسیھ می توانند با مرکز تماس اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  G-28دارای فورمھ 
 800-375-5283 (TTY 800-767-1833)،  شب تماس بگیرند. اداره خدمات مھاجرت و شھروندی  8صبح تا ساعت  8از دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت

 در حال تسریع درخواست ھای در حالت تعلیق خانواده ھای متقاضیان و ذینفعان از افغانستان است.    USCISایاالت متحده 
 

 :معلومات پوری  خانھ و فرم
 کنیددیدن را uscis.gov/i-130را در این صفحھ انترنیتی  I-130فورمھ ، •
 کنیددیدن را uscis.gov/i-730را در این صفحھ انترنیتی  I-730فورمھ ، •
 کنیددیدنرا  uscis.gov/i-485را در این صفحھ انترنیتی  I-485فورمھ ، •

 
 یژه مھاجرت و یزهبرنامھ و

را شروع کرده اید، باید تمام   SIVھستید یا قبالً فرآیند درخواست ویزه مھاجرت ویژه    (SIV)اگر فکر می کنید کھ واجد شرایط برنامھ ویزه مھاجرت ویژه
 مراحل زیر را درین فرآیند تکمیل کنید:  

 
 بیشتر، بھ آدرس انترنیتی   معلومات) با وزارت امور خارجھ. برای COM. درخواست تایید رئیس مأموریت (1

و یا بھ این صفحھ  gov.html-us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/usبھ 
interpreters.html-translators-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv-travel.state.gov/content/travel/en/us    مراجعھ کنید. اگر قبالً تأییدی

 بروید. 2را دریافت کرده اید، بھ مرحلھ  COMرئیس مأموریت 
 

https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/asylum
http://www.uscis.gov/i-589
http://www.uscis.gov/casestatus
https://www.uscis.gov/i-589
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
https://www.uscis.gov/family/family-of-refugees-and-asylees
https://www.uscis.gov/i-130
https://www.uscis.gov/i-730
https://www.uscis.gov/i-485
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
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، بیوه گی، یا مھاجرت مخصوص را بھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  Amerasianآسیایی -درخواست برای امریکاییI-360. فورمھ ،2
USCIS    360ارسال کنید. ھدایات داده شده در این صفحھ انترنیتی-uscis.gov/i  را تعقیب و عملی کنید. شما می توانید درخواست خود را اسکن و ایمیل

 کنید. ضمیمھ و ارسال  mnsci360sivapp@uscis.dhs.gov.) بھ آدرس ایمیل pdfاسناد مورد نیاز (ترجیحا در فارمت  کنید.
رسید الکترونیکی اسناد شما را ارسال کند را درج کنید. حتما فورمھ   USCISآدرس ایمیل کھ می خواھید اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 

 بروید.  3تأیید شده دارید، بھ مرحلھ   I-360تان را مطابق بھ ھدایات مندرج در فورمھ تھیھ و امضا کنید. اگر فورمھ 
 
 تأیید شده دارید، می توانید برای اقامت دایم قانونی درخواست بدھید. I-360درخواست فورمھ  . اگر3

، درخواست ثبت اقامت دایم یا تنظیم وضعیت مطابق بھ ھدایات موجود در صحفھ انترنیتی I-485وضعیت (گرین کارت) با ارسال فورمھ 
government-us-behalf-employed-afghan-an-for-card-uscis.gov/green  را تعقیب و عملی کنید. قبل از اینکھ بتوانید برای گرین کارت با

 شما را تأیید کنیم.  I-360درخواست دھید، باید ما درخواست فورمھ  I-485فورمھ 
 
ممکن شما را برای مصاحبھ در دفتر محلی خود بخواھد. تمام USCIS، اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده I-485. پس از تکمیل فورمھ 4

، گرین شما را تأیید کردیم I-485را تعقیب و عملی کنید. اگر فورمھ   USCISھدایات ارایھ شده توسط اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
 کارت شما را برای شما پُست خواھیم کرد. 

 
برای مھاجرین ویژه افغان سواالتی دارند، می توانند با مرکز تماس اداره  I-360متقاضیان، ذینفعان، یا وکالی سابقھ دار کھ در مورد فورمھ در حالت تعلیق 

تماس بگیرند. ساعات کار مرکز تماس از  800-375-5283 (TTY 800-767-1833)بھ شماره   USCISخدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
تماس بگیرید یا وضعیت دوسیھ را بھ صورت آنالین   3418-620-212بعد از ظھر است. خارج از ایاالت متحده، با شماره  8صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ، 

 چک و بررسی کنید.  egov.uscis.gov/casestatus/landing.doدرین صفحھ انترنیتی 
 

در حال انتظار، لطفاً بھ صفحھ انترنیتی ویزه مھاجرت ویژه   SIVیا ویزه مھاجرت ویژه  COMبرای سواالت در مورد درخواست تایید رئیس مأموریت 
 (gov.html-us-employed-afghans-visa-cialimmgvisas/immigrate/spe-travel.state.gov/content/travel/en/us)وزارت امور خارجھ 

 برای اطالعات در مورد تماس مراجعھ کنید. 
 
 

 کارکردن در ایاالت متحده  
شما را اداره  I-765درخواست مجوز استخدام افراد دارای اقامت مشروط، قبل از اینکھ بتوانید بھ طور قانونی در ایاالت متحده آغاز بھ کار کنید باید فورمھ 

 تأیید کند.   USCISمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده خد
 

 درخواست مجوز استخدام
 مراحل زیر را تکمیل کنید: I-765برای ارسال فورمھ 

        در فورمه 1را در قسمت   ”Initial Permission to Accept Employment“" استخدام رش یپذ یبرا ه �مجوز اول. "I-765فورمه  ل�تکم •
I-765 ا  یدسته بند. د�انتخاب کن  یبرا یشمارە کتگور . د �س � بن�  ا � و  د ی�نما پ �آن تا 27، را در شمارە 2بودن خود را در قسمت  ط�واجد �ش

وط   .د�امضا کن 3فورمه خود را در قسمت ." است) 11((c)" اقامت م�ش
دوستانه  یفور  ل �که �شان دهد به دال   د �خود را قرار ده اسناد مسافریت  ر یسا ا �، پاسپورت  I-94از فورمه  کایپ   ک� • قابل توجه   منافع عمو�  ا ���ش

، لطفاً I-94بھ ایاالت متحده اجازه اقامت مشروط را دریافت نموده اید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دریافت فورمھ  INA 212(d)(5)طبق 
 مراجعھ کنید.  i94.cbp.dhs.gov/I94بھ این صفحھ انترنیتی 

خود را در  A-Numberاستفاده کنید.  I-94تان برای بازیابی آنالین فورمھ  A-Numberاگر پاسپورت ندارید، می توانید از  •
 درج کرده و وارد کنید: Passport Numberقسمت شماره پاسپورت 

• "AFGیا ؛" در قسمت کشور صادر کننده پاسپورت 

• "USA.در قسمت کشور صادر کننده پاسپورت " 

، پاسپورت یا سایر اسناد مسافرت تان را کھ نشان دھد بھ دالیل فوری بشردوستانھ یا منافع I-94تان را ھمراه با یک کاپی از فورمھ  I-765فورمھ  •
 کنید: ارسال پست  طریق  ازبھ ایاالت متحده اجازه اقامت مشروط داده شده اید را بھ آدرس ذیل   INA 212(d)(5)قابل توجھ طبق  عامھ

 
USCIS WESTERN FORMS CENTER 

ATTN: OAW I-765 
10 Application Way 

Montclair, CA 91763-1350 
 

مراجعھ کنید. باالی بخش کار برای   afghans-for-uscis.gov/humanitarian/informationبیشتر، بھ آدرس انترنیتی  معلوماتبرای کسب  •
 افغان ھای دارای اقامت مشروط در ایاالت متحده کلیک کنید. 

 
ت، بایومتریک (اثر انگش معلوماتممکن از شما بخواھد کھ برای مصاحبھ حاضر شوید یا USCISاداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده   •

ھای سوابق و موضوعات امنیتی، بشمول بیشتر و انجام بررسی معلوماتعکس یا امضا) را در ھر زمان برای تأیید ھویت تان، جھت بدست آوردن 

https://www.uscis.gov/i-360
mailto:mnsci360sivapp@uscis.dhs.gov
https://www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government
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
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
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الزم است را ارسال کنید. پس از دریافت  I-765، قبل از تصمیم گیری در مورد فورمھ (FBI)بررسی سوابق جنایی کھ توسط دفتر تحقیقات فدرال 
خواھیم داد. اگر این کار را خبربایومتریک، بھ صورت کتبی بھ شما گرفتنشما و تأیید از تکمیل بودن آن، در صورت نیاز بخاطر  I-765ورمھ ف

و تاریخ و زمان قرار مالقات    USCISانجام دھید، موقعیت یا آدرس مرکز حمایتی برنامھ محلی یا اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
قرار می دھیم. اگر در قرار مالقات بایومتریک خود حاضر نشوید، اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده  خودتانشما را در اختیار 

USCIS  .ممکن درخواست شما را رد کند 
 

) تان را بھ آدرس شما EADمجوز استخدام ( شما را تأیید کرد، ما سند I-765فورمھ   USCISھنگامی کھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
 .کنیم ارسال پست طریق  از
 

 ھزینھمعلومات در مورد 
ترتیب دوسیھ اولیھ و   ھزینھبھ شھروندان افغان کھ بھ دلیل بحران بشردوستانھ در افغانستان بھ ایاالت متحده اقامت مشروط اھدا شده اند، مجبور بھ پرداخت 

 نیستند. I-765فورمھ 
 

کند، ھمراه با مصرف استخدام، فورمھ  کند کھ ھر کارفرماھایی کھ فردی را برای کار در ایاالت متحده استخدام می قانون فدرال ایجاب می :یدلطفاً متوجھ باش
9-I .9بیشتر در مورد فورمھ معلومات ، تأیید صالحیت استخدام را تکمیل میکند-I نیتی و حقوق شما بھ عنوان یک کارمند را می توانید درین صفحھ انتر 

central-9-uscis.gov/i بخوانید را . 
 

 ی اجتماع ینشماره و کارت تام
را در یک پناھگاه  I-765وظیفھ، دریافت مزایای تامین اجتماعی و دریافت سایر خدمات دولتی بھ شماره تامین اجتماعی نیاز دارید. اگر فورمھ  گرفتنبرای 

ند و یک کارت ایم تا آنھا بتوانند یک شماره تامین اجتماعی بھ شما اختصاص دھداده  (SSA)را بھ اداره تامین اجتماعیمعلومات اید، ما امن تکمیل کرده
را در پناھگاه امن تکمیل نکرده اید، می توانید با استفاده از ھدایات موجود درین   I-765کنند. اگر فورمھ  ارسالتامین اجتماعی را بھ آدرس مورد نظر 

 خواست بدھید.برای دریافت شماره تامین اجتماعی در ssa.gov/ssnumberصفحھ 
 

 استثمار  یاسوء استفاده، خشونت  یانقربان یمنابع برا
از جملھ خشونت خانگی، ازدواج اجباری و قاچاق انسان وجود دارد. در ایاالت متحده، قوانینی وجود دارد کھ  برداریانواع مختلفی از سوء استفاده و بھره 

 .کنید دوری ممکن بھ شما کمک کند از یک موقعیت توھین آمیز یا ازدواج اجباری اجتناب و یا از آن 

دست آوردن یا حفظ قدرت و کنترول بر فرد  یک نوع برخورد و رفتار در یک رابطھ اجتماعی است کھ برای بھ خشونت خانگی •
خون شریک، والدین یا فرزند کار گرفتھ می شود. آزار خانگی می تواند شامل آسیب ھای جسمی، جنسی، عاطفی، مالی، روانی یا  

 تھدید بھ آسیب باشد. 
•  
بھ این معناست کھ شما ازدواجی است کھ بدون رضایت یک یا ھر دو نفر در ازدواج صورت می گیرد. رضایت  نکاح اجباری •

موافقت کامل، مستقالنھ و آگاھانھ برای ازدواج با ھمسر مورد نظر تان و زمان ازدواج را ارایھ کرده اید. اما ازدواج اجباری ممکن 
اج بدون  زمانی اتفاق بیافتد کھ اعضای خانواده یا دیگران با سوء استفاده فیزیکی یا عاطفی، تھدید و یا فریب شما را مجبور بھ ازدو

 marriage-uscis.gov/humanitarian/forcedبیشتر در مورد ازدواج اجباری، لطفاً بھ آدرس معلومات رضایت شما کنند. برای 
 مراجعھ کنید.

•  
شامل استثمار شخص برای وادار کردن جھت انجام یک عمل جنسی تجارتی یا کار اجباری است. بھ صورت عموم، این  قاچاق انسان •

سال بھ انجام یک عمل  18استثمار باید شامل زور، تقلب یا اجبار باشد تا قاچاق انسان تلقی شود. با این حال، اگر فردی زیر سن 
بیشتر در معلومات لب یا اجبار وجود نداشتھ باشد، قاچاق انسان محسوب می شود. برای جنسی تجارتی وادار شود، حتی اگر زور، تق

برای قربانیان قاچاق انسان   USCISمورد کمک ھای مھاجرت و سایر منابعی کھ اداره خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده 
مراجعھ  crimes-other-and-trafficking-human-of-uscis.gov/humanitarian/victimsفراھم می کند، بھ این صفحھ انترنیتی 

 کنید.

رایگان بھ زبان خودتان با مراجع اگر ازدواج اجباری، خشونت خانگی، قاچاق انسان یا سایر سوء استفاده ھا را تجربھ کرده اید، لطفاً برای دریافت کمک 
 زیر تماس بگیرید:

   787-, 800،www.ndvh.org7233-799-800-(TTY) 3224: شماره تلیفون ملی خشونت خانگی •
 www.rainn.org, 800-656-4673 (RAINN):شماره تلیفون ملی تجاوز جنسی شبکھ ملی تجاوز، سوء استفاده و محارم •
  www.missingkids.com  ,800-843-5678:مرکز ملی اطفال گمشده و استثمار شده •
   ,www.ncvc.org7996 -211-2255(TTY), 800-394-800: مرکز ملی قربانیان جنایت •
 . 233733: پیام7888-373-888: تلیفون ملی قاچاق انسانشماره  •

 

https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
http://www.ssa.gov/ssnumber/
https://www.uscis.gov/humanitarian/forced-marriage
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
http://www.ndvh.org/
http://www.missingkids.com/
http://www.ncvc.org/
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 معلومات در مورد اطفال بدون سرپرست 
سال باشد کھ وضعیت مھاجرت قانونی بھ ایاالت متحده را ندارد و والدین یا  18میشود کھ زیر سن  گفتھاطفال بدون سرپرست و یا بدون ھمراه بھ فردی 

 فیزیکی از او را انجام دھند. توقیفافراد قیم قانونی در ایاالت متحده را ندارد کھ بتواند مراقبت و 
 

وزارت صحت و خدمات انسانی ایاالت متحده برای اطفال بدون   (CORR)بیشتر، با شماره تلیفون ویژه اداره اسکان پناھندگانمعلومات برای کسب 
 تماس بگیرید.   ,information@ORRNCC.com7001-203-800مالی: کنندگان  حمایتسرپست یا بدون ھمراه و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:information@ORRNCC.com

