
 

  برای مهاج��ن و�ژە افغا�ستان معلومات ورق 
 درخواست برای تثب�ت وضع�ت در �ک پناهگاە امن

 
 صحتبه ا�االت متحدە خوش آمد�د. هنگا� که به خانه های جد�د خود سفر � کن�د و در جوامع مح� خود ادغام � ش��د، 

 .و رفاە شما اول��ت اص� ما خواهد بود امنیت،
 

 مهاج��ن و�ژە 
ا�ط درخواست تغی�ی وضع�ت منح�ث �ک مهاجر و�ژە بر اساس وظ�فه ا�ر فکر � �� از ادارات دولت ا�االت  کن�د که واجد �ث

وع نمودە ا�د، با�د  اما تکم�ل نکردە متحدە هست�د، �ا ا�ر فرآیند درخواست و�زای مهاجرت و�ژە را قبل از آمدن به ا�االت متحدە �ث
 مراحل ز�ر را تکم�ل کن�د: 

 از ط��ق وزارت امور خارجه.   (COM)ارا�ه درخواست جهت در�افت تای�د�ه رئ�س مأمور�ت  .1
 travel.state.gov/content/travel/en/us-برو�د اینترنتیمعلومات ب�ش�ت به این آدرس  برای •

 gov.html-su-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special   و �ا 
برو�د    سا�ت  و�ب  این   iraqi-visas/immigrate/siv-travel.state.gov/content/travel/en/us-به 
. interpreters.html-translators-afghan 

 برو�د.  2را در�افت نمودە ا�د، به مرحله COMا�ر قبً� تأی�دی رئ�س مأمور�ت  •
، �ا مهاجرت و�ژەAmerasianآس�ایی - ، درخواست برای  ام��کایی I-360فورمه   .2

گ
با ادارە خدمات مهاجرت و   ، بیوە �

 را تعق�ب کن�د.   uscis.gov/i-360را خانه پوری کن�د. هدا�ات موجود در و�ب سا�ت    USCISشهروندی ا�االت متحدە  
 در فارمت  •

�
ورت (ترج�حا ) را اسکن نمودە و به این آدرس  pdf.شما � توان�د درخواست خود با اسناد مورد �ض

خواه�د که ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�ر � –   nsci360sivapp@uscis.dhs.govا�م�ل کن�د: 
ون�� اسناد شما را ارسال کند، �س ا�م�ل در�افیت رس�د را درج کن�د.   USCISا�االت متحدە   رس�د ال��ت

 برو�د.  3تأی�د شدە دار�د، به مرحله  Form I-360ا�ر فورمه  •
I-فورمه شما را تأی�د کردە باشد، � توان�د با  I-360فورمه   USCISا�ر ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  .3

) درخواست ده�د. ا�ر در ا�االت متحدە آدرس دار�د �س �    ، جهت تثب�ت وضع�ت �ا اقامت دا�م 485 ض (در�افت کارت س�ب
را به پناهگاە امن ا�االت متحدە ارسال کن�د. ا�ر در ا�االت متحدە   I-485بن��س�د و فورمه  I-485را در فورمه  توان�د آن

را   I-485آدرس ندار�د، �س زمایض که به آدرس جد�د تان رفت�د � توان�د آدرس تان را به فورمه تان درج کن�د. ا�ر فورمه 
an-for-card-uscis.gov/green-د، هدا�ات دادە شدە در و�ب سا�ت  بخاطر درج آدرس جد�د تان خانه پوری � کن�

 government-us-behalf-employed-afghan  ا�-eligibility/green-card-card/green-uscis.gov/green
interpreter-or-translator-iraqi-or-afghan-an-for-card  و عم� کن�د.  تعقیب 

آمدە است. ا�ر در   I-485پاسپورت را ندار�د که در هدا�ات فورمه   اندازه قطعه عکس به  2شما ن�از به ارسال  •
ثبت کردە ا�د   USCISرا در ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  I-360پناهگاە امن هست�د و فورمه 

مه  قبل از اینکه فور   USCISو اطالع�ه ای را در�افت کردە ا�د، ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  
360-I  485فورمه شما را تأی�د کند-I شما را میپذیرد. با�د   شما را با درخواست ثبت اقامت دا�م �ا تثب�ت وضع�ت

 فوق را عم� کن�د.  3هدا�ات مرحله 
ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی  را ارسال نکن�د،   I-485: ا�ر در زمایض که در پناهگاە امن هست�د، فورمه توجه •

 . باشد کردهتأی�د  I-485شما را قبل از ارسال فورمه  I-360با�د فورمه   USCISا�االت متحدە 
احبه  ممکن شما را برای مص USCIS، ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  I-485فورمه �س از تکم�ل نمودن  .4

 بخواهد. 
را تعق�ب و عم� کن�د.  USCISتمام هدا�ات ارا�ه شدە توسط ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  •

 . شد خواھد  ارسال پست  طریق  از،گ��ن کارت شما را برای شما شدشما تأی�د   I-485فورمه ا�ر 
 خواهد کرد، �� اینکه   USCISادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە   •

گ
به درخواست شما ��عا رس�د�

 در �ک پناهگاە امن ثبت شدە باشد و �ا در خانه جد�د تان باش�د. 
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 :را در �ک پناهگاە امن ا�االت متحدە خانه پوری � کنند I- 485هدا�ات ب�ش�ت برای کسایض که فورمه

درخواست(ها) تان را طور کامل ترت�ب و امضا کرد�د، � توان�د آن را به �ک کارمند ادارە خدمات   I-485که فورمه   وقیت  .1
 در پناهگاە امن �سل�م کن�د.  USCISمهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  

بعد از اینکه درخواست شما آمادە �سل�� شد و� کارمند ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە   •
USCIS    جهت در�افت درخواست (ها) شما حضور نداشته باشد، �س شما � توان�د درخواست خود را به پناهگاە

 امن که دارای موقع�ت مشخص است ارسال کن�د. 
ن� تواند در �ک پناهگاە امن در مورد درخواست تان تصم�م   USCISدی ا�االت متحدە  ادارە خدمات مهاجرت و شهرون  .2

همه درخواست های   USCISاتخاذ کند و �ا �ک اطالع�ه را ارا�ه نما�د. ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە  
 ارسال شدە را برای پردازش در�افت و به موقع�ت مرکزی َ�ست � کند. 

 ارسال � کند.  I-485ا�م�ل و تای�د در�افت درخواست را به آدرس مندرج در فورمه  دف�ت مرکزی  •
ض دی � باشد، از آدرس پناهگاە امن �ا آدر� که در اطالع�ه   • ض المل� مهاجرت در واشنگنت ا�ر آدرس سازمان بنی

 ، درخواست مجوز استخدام را استفادە نکن�د. I-765در�افت فورمه 
خدمات مهاجرت و    که ادارەھا نامھرا ارا�ه نکن�د، ممکن اطالع�ه های مصاحبه و سایر  ا�ر آدرس ا�االت متحدە  •

 برای شما ارسال � کند را در�افت کردە نتوان�د.  USCISشهروندی ا�االت متحدە  
کارت تغی�ی آدرس جد�د تان را به ادارە   ،AR-11فورمهرا تغی�ی م�ده�د، با�د با خانه پوری کردن  خودا�ر آدرس  •

روز اطالع ده�د که آدرس شما تغی�ی کردە   10در ظرف USCISخدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە 
 است. 

�ن راە برای �شک�ل دوس�ه    •    استفادە از فورمه آنالین در و�ب سا�ت AR-11��ع�ت
egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do    است. تغی�ی آدرس خود با خدمات �سیت ا�االت متحدە �ا هر

 بروز رسایض نم�کند.  USCISادارە د�گری آدرس شما را با ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە 
 ھا ھزینھ
 وجود ندارد.  ھزینھکه برای �ک مهاجر و�ژە افغان ثبت شدە است هیچ    I-360فورمه  برای خانه پوری   •
 وجود ندارد.  ھزینھتای�د شدە برای �ک مهاجر و�ژە افغان هیچ  I-360بر اساس فورمه  I-485برای خانه پوری فورمه   •
 " را بن��سند. OAWکلمه "  I-485سمت راست باالی فورمه  طرفمتقاض�ان با�د در    •

 
در حال تعلیق برای مهاجران و�ژە افغان سواالیت دارند، میتوانند با   I-360فورمه متقاض�ان، ذینفعان، �ا وکالی سابقه دار که در مورد 

ند. TTY 800-767-1833(  5283-375-800به شمارە   USCISمرکز ادارە خدمات مهاجرت و شهروندی ا�االت متحدە   ) تماس بگ�ی
 بعد از ظهر است. از خارج از ا�االت متحدە، � توان�د با  8صبح تا   8ازا جمعه، ساعات کار مرکز تماس از دوشنبه ت 

�د �ا وضع�ت دوس�ه تان را به صورت آنالین در این و�ب سا�ت   3418-620-212  شمارە  تماس بگ�ی
tus/landing.doegov.uscis.gov/casesta  .چک و برر� کن�د 

 
 به صفحه و�ب سا�ت وزارت امور  انتظار در مورد درخواست در حالبیشتر معلوماتبرای 

�
با رئ�س مأمور�ت �ا و�زای مهاجرت، لطفا

us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us-خارجه، 
 gov.html  .مراجعه کن�د 
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