معلومات ب رای افغانهای دارای اقامت مرشوط که در حال خارج شدن از تاسیسات نظامی هستند
ویزه ویژە مهاجرتی ()SIV
بە ایاالت متحدە خوش آمدید .در حالی کە بە خانۀ جدید تان سفر می کنید و در جامعه جدید خود سکونت اختیار می منایید  ،تندرستی ،امنیت و ارامش خاطر شام ب رای ما اولویت
دارد.
ویزه ویژە مهاجرتی ()SIV
اگر شام معتقدید کە واجد رشایط ب رای ویزه ویژە مهاجرتی ( )SIVهستید و یا اگر قبل از داخل شدن به ایاالت متحده پروسه درخواست این ویزه را رشوع کرده بودید ،باید م راحل ذیل
را تکمیل منائید:
.

ب رای به دست اوردن تاییدیۀ رییس ماموریت و یا ( )COMبه وزارت امور خارجە درخواست بدهید .ب رای اطالعات بیشرت از این ویب سایت دیدن منایید:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html

و یا این ویب سایت
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html

اگر شام تاییدیە رئیس ماموریت ( )COMرا از قبل در اختیار دارید ،بە مرحلە  ٢م راجعه کنید.
.

فورمۀ آی )Form I-360( ٣٦٠-را ب رای کسانی که امریکایی های آسیایی ( )Amerasianهستند و یا کسانی که بیوه (مرد یا زن بیوه) هستند و یا کسانی
که ویزه ویژە مهاجرتی دارند استفاده منایید .این فورمه را به اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی ایاالت متحده ( )USCISارسال کنید .دستورالعمل ها را در
 www.uscis.gov/i-360دنبال کنید .شام می توانید درخواست تان را اسکن ( )Scanمنوده و هم راە با مدارک الزم (ترجیح اً با فورمت پی دی اف  )pdfبە
ایمل آدرس  nsci360sivapp@uscis.dhs.govارسال کنید .لطفا آدرس ایمیل تان را مشخص کنید تا اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی ایاالت متحده
( )USCISرسید دریافت الکرتونیکی را ب رایتان بفرستد .اگر فورمه آی )Form I-360( ٣٦٠-تایید شدە را در دست دارید بە مرحلە  ٣بروید.

.

اگر فورمه آی )Form I-360( ٣٦٠-قبول شده دارید ،شام می توانید فورمه آی )Form I-485( ٤٨٥-را ازین ویب سایت
 https://www.uscis.gov/i-485بدست اورده و خانه پری کرده و به اداره خدمات شهروندی و مهاجرتی ( )USCISارسال منایید.
لطفا رهنمود های که درین ویب سایت ذکرشده خوانده و عملی کنید:
www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government

فورمۀ درخواستی آی )Form I-360( ٣٦٠-شام باید قبول شدە باشد قبل از اینکە شام درخواست تنظیم وضعیت در اقامت دامئی قانونی از طریق فورمه
 Form I-485را ارسال کنید.
.
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بعد از اینکە فورمۀ آی Form I-485 ٤٨٥-را ارسال منودید ،شاید اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده ( )USCISب رای شام یک درخواست
مصاحبه و یا انرتیو بفرستد .لطفا دستورالعمل های این اداره ( )USCISرا دنبال و عملی کنید .اگر فورمۀ آی Form I-485 ٤٨٥-شام قبول شد ،اداره
خدمات شهروندی و مهاجرتی ایاالت متحده ( )USCISکارت اقامت دامئی قانونی را (که بە اسم گرین کارت یا کارت سبز هم شناختە شدە است) ب رایتان
ارسال خواهد منود.
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فیس و یا هزینە فورمه ها
·فورمۀ آی Form I-360 ٣٦٠-ب رای ویزه ویژه مهاجرتی و یا  SIVاز هزینە معاف است.
·فورمه  485-Iبر اساس فورمه تایید شده Form I-360که ب رای ویزه ویژه مهاجرتی است هم از هزینه معاف است .درخواست کننده گان باید کلمه
“  ” OAWرا در سمت راست باالی فورمه  485-Iبنویسند.
ب رای پرسش در مورد فورمۀ آی ( Form I-360 ٣٦٠-ویزه ویژە مهارجرتی) که هنوز در جریان طی م راحل است درخواست کنندگان ،ذینفعان ،یا وکالی مربوطه می توانند به مرکز
متاس ادارە خدمات مهاجرتی و شهروندی ایاالت متحدە ( )USCISبه شامرە تیلفون  ٨٠٠-٣٧٥-٥٢٨٣یا( 800-375-5283تی تی وای  ٨٠٠-٧٦٧-١٨٣٣یا)TTY 800-767-1833
متاس بگیرید .ساعات کاری مرکز متاس از دوشنبە تا جمعە از ساعت  ٨صبح تا  ٨شب بە وقت رشق آمریکا خواهد بود .ب رای خارج از ایاالت متحدە ،با شامرۀ ٢١٢-٦٢٠-٣٤١٨
( ) 212-620-3418متاس بگیرید .همچنان میتوانید وضعیت درخواست و را میتوانید از طریق آدرس انرتنتی  egov.uscis.gov/casestatus/landing.doبررسی کنید.
اگر کدام سوال در باره درخواست مسئول ماموریت و یا منرب ( )COMکه تحت بررسی ق رار دارد و یا اگر سوالی در باره ویزه مهاجرتی دارید لطفا به ویب سایت وزارت امور خارجە
ایاالت متحده ()https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
م راجعه منایید.
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