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 کھ از پناھگاه ھای امن خارج می شوند  es(Parole(معلومات برای افغان ھای با اقامت مشروط 

   ژه یمھاجر و  ،مھی ضم 
 

تان   ی جدیدخانھ ھابھ  شما از زمره اولویت ھای اصلی ما در سفر   و رفاه شما مصئونیت، صحت متحده خوش آمدید.  بھ ایاالت
 شما است.  جوامع  در

 

 مھاجران خاص 

بھ  یا و مھاجر ویژه بر اساس استخدام توسط  منحیث کھ واجد شرایط درخواست تغییر وضعیت  معتقد ھستید اگر 
مھاجرت ویژه را قبل از آمدن بھ ایاالت متحده   ه ویزدرخواست  پروسھ یا اگر و دولت ایاالت متحده ھستید،  نمایندگی از

 :را تکمیل کنید   زیر پروسھ باید پس اید،   آغاز نموده ولی تکمیل ننموده 

صفحھ انترنیتی ذیل . برای اطالعات بیشتر، بھ را بگیرید  داخلھ با وزارت امور ھمراه ) COMرئیس مأموریت ( یتایید .1
visa-immg-visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us-مراجعھ کنید 

 gov.html-us-employed-afghans   ویا بھ این صفحھ مراجعھ کنید
-stranslator-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv-travel.state.gov/content/travel/en/us

interpreters.html .رئیس ماموریت یاگر قبالً تأیید )COM(  بروید. 2را دارید، بھ مرحلھ 

اداره خدمات  را با مریکایی آسیایی، بیوه (و یا مرد زن مرده) و یا مھاجر ویژه ابرای درخواست   ،I-360 ھرموف .2
 صفحھ انترنیتی موجود در  ھدایاتکنید. و ارسال   یروپخانھ  ) USCISشھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (

 360-uscis.gov/i  فارمت(ترجیحاً در  ضروری  اسنادرا با  تانخواست رکنید. می توانید د تطبیق را pdf  اسکن کرده (.
اداره خدمات   خواھیدایمیل کنید. لطفاً آدرس ایمیل را کھ می  nsci360sivapp@uscis.dhs.govآدرس این و بھ 

تأیید شده  I-360 ھرمو. اگر فرا بنویسیدشما ارسال کند، آن را بھ  رسید الکترونیکی  شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده
 بروید.  3لھ دارید، بھ مرح

  ، I-485می توانید فورمھ  مھاجرتیا تنظیم وضعیت و قانونی م یثبت اقامت دابخاطر تأیید شده دارید،  I-360 ھرموفاگر  .3
درخواست دھید. اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده بھ  )uscis.gov/i-485(را از طریق صفحھ انترنیتی 

us-behalf-employed-afghan-an-for-card-uscis.gov/green-صفحھ انترنیتی  موجود در  ھدایات
 government  360  ھرموفکنید. درخواست  تعقیب را-I  485  ھرموفشما باید قبل از ارسال-I ه باشدتأیید شد. 

 ) USCISاداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (  ،کردید و ارسال  را تکمیل  I-485 ھرموفبعد از اینکھ  .4
ت شھروندی و مھاجرت اداره خدما ھ شده توسط یارای ھدایات کند. تمامتنظیم مصاحبھ  بخاطرشما را وقت مالقات ممکن 

کارت   ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهاداره خدما شما را تأیید کنیم، I-485 ھرموفکنید. اگر  تطبیقرا  ایاالت متحده
ت شھروندی و مھاجرت  اداره خدما ست می کند.می شود) را برای شما پُ  یادگرین کارت نیز  نامم شما (کھ بھ یاقامت دا
 .استرسیدگی بھ درخواست شما بخشیدن  عاکنون در حال تسری متحدهایاالت 
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 پرداخت فیس ھا 
 .بدون پرداخت فیس استبرای یک مھاجر ویژه افغان  I-360  ھرموفارسال  •
برای یک مھاجر ویژه افغان وجود  I-360فورمھ  یبر اساس تایید I-485 ھرموفو ارسال  گونھ مصرف بخاطر ترتیبھیچ  •

 .بنویسند I-485 ھرموی فیدر سمت راست باالرا " OAW" کلمھ ندارد. متقاضیان باید 
برای مھاجران ویژه افغان با   I-360فورمھ  بارهدر شان سؤاالتبخاطر حل  می توانندمتقاضیان، ذینفعان یا وکالی سابقھ دار 

  (TTY 800-767- 1833) 5283-375-800بھ شماره اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده مرکز تماس 
 است.  شرقیوقت  بھ  بعد از ظھر 8صبح تا   8تماس بگیرند. ساعات کار مرکز تماس از دوشنبھ تا جمعھ، 

را بھ صورت   تاندوسیھ تماس بگیرید یا وضعیت    3418-620-212با شماره  ھستید پس  خارج از ایاالت متحدهاگر در 
 کنید. پیگیری egov.uscis.gov/casestatus/landing.doصفحھ انترنیتی  ازآنالین 
وزارت صفحھ انترنیتی مھاجرت، لطفاً بھ  ه یا ویز ورئیس مأموریت در حالت تعلیق  یسؤاالت در مورد درخواستبرای 
travel.state.gov/content/travel/en/us- بھ آدرسجھت معلومات تماس  خارجھامور 

gov.html-us-employed-afghans-visa-immg -visas/immigrate/special   .مراجعھ کنید 
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