ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ) (Paroleesﮐﮫ از ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی اﻣن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧوش آﻣدﯾد .ﺻﺣت ،ﻣﺻﺋوﻧﯾت و رﻓﺎه ﺷﻣﺎ از زﻣره اوﻟوﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﺎن
در ﺟواﻣﻊ ﺷﻣﺎ اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐدام ﮐﺎر ھﺎ را ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ) (Paroleﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدت  2ﺳﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط را ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﯾد .ﺑرای ﺣﻔظ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط و ﻣﺎﻧدن در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد:
ﺗﺎرﯾﺦ ورود
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن ﮐﮫ از
ﺗﺎرﯾﺦ  7ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر
 2021اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ 31
دﺳﻣﺑر  2021ﺑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط را
ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﻧد

اﻟزاﻣﯾت ھﺎ ﺟﮭت ﺣﻔظ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط
 (1ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و واﮐﺳﯾن ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط را ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ
ﺷرط اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط  ،ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و اﮔر ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻣوارد
زﯾر وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧدارﻧد ﺑﺎﯾد اوﻟﯾن دوز واﮐﺳﯾن زﯾر را ﺑدون ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻓراد
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد:
•

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻣرض ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ) ﯾﺎدداﺷت :اﮔر ﻣرض ﺳل ﻣﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯾﮕردد ﺑﺎﯾد ﻓرد
در ﻗرﻧطﯾن و ﺗﺣت ﺗداوی ﻗرار ﺑﮕﯾرد(.؛

•

واﮐﺳﯾن اﯾم اﯾم آر)) (MMRﺳرﺧﭼﮫ ،ﺳرﺧﮑﺎن ،اورﯾون( ،در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت
ﺳﻧد واﮐﺳﯾن؛

•

واﮐﺳﯾن ﭘوﻟﯾو ﯾﺎ ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ،در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﻧد واﮐﺳﯾن؛

•

واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ ﮐوﯾد  ،19در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﻧد واﮐﺳﯾن؛ و

•

در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﻧد واﮐﺳﯾن ﺑﺎﯾد ﺳﺎﯾر واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳن ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣراﮐز ﮐﻧﺗرول و وﻗﺎﯾﮫ اﻣراض ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civilsurgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815

اﮔر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ و واﮐﺳﯾن ھﺎی ﺗﺎن را در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﻓدرال درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ﻣﺻﺎرف ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ و واﮐﺳﯾن ﺗﺎن ھﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ  status uscis.gov/vaccination-ﻣراﺟﻌﮫ و ﺳﻧد ﺗﺄﯾﯾد اﻧﺟﺎم
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ و واﮐﺳﯾن ﺗﺎن را ﮔزارش دھﯾد .
1
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 (2اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISرا از ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد
اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﻌد از ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن در ظرف  10روز ﺑﺎﯾد
اطﻼع دھﯾد.
• ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن را در ﻓورﻣﮫ ﮐﺎرت ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  AR-11از طرﯾﻖ ﺻﻔﺣﮫ
اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ زﯾر ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧﯾد:
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
•
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن ﮐﮫ از
اول ﻣﺎه ﺟﻧوری
 2022ﺗﺎ اﮐﻧون اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را
درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد

2

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﻣﺷﮑل ﯾﺎ ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎره درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر آدرس دارﯾد ،ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل آدرس اﯾﻣﯾل
ﺑﻔرﺳﺗﯾدnbcafghancoa@uscis.dhs.gov :

 (1اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را از ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد
اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﻌد از ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن در ظرف  10روز ﺑﺎﯾد
اطﻼع دھﯾد.
•

اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را از ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری
ﮐردن ﻓرم  ،AR-11ﮐﺎرت ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،اطﻼع دھﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در
آدرس ذﯾل ﺧﺑر دھﯾد:
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

•

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﻣﺷﮑل ﯾﺎ ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎره درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر آدرس دارﯾد ،ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل آدرس اﯾﻣﯾل
ﺑﻔرﺳﺗﯾدnbcafghancoa@uscis.dhs.gov :
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ﺧﺗم اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط
در ﺻورت ﻋدم رﻋﺎﯾت اﯾن ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺷﻣﺎ را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھد .اﮔر
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺷﻣﺎ را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾم ،ﻣﻣﮑن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣزاﯾﺎی ﺧود و ﻓرﺻت ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﯾم داﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ )اﮔر واﺟد ﺷراﯾط
دﯾﮕر ﺑودﯾد( را از دﺳت ﺑدھﯾد.
ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوم؟
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎره TTY ) 800-375-5283
 ،(800-767-1833از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺧود را ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﯾﺎ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره درﯾﺎﻓت ﻣﺣل ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ uscis.gov/avoid-scams/find-legal-
 servicesﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﻧواع وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ درازﻣدت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن واﺟد ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد:
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ
اﻓراد در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﻠﯾت ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دھﻧد .اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ،ﻋﺿوﯾت در ﯾﮏ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﯾﺎ ﺗرس از
آزار و اذﯾت در آﯾﻧده دارﯾد ،ﻣﻣﮑن واﺟد ﺷراﯾط ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺑﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﮫ
اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ  uscis.gov/asylumﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوم ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن  1ﺳﺎل ﭘس از ورود ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻣﺣدود،
درﺧواﺳت دھﻧد .اﮔر وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋطﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد و اﯾن وﺿﻌﯾت ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط را ﺗﺎ ﯾﮏ
دوره ﻣﻧﺎﺳب ﻗﺑل از ﺗﺳﻠﯾم درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎء "ﺷراﯾط ﻓوقاﻟﻌﺎده" از ﻣﮭﻠت  1ﺳﺎﻟﮫ
ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ ﺗﺣت  208.4(a)(5)(iv) C.F.R 8ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑدھﯾد ﭘس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯾت ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺗﺎن اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯾت ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای ﯾﮏ دوره ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن ﺗﺣت ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭﻠت  1ﺳﺎل
دﯾﮕر ﺑﺧﺎطر ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
uscis.gov/sites/default/files/document/lesson plans/One_Year_Filing_Deadline_Asylum_Lesson_Plan.pdfﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states
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اﮔر ﻗﺑﻼً درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﺿﻌﯾت دوﺳﯾﮫ
ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در  uscis.gov/casestatusﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻣﺎره رﺳﯾدی ﮐﮫ ﭘس از درﺧواﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ
ﮐردﯾم ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻓورم و ﻓﯾس ھﺎ:
•

ﺑرای درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻓورﻣﮫ  I-589را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓورﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و
ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ آدرس  uscis.gov/i-589ﻣوﺟود اﺳت و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺻرف ﺑرای ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری آن وﺟود ﻧدارد.
ﻗﺑل از اراﯾﮫ درﺧواﺳت ،ھداﯾﺎت اﺿﺎﻓﯽ زﯾر »ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوش آﻣدﮔوﯾﯽ ﻣﺗﺣدان – رﺳﯾدﮔﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑرای درﺧواﺳتھﺎی
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ« را در ﺑﺧش »ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ« در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ uscis.gov/humanitarian/information-for-
 afghan-nationalsﺑررﺳﯽ و ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد.

درﺧواﺳت ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧﺎﻧواده
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ﻧزدﯾﮏ )ھﻣﺳر ،واﻟدﯾن ،ﻓرزﻧدان ،ﺧواھر و ﺑرادر( دارﯾد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان اﺻﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣﻘﯾم داﯾم ﯾﺎ
ﻣﮭﺎﺟر/ﭘﻧﺎھﻧده ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن آﻧﮭﺎ واﺟد ﺷراﯾط اراﯾﮫ درﺧواﺳت وﺿﻌﯾت داﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ
 uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categoriesﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳتھﺎی در ﺣﺎل اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧﺎﻧواده )ﻓورﻣﮫ  I-130و ﻓورﻣﮫ  ،(I-730ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﯾﺎ
وﮐﻼی ﺳﺎﺑﻘﮫدار ﺑﺎ ﻓورﻣﮫ  G-28در دوﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی
) 800-375-5283 (TTY 800-767-1833از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد .اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺣﺎل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋراﯾض ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺧﺎﻧواده ذﯾﻧﻔﻌﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻓورم و ﻓﯾس ھﺎ:
•

ﻓورﻣﮫ  ،I-130ﻋرﯾﺿﮫ ﺑرای اﻗﺎرب ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﺳﺗﻠزم ﭘرداﺧت ﻣﺻﺎرف ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ اﺳت وﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط
درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺻﺎرف ﻧﯾﺳت.

•

ﻓورﻣﮫ  ،I-730ﻋرﯾﺿﮫ اﻗﺎرب ﻣﮭﺎﺟر /ﭘﻧﺎھﺟو ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺻﺎرف ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ ﻧدارد.

•

ﻓورﻣﮫ  ،I-485درﺧواﺳت ﺛﺑت اﻗﺎﻣت داﯾم ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم وﺿﻌﯾت ،اﮔر ﺑر اﺳﺎس ﻓورﻣﮫ  I-130ﺛﺑت ﺷود ،ﻣﺳﺗﻠزم ﭘرداﺧت
ﻣﺻﺎرف ﻣﯾﮕردد وﻟﯽ واﺟد ﺷراﯾط درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺻﺎرف ﻧﯾﺳت.

ﮐﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﻓرد ﺑﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺟﮭت درﺧواﺳت ﺟواز ﮐﺎر ) ،(uscis.gov/i-765ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ طور
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓورﻣﮫ  I-765ﺷﻣﺎ را اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد .اﮔر
ﺑﻌد از اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻓورﻣﮫ  I-765ﺧود را در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﻓدرال ارﺳﺎل ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺿرورت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر دﯾﮕری ﻧدارﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﺳﻧد ﺟواز ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آدرس ﺷﻣﺎ ﭘﺳت ﺧواھد
ﺷد.
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻓورﻣﮫ
اﮔر ھﻧوز ﻓورﻣﮫ  I-765ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﮑردهاﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣراﺣل زﯾر را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
•

ﻓورﻣﮫ  I-765را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧﯾد .ﮐﺗﮕوری واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺗﺎن را در ﻗﺳﻣت  ،2ﺷﻣﺎره  ،27در ﻓورﻣﮫ I-765
ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﻧﻣﺑر ﻣﮑﺗوب و ﺷﻣﺎره ﮐﺗﮕوری واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای اﻓراد ﺑﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ")(11)(c
اﺳت".

•

ﻓورﻣﮫ  I-765را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧﯾد و ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﻓورﻣﮫ  ،I-94ﭘﺎﺳﭘورت ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺗﺎن ﮐﮫ
ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﮐﺳب اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺑﺎ دﻻﯾل ﻋﺎﺟل ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﻻﯾل ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺑر اﺳﺎس ) INA 212(d)(5ﺑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺳﺗﯾد را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد درﯾﺎﻓت ﮐﺎﭘﯽ ﻓورﻣﮫ  ،I-94ﻟطﻔﺎ ً از
ﺻﻔﺣﺎت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﮔﻣرک و ﺣﻔﺎظت ﺳرﺣدی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﺻﻔﺣﺎت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ذﯾل دﯾدن ﮐﻧﯾد:

•

o

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/I94-OAW-Dari.pdf

o

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/I94-OAW-Pashtu.pdf

وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺧدﻣﺎت ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ .اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻣﮑن ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺣﺻﮫ
درﺧواﺳت ﻓورﻣﮫ  I-765ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت ﺗﺎن ،ﺟﮭت ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ،و اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽھﺎی ﺳواﺑﻖ
اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳواﺑﻖ ﺟﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دﻓﺗر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓدرال ) (FBIاﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ،ﻧظر ﺑﮫ ﺿرورت از ﺷﻣﺎ
ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد ﯾﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ )اﺛراﻧﮕﺷت ،ﻋﮑس و/ﯾﺎ اﻣﺿﺎ( ﺑﮕﯾرد .ﭘس از درﯾﺎﻓت
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ و ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺑودن آن ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﺷدن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط اداره ﺧدﻣﺎت
ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﻣرا ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر در وﻗت ﻣﻼﻗﺎت
ﺧدﻣﺎت ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ ﺧود ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ،اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را
ﻣﺳﺗرد ﮐﻧد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻓورﻣﮫ  I-765ﺷﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﺎ ﺳﻧد ﺟواز ﮐﺎر ) (EADﺷﻣﺎ را
ﺑرای ﺗﺎن ﺑﮫ آدرس ﺷﻣﺎ ﭘﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻓﯾس ھﺎ
ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺣران ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده اﻧد ،ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﻣﺻﺎرف ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ و ﻓورﻣﮫ  I-765ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻓدرال ھر ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد را اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺻﺎرف آن را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد
ﻓورﻣﮫ  ،I-9ﺗﺄﯾﯾد ﺻﻼﺣﯾت اﺳﺗﺧدام را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧد .اﮔر در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺳﻧد ﺟواز ﮐﺎر
 EADﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﺗﺎن اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻓورم  I-9و ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﮐﺎرﻣﻧد را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾن آدرس uscis.gov/i-9-central
درﯾﺎﺑﯾد.
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ﺷﻣﺎره و ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرای ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﮐﺎر ،درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎره و ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺟﺎزه دادهاﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻓورﻣﮫ  I-765ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
اداره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SSAﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد ،آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره و ﮐﺎرت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽدھﻧد و ﯾﮏ
ﮐﺎرت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ آدرس ﺛﺑت ﺷده ﺷﻣﺎ ﭘﺳت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺟﺎزه
ﺷرﯾﮏ ﻧﻣودن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SSAﺗﺎن را ﻧداده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھداﯾﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ
اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ssa.gov/ssnumber/ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺷﻣﺎره و ﮐﺎرت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺧواﺳت دھﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ازدواج ھﺎ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﺻﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ازدواج آزاردھﻧده ﯾﺎ اﺟﺑﺎری و ﯾﺎ دوری از آن ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .ازدواج اﺟﺑﺎری ازدواﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﯾﮏ ﯾﺎ ھر دو ﻧﻔر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد و ﻣﻣﮑن زﻣﺎﻧﯽ رخ دھد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ از ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎطﻔﯽ ،ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﻓرﯾب ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ازدواج ﮐﻧد .اﮔر ﻣﺗﺣﻣل ازدواج اﺟﺑﺎری ،ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
آزارھﺎ ﺷده اﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻠﯾﻔون زﯾر )ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻋﺎﺟل ﺗﻠﯾﻔون ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ راﯾﮕﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺧودﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
•

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﻣﻠﯽ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ.ndvh.org ،800-799-7233, 800-787-3224 (TTY) :

•

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﻣﻠﯽ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻠﯽ ﺗﺟﺎوز ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده و ﻣﺣﺎرم )rainn.org ،800- 656-4673 : (RAINN

•

ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ اطﻔﺎل ﮔﻣﺷده و ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر.missingkids.com ،800-843-5678 :

•

ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﺎﯾت.ncvc.org ، 800-394-2255, 800-211-7996 (TTY) :

•

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﻣﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن 888-373-7888 :ﺷﻣﺎره ﭘﯾﺎم ﮔﯾر233733 :

•

ﻣرﮐز ﻋداﻟت طﺎھرﯾﮫ  -اﺑﺗﮑﺎر ازدواج اﺟﺑﺎری  571-356-9491 :از ﺳﺎﻋت  9اﻟﯽ  5:30ﺑﮫ وﻗت ﺷرﻗﯽ ،روز ھﺎی
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ .preventforcedmarriage.org

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای اطﻔﺎل ﺑدون ھﻣراه
ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوم ،اطﻔﺎل ﺑدون ھﻣراه ﻋﺑﺎرت از ﻓرد زﯾر ﺳن  18ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را
ﻧدارد و واﻟدﯾن و ﯾﺎ ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣراﻗﺑت و ﺣﺿﺎﻧت ﻓﯾزﯾﮑﯽ وی را ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اطﻔﺎل ﺑﯽﺳرﭘرﺳت ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﻣﺳﺗﻘﯾم وزارت
ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری اداره اﺳﮑﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ) (ORRﺑرای اطﻔﺎل ﺑدون ھﻣراه و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎره 800-203-
 7001و ﯾﺎ اﯾﻣﯾل  information@ORRNCC.comﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ اداره اﺳﮑﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اطﻔﺎل زﯾرﺳن ﺑدون ھﻣراه ) (acf.hhs.gov/orr/programs/uc) (UCو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن زﯾرﺳن ﺑدون ھﻣراه
) (URMﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ).(acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm
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