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 کھ از پناھگاه ھای امن خارج می شوند   s(Parolee( اقامت مشروط غان ھای با ف معلومات برای ا 

 
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

 تان انجام دھید   (Parole)اقامت مشروط شما باید کدام کار ھا را بخاطر حفظ  

و ماندن در ایاالت  اقامت مشروط را حاصل نموده اید. برای حفظ  اقامت مشروطسال در ایاالت متحده اجازه  2شما بھ مدت 
 متحده، باید شرایط خاصی را رعایت کنید: 

 اقامت مشروط الزامیت ھا جھت حفظ  تاریخ ورود

شھروندان افغان کھ از  
  سپتمبر ماه  7تاریخ 
  31الی تاریخ  2021
بھ   2021 دسمبر 

ایاالت متحده اجازه  
را  اقامت مشروط 

 حاصل نموده اند

 قرار بگیرید و واکسین ھای خاصی را دریافت کنید. شما باید تحت معاینات صحی  )1
را حاصل می کنند، مطابق بھ   اقامت مشروط شھروندان افغان کھ بھ ایاالت متحده اجازه 

، باید تحت معاینات صحی قرار بگیرند و  اگر با در نظرداشت موارد  اقامت مشروط  شرط 
واکسین زیر را بدون تفکیک افراد  زیر وضعیت صحی مناسب ندارند باید اولین دوز  

 دریافت کنند:

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

(سرخچھ، سرخکان، اوریون)، در صورت عدم موجودیت (MMR) واکسین ایم ایم آر •
 سند واکسین؛

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

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

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/civil
surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815   

اگر معاینات صحی و واکسین ھای تان را در یک مرکز با بودجھ فدرال  دریافت نکرده اید، شما 
پرداخت مصارف معاینات صحی و واکسین تان ھستید. شما باید با مراجعھ بھ صفحھ  مسئول 

جام مراجعھ و سند تأیید ان   uscis.gov/vaccination status-انترنیتی وضعیت صحی 
 معاینات صحی و واکسین تان را گزارش دھید . 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
http://www.uscis.gov/vaccination-status
http://www.uscis.gov/vaccination-status
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 را از تغییر آدرس تان مطلع کنید  ) USCISاداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (  )2 
باید   روز  10را بعد از تغییر آدرس تان در ظرف  اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده 

 طالع دھید. ا
از طریق صفحھ    AR-11تغییر آدرس تان را در فورمھ کارت تغییر آدرس بیگانھ   •

انترنیتی زیر بھ صورت آنالین خانھ پوری کنید:   
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do   

آدرس ایمیل    ایمیلبھ این  واست تغییر آدرس دارید، درخ   بارهتوجھ: اگر مشکل یا سؤالی در  •
   nbcafghancoa@uscis.dhs.govبفرستید:  

شھروندان افغان کھ از  
اول ماه جنوری 

تا اکنون اجازه   2022
در  اقامت مشروط 

ایاالت متحده را  
 دریافت نموده اند 

 را از تغییر آدرس تان مطلع کنید  ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده اداره خدما  )1
باید  روز  10را بعد از تغییر آدرس تان در ظرف   ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده اداره خدما 

 اطالع دھید. 
با خانھ پوری   تان   آدرس   ریی متحده را از تغ   االت ی و مھاجرت ا   یخدمات شھرونداداره   •

  بھ صورت آنالین دریا   اطالع دھید ، کارت تغییر آدرس بیگانھ،  AR-11 کردن فرم 
:  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   •

 nbcafghancoa@uscis.dhs.gov  بفرستید:

 
 
 

https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
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 اقامت مشروط  ختم  

شما را خاتمھ دھد. اگر  اقامت مشروط اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده در صورت عدم رعایت این شرایط ممکن  
شما را خاتمھ دھیم، ممکن تمامی مزایای خود و فرصت تبدیل شدن بھ یک مقیم دایم قانونی (اگر واجد شرایط   اقامت مشروط  

 دیگر بودید) را از دست بدھید.

 بھ تماس شوم؟ ) USCISاداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده ( چطور میتوانم با  

 TTY( 5283-375-800بھ شماره  شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده  اداره خدمات توانید برای دریافت کمک با مرکز تماس  می
شرقی تماس بگیرید. ھنگامی کھ تماس می بھ وقت بعد از ظھر  8صبح تا  8)، از دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت 800-767-1833

 انستان معرفی کنید تا نماینده مناسب بتواند بھ شما کمک کند.  تبعھ افغ یاگیرید، لطفاً خود را یک شھروند 

 دریافت خدمات حقوقی 

legal-scams/find-uscis.gov/avoid-برای معلومات درباره دریافت محل خدمات حقوقی، لطفاً بھ صفحھ انترنیتی 
services .مراجعھ کنید 

 
 کھ ممکن واجد شرایط آنھا باشید: درازمدت انواع وضعیت حقوقی 

 پناھجویی

درخواست پناھندگی دھند. اگر بھ دلیل  می توانند ملیت یا وضعیت فعلی مھاجرت در نظر گرفتن  افراد در ایاالت متحده بدون  
یا ترس از و نژاد، مذھب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ اید 

این صفحھ   در مورد پناھندگی، بھ بیشتر   معلومات آزار و اذیت در آینده دارید، ممکن واجد شرایط پناھندگی باشید. برای 
   مراجعھ کنید. uscis.gov/asylum انترنیتی 

سال پس از ورود شان بھ ایاالت متحده، با استثنائات محدود،    1جریان  پناھندگی باید در   متقاضیانبھ صورت عموم، 
را تا یک   اقامت مشروط بھ شما اعطا شده باشد و این وضعیت یا  اقامت مشروط دھند. اگر وضعیت قانونی یا   درخواست 

سالھ   1العاده" از مھلت قبل از تسلیم درخواست پناھندگی حفظ کنید، ممکن واجد شرایط استثناء "شرایط فوقمناسب دوره 
 قرار بگیرید.   C.F.R 208.4(a)(5)(iv)  8دوسیھ تحت   ترتیب 

این کار را  تان اقامت مشروط  قبل از پایان وضعیت یا  کھ می کنیم اگر می خواھید درخواست پناھندگی بدھید پس پیشنھاد 
شما  کھ   وقتی، تا کنید می ھ ی ارارا درخواست پناھندگی    اقامت مشروط انجام دھید. با این حال، اگر پس از پایان وضعیت یا 

  سال  1فوق العاده مھلت  وشرایط استثنایی   ممکن تحت ، می کنید ھ ی ارادیگر   مناسب یک دوره  برایدرخواست پناھندگی 
 صفحھ انترنیتی ذیل مراجعھ کنید:    . برای اطالعات بیشتر، بھ قرار بگیرید  ترتیب دوسیھ دیگر بخاطر 

 -uscis.gov/sites/default/files/document/lesson
plans/One_Year_Filing_Deadline_Asylum_Lesson_Plan.pdf   برای اطالعات بیشتر در مورد

 جویی بھ صفحھ انترنیتی ذیل مراجعھ کنید:پناھ

states-united-the-in-asylum-asylum/asylum/obtaining-and-uscis.gov/humanitarian/refugees 

http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/asylum
http://www.uscis.gov/sites/default/files/document/lesson-plans/One_Year_Filing_Deadline_Asylum_Lesson_Plan.pdf
http://www.uscis.gov/sites/default/files/document/lesson-plans/One_Year_Filing_Deadline_Asylum_Lesson_Plan.pdf
http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states
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تسلیم کرده اید، می توانید وضعیت دوسیھ   خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده اداره  اگر قبالً درخواست پناھندگی را بھ 
با استفاده از شماره رسیدی کھ پس از درخواست بھ شما ارایھ   uscis.gov/casestatusتان را بھ صورت آنالین در 

 کردیم، بررسی کنید. 

 :باره فورم و  فیس ھامعلومات در

ت شھروندی و  اداره خدما را خانھ پوری کنید. این فورمھ در صفحھ انترنیتی  I-589برای درخواست پناھندگی، باید فورمھ  •
موجود است و ھیچ گونھ مصرف برای خانھ پوری آن وجود ندارد.   uscis.gov/i-589بھ آدرس    مھاجرت ایاالت متحده

ھای  رسیدگی سریع برای درخواست –قبل از  ارایھ درخواست، ھدایات اضافی زیر «عملیات خوش آمدگویی متحدان 
for-uscis.gov/humanitarian/information-پناھندگی» را در بخش «پناھندگی» در این صفحھ انترنیتی 

nationals-afghan  .بررسی و تعقیب کنید 

 درخواست ھای مھاجرت مبتنی بر خانواده 

یک (ھمسر، والدین، فرزندان، خواھر و برادر) دارید کھ شھروندان اصلی ایاالت متحده، مقیم دایم یا اگر شما خانواده نزد
واجد شرایط ارایھ درخواست وضعیت دایمی بھ نمایندگی از شما باشند. برای اطالعات بیشتر، بھ  آنھا مھاجر/پناھنده ھستند، ممکن 

categories-eligibility-card-card/green-uscis.gov/green .مراجعھ کنید 

ا )، متقاضیان یI-730و فورمھ  I-130ھای در حال انتظار برای مھاجرت مبتنی بر خانواده (فورمھ برای بررسی درخواست 
بھ شماره ھای  ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهاداره خدما توانند با مرکز تماس در دوسیھ می  G-28دار با فورمھ وکالی سابقھ

800-375-5283 (TTY 800-767-1833)   تماس  شرقیبھ وقت بعد از ظھر  8صبح تا   8از دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت
  ذینفعان در افغانستان است.ه خانوادمبتنی بر عرایض در حال تسریع  مھاجرت ایاالت متحدهت شھروندی و  اداره خدما  .بگیرند

 معلومات درباره فورم و  فیس ھا:

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

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

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

 کار در ایاالت متحده 

)، قبل از اینکھ بتوانید بھ طور uscis.gov/i-765جھت درخواست جواز  کار ( اقامت مشروط شما منحیث فرد با 
اگر  تأیید کند.  ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهاداره خدما شما را   I-765قانونی در ایاالت متحده کار کنید، باید فورمھ 

را در یک مرکز با بودجھ فدرال ارسال کرده باشید.    خود  I-765در ایاالت متحده، فورمھ   اقامت مشروط از بعد 
شما بھ آدرس شما پست خواھد    جواز کارسند  در صورتی کھ ثبت نام کرده باشید   ،بھ انجام کار دیگری ندارید ضرورت 

شد.  

http://www.uscis.gov/casestatus
http://www.uscis.gov/i-589
http://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
http://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
http://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
http://www.uscis.gov/i-765
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 معلومات درباره فورمھ 

 اید، لطفاً مراحل زیر را تکمیل کنید: تان ارسال نکرده   I-765اگر ھنوز فورمھ 

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

 " است.

کھ  تان، پاسپورت، یا سایر اسناد مسافرتی I-94 ھرموپی فاھمراه با یک کخانھ پوری کنید و را  I-765 ھرموف •
بھ   INA 212(d)(5)بر اساس   عام المنفعھبشردوستانھ یا دالیل  عاجلبا دالیل  اقامت مشروط کسب اجازه  دھندهنشان

، لطفاً از  I-94 ھ رموپی فااطالعات بیشتر در مورد دریافت ک. برای کسب ھستید را ضمیمھ کنیدایاالت متحده 
 دیدن کنید:صفحات انترنیتی ذیل ایاالت متحده در  سرحدیگمرک و حفاظت  انترنیتی اتصفح

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

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

ممکن قبل از تصمیم گیری در حصھ   اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهوقت مالقات خدمات بیومتریک.  •
ھای سوابق  شما برای تأیید ھویت تان، جھت بھ دست آوردن اطالعات اضافی، و انجام بررسی I-765درخواست فورمھ 

ضرورت از شما نظر بھ انجام میشود،  )FBIرال (امنیتی، منجملھ بررسی سوابق جنایی کھ توسط دفتر تحقیقات فد
. پس از دریافت  بخواھد کھ برای مصاحبھ حاضر شوید یا از شما بیومتریک (اثرانگشت، عکس و/یا امضا) بگیرد

خدمات بیومتریک بھ صورت کتبی بھ  بھ انجامشدن ضر ا حدرخواست شما و بررسی کامل بودن آن، در صورت نیاز بھ 
ت  اداره خدما  توسط محل تعیین شده  و یا برنامھ حمایتیمرکز  ، موقعیتاین کار برای انجامشما اطالع خواھیم داد. 

مالقات  وقتد. اگر در کنمی  ارسال شما  بھمالقات شما را  وقتتاریخ و زمان  ھمرا با شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده
ممکن است درخواست شما را   ت شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهاداره خدما  یک خود شرکت نکنید،خدمات بیومتر

 رد کند. مست

را  شما ) EAD( جواز کار، ما سند نمایدشما را تأیید  I-765 ھرم وفاداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده ھنگامی کھ 
 بھ آدرس شما پست می کنیم. تانبرای 

 معلومات درباره فیس ھا 

ایاالت متحده    شھروندان افغانستان بھ  اند،    انتقال دادهافغان کھ بھ دلیل بحران بشردوستانھ در  بھ پرداخت    مکلفشده 
 . دننمی باش I-765 ھرموف مصارف ترتیب دوسیھ و

، باید کندمی پرداخت    آن را  مصارف  وکند  استخدام میرا    افراد  کارفرمایی کھقانون فدرال ھر  مطابق بھ  باشید:    بھ یاد داشتھلطفاً  
سند جواز کار   تاھستید، ممکن از شما خواستھ شود    در جستجوی کارکند. اگر    خانھ پوری، تأیید صالحیت استخدام را  I-9  ھرموف

EAD  ید.کنھ یاراتان خود را بھ کارفرمای بالقوه 
  central-9-uscis.gov/i  آدرس  ینا  کارمند را می توانید در  حیث نم و حقوق شما    I-9رم  ور در مورد فاطالعات بیشت

 .دریابید

https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
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 شماره و کارت تامین اجتماعی  

تامین   و کارت برای گماشتھ شدن بھ کار، دریافت مزایای تامین اجتماعی و دریافت سایر خدمات دولتی شما باید شماره 
را با  شما  I-765 ھ رمواید کھ اطالعات فاجازه داده شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده   اداره خدمات   اجتماعی داشتھ باشید. اگر بھ 

دھند و یک تأمین اجتماعی بھ شما اختصاص می و کارت  ) بھ اشتراک بگذارد، آنھا یک شماره SSAاداره تأمین اجتماعی (
اجازه  اداره خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحدهبھ  کنند. اگر پست می شماکارت تأمین اجتماعی را بھ آدرس ثبت شده  

این صفحھ  موجود در  ھدایات توانید با استفاده از ، میتان را نداده باشید  )SSA(العات کارت تامین اجتماعی طا نشریک نمود 
 . دھید  شماره و کارت تأمین اجتماعی درخواست  دریافت  برای  /ssa.gov/ssnumberانترنیتی

 معلومات درباره ازدواج ھا 

 کمکاز آن  دوری یا وازدواج آزاردھنده یا اجباری  در حصھ اجتناب ازدر ایاالت متحده، قوانینی وجود دارد کھ ممکن بھ شما 
افتد و ممکن زمانی رخ دھد کھ شخصی از سوء کند. ازدواج اجباری ازدواجی است کھ بدون رضایت یک یا ھر دو نفر اتفاق می

ا فریب شما را مجبور بھ ازدواج کند. اگر متحمل ازدواج اجباری، خشونت خانگی، یا سایر  استفاده فیزیکی یا عاطفی، تھدید ی
ن نامیده می شود) تماس بگیرید تا کمک رایگان بھ زبان وفیتل شماره ھای عاجلن زیر (کھ وفیتلھای آزارھا شده اید، لطفاً با شماره 

 دریافت کنید. تان راخود

 . ndvh.org، (TTY) 3224-787-800 ,7233-799-800  خانگی:ن ملی خشونت و فیتلشماره  •
 800- 656-4673 ، rainn.org:  (RAINN) ملی تجاوز جنسی شبکھ ملی تجاوز، سوء استفاده و محارمشماره تلیفون  •
 . missingkids.com،  5678-843-800 :گمشده و مورد استثمار اطفالمرکز ملی  •
 . ncvc.org،   (TTY) 7996-211-800 ,2255-394-800 :مرکز ملی قربانیان جنایت •
 233733: شماره پیام گیر 7888-373-888  ملی قاچاق انسان:شماره تلیفون  •
روز ھای شرقی،  بھ وقت   5:30الی   9از ساعت     9491-356-571 :  ازدواج اجباری ابتکار -مرکز عدالت طاھریھ  •

 . preventforcedmarriage.orgجمعھ  دوشنبھ تا

 معلومات برای اطفال بدون ھمراه 

سال است کھ وضعیت مھاجرت قانونی بھ ایاالت متحده را   18 سن فرد زیر عبارت از بدون ھمراه اطفال ، صورت عمومبھ 
 . نماید را وی ندارد کھ بتواند مراقبت و حضانت فیزیکی را یا قیم قانونی در ایاالت متحده  و ندارد و والدین 

مستقیم وزارت   شماره تلیفونسرپرست، با بی اطفالھا و خدمات موجود برای حمایت از برای اطالعات بیشتر در مورد برنامھ
-203-800است بھ شماره  بدون ھمراه و حامیان مالی اطفال) برای  ORR( مھاجریناداره اسکان  بشری و خدمات  صحت
برنامھ  با انترنیتی اداره اسکان مھاجرین، یا بھ صفحات تماس بگیرید information@ORRNCC.comو یا ایمیل  7001
 بدون ھمراه سنزیر برای پناھجویانبرنامھ و  )acf.hhs.gov/orr/programs/uc(   (UC)بدون ھمراه سن زیر اطفال

(URM)   بھ صفحھ انترنیتی مراجعھ کنید)acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm( . 

http://www.ssa.gov/ssnumber/
mailto:information@ORRNCC.com
http://www.acf.hhs.gov/orr/programs/uc
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/urm
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