
افغان و اوکراینی دارنده پارول یا اجازه اقامت موقت میتوانند از پارول خویش به حیث  مشخص یک تعداد اتباع یاداوری: 

 مجوز کار استفاده نمایند. 

 از یک تعداد مشخصکه  نمود ناعال2022نوامبر  21به تاریخ  USCISاداره خدمات پناهندگی و تابعیت ایاالت متحده یا 

شامل کتگوری خاص دخول به امریکا می باشند، میتوانند  اتباع افغانستان و اوکراین دارنده اجازه اقامت موقت یا پارول که 

 از سند پارول خویش منحیث مجوز کار استفاده کنند. 

 

و تاریخ اعتبار   باشند  OARیا  UHP  یا سند ورود به امریکا شامل کتگوری پذیرش نوع  I-94 مهرفودر  افرادیکه •

منحیث سند هویت موقت و   Aلست  سند قابل قبول مندرجرا به عنوان یک   آن، می توانند فورمه شان منقضی نشده باشد 

 بی ارائه نمایند. برای تثبیت اهلیت و شرایط کار به منظور کاریا I-9 فورمه  مجوز کار در مطابقت با 

  24 بین  تاریخ های  بوده و   DT نوع پذیرش یا سند ورود شان به امریکا شامل کتگوری  I-94 مهرفو افرادیکه در •

درج کرده صادر شده باشد و اوکراین را  در سند شان به عنوان کشور تابعیت  2023سپتامبر  30و  2022بروری ف

 فورمهمنحیث سند هویت موقت و مجوز کار مطابق  Aلست  قبول مندرجقابل  سند ، می توانند ان را به عنوان یک باشند 

I-9 .به منظور کاریابی نشان دهند 

 

( کارمند باید یکی از  نیاز به تاییدی مجدد بعد از انقضای مجوز کار استخدام )یا در صورت  پس ازروز   90در جریان 

   :کند  فراهمذیل را  اسناد 

 

 ، یا (EAD)  معتبر مجوز کار یا ( سند 1

  Bلیست  مندرج هویت ی از اسناد قابل قبولو یکمحدودیت بدون     Social Security Cardیا 1کارت تامین اجتماعی( 2

 . I-9 فورمه  مطابق 

 

 I-94 فورمهرا دریافت کرده اند، باید برای مشاهده و چاپ یک کاپی از I-94 فورمه به ایاالت متحده حین ورود افرادی که 

 مراجعه کنند.  I-94وب سایت خود به 

 

تنها برای آنعده از افراد واجد شرایط فوق قابل اجرا می باشد که پارول یا اجازه اقامت موقت شان از جانب  این پالیسی 

 لغوه نشده باشد.  وزارت امنیت داخلی 

 

 .مراجعه نمائید موقت  برای کارگران  USCIS Temporary Workers pageجهت معلومات بیشتر به صفحه 

افرادی   یکن براممشد نمی با کاریابی که دارای هیچ نوع محدودیت  social security cardتامین اجتماعی یا  تکار1

برای معلومات بیشتر به این صفحه مراجعه  . ا بدست نیاورده اند دایمی ایاالت متحده راقامت که اجازه  دردسترس نباشد 

 https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm  کنید.
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