
          وزارت عدلیھ ایاالت متحده
     بخش حقوق مدنی

  IERقسمت حقوق مھاجران و کارمندان  (ای ایی ار)   
 
 

 اند مشروط مخصوص مھاجرت و اقامت موقت معلومات استخدام در مورد افغانھایی کھ دارای ویزه
 

کھ اجازه کارازدولت ایاالت متحده دریافت کرده اند،  ھای دریافت کننده اقامت موقت مشروط افغان
افغان با اقامت دائمی  و مھاجرین LPRs مھاجران ویژه افغان کھ دارای اقامت دائمی قانونی (ال پی ار)

میباشند، اجازه دارند در ایاالت متحده کار کنند. این برگھ حاوی اطالعیھ  CPRs(سی پی ار)  مشروط
معلومات عمومی و  (ای ایی ار) صادر شده IERکارمندان ن وبخش حقوق مھاجریرسمی است کھ توسط 

پناھندگان افغان ممکن است وضعیت مھاجرتی  فراھم مینماید. استخدام شدن برخی از حقوق درموردرا 
دیگری داشتھ باشند و یا تابع ایاالت متحده باشند. کار فرمایان نباید تابعیت و یا وضعیت مھاجرت ویا حق 

 کار کردن آنھا را براساس اینکھ آن شخص اھل کجاست، فرض کنند. 
 

روطاقامھٴ موقت مشویژه مھاجر ودریافت کنندگان  هسابقھ وضعیت ویز  
         

ویژه مھاجرتی کھ دارای اقامت دائمی در ایاالت متحده  میباشند، اغلب "مھاجر  هصاحبان  ویز •
نامیده میشوند."  آنھا میتوانند  CPRs(سی پی ار) و یا مھاجر خاص  LPRs( ال پی ار)  خاص

و کار  مانند سایر مقیمان دائمی بر اساس وضعیت اقامت دائمی شان در ایاالت متحده زندگی
 نمایند. 

 
" خطاب  اقامھ موقت مشروطدارندهٴ  " مشروط دریافت میکنند اغلب اقامھ موقتافرادی کھ  •

، میتوانند در بگیرند جواز DHS(دی اچ اس) ایاالت متحده امنیت داخلی  میشوند و اگر ازادارهٴ 
 اقامھٴ موقت  ٴدارندهبھ اشتغال بھ کار برای جوازیک  DHS .شوندمشغول بکارایاالت متحده 

نامیده  )۷۶۶-آیI-766 (ورمھٴ ایی ا دی" یا ف " EADصادر میکند، این جواز اغلب مشروط 
 میشود.

 
 در زمان در خواست کار و یادآوری بھ کار فرمایان در ھنگام استخدام کارمندان مایتح
 

بر اساس  )سی پی ارCPRs ( یا مھاجر خاص  )ال پی ارLPRs (امتناع از استخدام مھاجر خاص  •
(ای ان   INA تابعیت و یا وضعیت مھاجرتی آنھا ممکن است سبب نقض قانون مھاجرت و ملیت

 )آرای ایی ( IER سایتبھ وب تبعض تابعیتی و وضعیت مھاجرتی)  شود. برای آگاھی در مورد ها
 مراجعھ نمایید. 

 
کھ جواز کار  دارنده گان اقامھٴ موقتامتناع از استخدام کارمندان براساس ملیت افغان آنھا، مانند  •

باعث نقض  ، ممکن است )س پی ار(  CPRیا مھاجر ویژه و،)ال پی ار( LPRهٴ دارند، مھاجرویژ
سایت وب بھ تبعیض ملیت اصلی. برای آگاھی در مورد گرددیا سایر قوانین  اه)آی ان ( INA قانون

 کمیسیون مساوات در فرصتھای استخدامی مراجعھ نمایید.
  

یو.اس.  USC ( ٤۲و بند ۱۹٦٤الیحھٴ حقوق مدنی  VIIآی ان اه) ، ماده INA (قوانینی مانند  •
از کارگران در برابر تبعیض استخدام شدن براساس عوامل متعددی کھ شامل  ۱۹۸۱ §)سی.

 ، ملیت اصلی، نژاد و مذھب میشود، حمایت مینماید.مھاجرتتابعیت ، وضعیت 

http://www.justice.gov/ier
https://www.justice.gov/crt/page/file/1080256/download
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/eeoc-enforcement-guidance-national-origin-discrimination


 
 

 -ایی و ۹-آی ھ(فورم E-Verify, I-9 فورمھ، یاد آوری در مورد تأیید جواز کارگران برای اشتغال بھ کار
  تأیید)

 
برای تأیید ھویت کارمند وجواز کار در    I-9فورمھاز  بایداستخدام کارمند، کارفرمایان  بھ ھنگام •

 مرکز استفاده نمایند. برای آگاھی بیشتر از این مرحلھ بھ  کارمندکار آغاز ظرف سھ روز بعد از 
9-I   و درUSCIS )یو اس سی آی اس(  274 راھنمای دفترچھبھ-M  ام)- برای کارفرمایان۲۷٤ ( 

 مراجعھ نمایید.
 

بھ کار فرمایان برای اثبات را انتخاب اسناد معتبر و ارائھ آنھا  حققانون فدرال بھ کارگران  •
بدون در نظر گرفتن تابعیت، وضعیت مھاجرت، ویا ملیت اصلی میدھد. کارگران  شانھویت 

   .تماس بگیرند )ای ایی آر( IER با ھپروس جریانمیتوانند درمورد رفتار نامنصافانھ در
 

ممکن  بگذارند ،علیھ افرادی کھ اجازه کار دارند تبعیض  ھ،پروس جریانکارفرمایانی کھ در  •
ی است کھ حاوی معلومات )آی ایی آر( IERs باشند. وبسایت(آی ان آ)   INAاست در نقض 

 .تبعیض اجتناب کنید، از I-9با استفاده از پروسھ فورمھ  ھچگونرھنمایی میکند تا 
 

 )(اس اس ان  SSNتأمین اجتماعی  در زمان آغاز کارشمارهبعضی از کارگران ممکن است  •
معلومات  )دی اچ اس( DHS و تأمین اجتماعی اداره  ،اداره خدمات درآمد داخلی. نداشتھ باشند

خود  )ن(اس اس ا  SSNاره چگونگی استخدام و معاش دادن بھ گارگرانی کھ منتظر دریافت بدر 
 د.نمیباشند را فراھم مینمای

 
 )سی پی آرCPR (  و مھاجر ویژه )ل پی آر LPR (برای مھاجر ویژه  (I-9) ۹-آی معلومات فورمھ

 
و مھاجر  )ل پی آر LPR (برای مھاجر ویژه  (I-9) ۹-آی معلومات فورمھدر زمان خانھ پری  •

 انتخاب نمایید. ۱ بخشرا در اید "اقامت دائمی قانونی" (سی پی آر) ب  CPR ویژه
 

دفتر چھ راھنما یی برای  و USCIS) یو اس سی آی اس( بھمربوط  مرکزی۱- ۹ وب سایت •
اقامت دائمی قانونی مانند  دگانبرای اکثر دارنبل قبول قادارای مثالھای از مدارک  کارفرمایان

شامل کارت  . این مدارکدارد ،مھاجر ویژه ال پی آر و مھاجر ویژه سی پی آرواجد شرایط میباشد
کارت تأمین اجتماعی بدون محدودیت، پاسپورت خارجی با  یا جواز رانندگی یی ایالتی،اشناس
) (ام ار آی وی کھ قادر بھ خواندن ویزه مھاجرتی میباشد ،ماشینییا  I-551) آی  ۵۵۱(مھر

MRIV ۹۴آی (؛ (I-94  د. ن؛ یا کارت اقامت دائم باش ۵۵۱با عکس و مھر آی 
 

 LPRرا کامل کرد، نمی تواند از مھاجر ویژه  (I-9) ۹-آیمعلومات  فورمھبعد ازاینکھ کارفرما  •
برای  جوازنماید کھ مدرک برای اثبات ) درخواست سی پی آر(CPR یا مھاجر ویژه  )ال پی آر(

) تأیید مجدد الزم داشتھ باشد، مانند الفمگر اینکھ مدارک کارمند ( نماید،ارائھ  آمجددرا کار
 کھ شامل  I-94(ب) یک رسید، مانند ؛ یا MRIVو یا  ۵۵۱-پاسپورت خارجی کھ دارای مھرآی.

مدرک انتخابی خود را باشد. در جریان تأیید مجدد، کارگران میتوانند  ۵۵۱-مھرآی.عکس و ھم 
و موظف نیستند ھمان نوع مدرک را کھ در زمان استخدام ارائھ داده بودند ،نشان  ارائھ بدھند

 . اجازه ندارند کارت اقامت دائمی را مجددأ تأیید نمایندبدھند. کار فرمایان 
 
 

https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/book/export/html/59502
http://www.justice.gov/ier
https://www.justice.gov/crt/page/file/1132606/download
https://www.irs.gov/publications/p15
https://www.ssa.gov/employer/hiring.htm
https://www.e-verify.gov/faq/my-employee-applied-for-a-social-security-number-ssn-but-has-not-yet-received-it-what-should-i
https://www.e-verify.gov/faq/my-employee-applied-for-a-social-security-number-ssn-but-has-not-yet-received-it-what-should-i
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/temporary-i-551-stamps-and-mrivs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#lpr


 
 

 کھ اجازه کار دارند.، دریافت کنندگان اقامھ موقت مشروطبرای معلومات ا  I-9) ( ۹-آی فورمھ
 

، اقامھ موقت مشروط ،برای دریافت کنندگانی (I-9) ۹-آیمعلومات در زمان خانھ پری فورمھ  •
انتخاب  1 دارند، باید " جواز اشتغال بھ کار" را در بخش DHSکھ اجازه کار از (دی اچ اس) 

  نمایند.
 
ھویت خود را  باید EAD  )ایی. آ. دی. ( I-766 ۷٦٦˗دریافت کنندگان اقامت موقت مشروط  •

 ارائھ دھند.را و یا سایر مدارک قابل قبول،  (I-9) ۹-آیثابت نمایند و جواز کار برای فورمھ 
 
با عالمت " اقامھ موقت دریافت کنندگان با وضعیت مھاجرتی ویژه (اس  (I-94)) ۹۴آی ( فورمھ •

صادر میشود و  دریافت کنندگان اقامھ موقت مشروط  برای بعضی از " SQ/SI) . کیو./اس. آی
معتبر نمی   I-94 )۹۴فورمھ (آی اما برای  میتوانند  از بعضی از منافع  آن استفاده نمایند. آنھا 

 باشد.
 
) میگیرند باید درھنگام  I-9(برای فورمھ  EADکارگرانی کھ تصمیم بھ ارائھ (ایی. آ. دی.)  •

باطل شدن ایی. آ.دی. مدرک معتبری را کھ نشاندھنده ادامھ جواز کارمیباشد ارائھ بدھند. دراین 
. و مجبور نیستند ھمان میتوانند مدرک قابل قبول انتخابی خود را ارائھ نمایندحالت, کارگران 

 قسم مدرک را کھ زمان استخدام ارائھ داده بودند، نشان بدھند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

مراجعھ نمایید، یا با شماره عاجل رایگان   www.justice.gov/ier,برای کسب معلومات بیشتر بھ 
 ، تماس بگیرید و یا با شماره عاجل رایگان کارفرما 7688-255-800-1برای کارگر IER )آی.ایی.آر.(

تماس  )بعد از ظھربوقت زون شرقی ایاالت متحده ۵صبح تا  ۹جمعھ  -(دوشنبھ1-800-225-8155
 -237-800-1بگیرید. خدمات زبانی در دسترس میباشد و گپ زدن درتلفن میتواند بطور محرمانھ باشد، 

 TTY 2515 
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