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سوال :مشروط بشردوستانه چیست؟ مشروط بشردوستانه یک مجوز اختیاری موقت برای اجازه ورود به ایاالت متحده
است که می تواند بر اساس دالیل بشردوستانه یا منفعت عمومی داده شود .هر تقاضای مشروط بشردوستانه باید همراه با
سوگند حمایت از حامی مالی باشد.
سوال :حامی بودن یعنی چه؟ یک حامی باید نشان دهد که از درآمد کافی یا منابع مالی کافی برای حمایت از متقاضی
مشروط بشردوستانه برخوردار است تا در زمان حضور در ایاالت متحده به "سربار بیت المال" تبدیل نشود " .سربار بیت
المال " یک اصطالح ترفندی در حقوق مهاجرت است و به شرایطی اطالق می شود که فرد به دولت فدرال وابسته است.
حامی به عنوان تضمینی برای دولت عمل می کند که از امکانات مالی الزم برای حمایت از یک تبعه خارجی در صورت
لزوم برخوردار است .در اصل ،فرم آی -یک صد و سی و چهار به خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده کمک می
کند تا از کمکهایی که برای مهاجر در دسترس است مطلع شوند.
سوال :چه نوع حمایتی باید ارائه دهم؟ هیچ کمک الزامی خاصی در مورد نوع پشتیبانی وجود ندارد .در واقع ،حمایت
عمدتا یک تعهد اخالقی است.
سوال :درآمد یا منابع کافی یعنی چه؟ قوانین مشخصی در مورد میزان درآمد یا منابع "کافی" تحت قانون مهاجرت برای
فرم آی -یک صد و سی و چهار وجود ندارد .با این اوصاف ،از آنجا که خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده با
دستورالعمل های فقر فدرال آشنایی دارد ،این دستورالعمل ها می تواند راهنمای نشان دادن درآمد کافی باشد .به عنوان مثال،
تمام دستورالعمل های فقر برای یک خانواده چهار نفره  26500دالر است.
سوال :آیا فرم آی -یک صد و سی و چهار از نظر قانونی الزام آور است؟ خیر .طبق اعالم وزارت امور خارجه ،دفترچه
راهنمای امور خارجه" :این سوگندنامه  ،که توسط درخواست کننده به درخواست شما ارائه شده است ،از نظر قانونی برای
حامی الزم االجرا نیست و نباید به فرم آی -هشتصد و شصت و چهار تطابق داده شود.
سوال :حامی چه شواهدی می تواند ارائه دهد تا نشان دهد درآمد یا منابع مالی کافی دارد؟ دستورالعمل فرم آی -یک صد و
سی و چهار خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده شامل انواع مختلفی از اسناد پشتیبانی برای ارائه به همراه فرم آی-
یک صد و سی و چهار است .برخی از اسناد معمولی عبارتند از :جدیدترین فرم مالیات  1040فرم دبلیو دو یا  ، 1099تأیید
نامه اشتغال یا مجوز تجارت و حقوق ،و دستمزد برای حداقل یک ماه برای اثبات درآمد کافی .برای اثبات منابع کافی  ،می
توان اسناد مختلفی برای نشان دادن سطح دارایی های حامی ارائه داد  -مثالً سند خانه با برآورد ارزش  ،صورت های مالی
سهام و اوراق قرضه و صورت حساب بانکی.
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سوال :آیا سازمانها می توانند حامی مالی شوند؟ بلی .سازمان هایی مانند ارائه دهندگان خدمات حقوقی  ،کلیساها و سازمان
های غیر انتفاعی می توانند به عنوان حامی فعالیت کنند .سازمانها همچنین می توانند برای تقویت کردن حامیان شخصی
نامه های پشتیبانی بنویسند.
سوال :آیا حامیان مالی باید بیعانه پول پرداخت کنند؟ خیر  ،حامیان نیازی به پرداخت بیعانه ندارند .در عوض  ،آنها باید با
حمایت مالی از اتباع خارجی در صورت لزوم در زمان حضور آنها در ایاالت متحده موافقت کنند.
سوال :اگر از یک خانواده حمایت می کنم  ،آیا باید بیش از یک فرم پر کنم؟ بلی .طبق دستورالعمل های فرم  ،باید یک فرم
آی -یک صد و سی و چهار جداگانه برای هر یک از اتباع خارجی ارسال کنید.
سوال :آیا برای فرم آی -یک صد و سی و چهار هزینه ای باید پرداخت شود؟ هیچ هزینه ای برای فرم آی -یک صد و سی
و چهار وجود ندارد تا به عنوان حامی مالی خدمت کنید .با این حال  ،هزینه ای برای درخواست مشروط بشردوستانه  ،فرم
آی -یک صد و سی و یک وجود دارد.
سوال :یا حامی باید شهروند ایاالت متحده یا مقیم دائم قانونی (یعنی دارنده گرین کارت) باشد؟ هیچ قانون رسمی وجود
ندارد که حامی باید شهروند ایاالت متحده یا دارنده گرین کارت باشد.
سوال :چه زمانی فرم آی -یک صد و سی و چهار موثر تلقی می شود؟ تنها زمانی موثر تلقی می شود که فرد به ایاالت
متحده رسیده باشد.
سوال :از کجا می توانم اطالعات بیشتری در مورد فرم آی -یک صد و سی و چهار پیدا کنم؟ دستورالعمل های بسیار کمی
توسط دولت در زمینه فرم آی -یک صد و سی و چهار وجود دارد .با توجه به این موارد  ،در زیر چند منبع ذکر شده است:
منابع شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده •
دستورالعمل های فقر در حوزه سالمت و خدمات انسانی •
دفترچه راهنمای امور خارجی •
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