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 مشروط بشردوستانه و سوگند حمایت

 سواالت متداول برای حامیان مالی

 2021سپتامبر  10
متحده   االتیورود به ا اجازه یموقت برا یاریمجوز اخت  کی مشروط بشردوستانه  ست؟ی مشروط بشردوستانه چ: سوال

همراه با   دیمشروط بشردوستانه با یهر تقاضا .شود داده  یمنفعت عموم ایبشردوستانه  لی تواند بر اساس دال  یاست که م

.باشد یمال یاز حام تیسوگند حما   

 

  یاز متقاض تیحما یبرا یکاف یمنابع مال ای ینشان دهد که از درآمد کاف دیبا یحام کی چه؟  یعنیبودن   یحام :سوال

سربار بیت   ". نشود لی" تبدبار بیت المالسرمتحده به " االتیمشروط بشردوستانه برخوردار است تا در زمان حضور در ا

المال " یک اصطالح ترفندی در حقوق مهاجرت است و به شرایطی اطالق می شود که فرد به دولت فدرال وابسته است.  

در صورت  یتبعه خارج  کیاز  تیحما یالزم برا یکند که از امکانات مال یدولت عمل م یبرا ینیبه عنوان تضم یحام

  یمتحده کمک م  االتیو مهاجرت ا یبه خدمات شهروند و چهار یصد و سیک  -آی در اصل، فرم. لزوم برخوردار است

.مهاجر در دسترس است مطلع شوند  یکه برا ییکند تا از کمکها   

 

 تیدر واقع، حما. وجود ندارد یبانیدر مورد نوع پشت یخاص  یالزام کمک چیه ارائه دهم؟ دیبا یتیچه نوع حما: سوال

.است یتعهد اخالق کیعمدتا   

 

 یقانون مهاجرت برا" تحت یمنابع "کاف ایدرآمد  زانیدر مورد م یمشخص نیقوان چه؟ یعنی  یمنابع کاف  ایدرآمد : سوال

متحده با   االتیو مهاجرت ا یاوصاف، از آنجا که خدمات شهروند نیبا ا. وجود ندارد و چهار یصد و سیک  -آی فرم

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 26500  دالر است.

 

. طبق اعالم وزارت امور خارجه، دفترچه  ریخ الزام آور است؟ یاز نظر قانون و چهار یصد و س  کی -یآ  فرم ایآ: سوال

 یبرا یسوگندنامه ، که توسط درخواست کننده به درخواست شما ارائه شده است، از نظر قانون نیامور خارجه: "ا یراهنما

تطابق داده شود.  هشتصد و شصت و چهار -به فرم آی دیو نبا  ستیالزم االجرا ن یحام  

 

صد و  یک  -آی رمدستورالعمل ف دارد؟ یکاف  یمنابع مال  ایتواند ارائه دهد تا نشان دهد درآمد  یم یچه شواهد یحام: سوال

  -آی ارائه به همراه فرم یبرا یبانیاز اسناد پشت  یشامل انواع مختلف متحده االتیو مهاجرت ا یخدمات شهروند و چهار یس

 دییتأ ، 1099و یا ددبلیو  فرم 1040 اتیفرم مال نیدتریعبارتند از: جد یاز اسناد معمول یبرخ. است و چهار یصد و سیک 

  ی، م یاثبات منابع کاف یبرا. یاثبات درآمد کاف یماه برا کیحداقل  یو دستمزد برا ،مجوز تجارت و حقوق اینامه اشتغال 

 یمال یمثالً سند خانه با برآورد ارزش ، صورت ها -ارائه داد  یحام یها یینشان دادن سطح دارا یبرا یتوان اسناد مختلف

.یک سهام و اوراق قرضه و صورت حساب بان   
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سوال: آیا سازمانها می توانند حامی مال ی شوند؟ بلی. سازمان هایی مانند ارائه دهندگان خدمات حقوقی ، کلیساها و سازمان  

  یشخص انیکردن حام ت یتقو یتوانند برا یم نیسازمانها همچن. کنند تیفعال یتوانند به عنوان حام یم یانتفاع ریغ یها

. سندی بنو یبانی پشت ینامه ها  

 

با   دیدر عوض ، آنها با. ندارند عانهی به پرداخت ب یازین انی، حام  ریخ پول پرداخت کنند؟ عانهیب  دیبا یمال انیحام ایآ: سوال

.متحده موافقت کنند االتیدر صورت لزوم در زمان حضور آنها در ا یاز اتباع خارج یمال  تیحما  

 

 فرم کی دیفرم ، با ی. طبق دستورالعمل هابلی فرم پر کنم؟ ک یاز  شیب  دیبا ایکنم ، آ یم تی خانواده حما کی اگر از: سوال

.دیارسال کن یاز اتباع خارج کیهر  یجداگانه برا و چهار یصد و سیک  -آی  

 

  یصد و سیک  -آی فرم یبرا یا نهیهز چیه پرداخت شود؟ باید یا نهیهز و چهار یصد و س کی  -یآ فرم  یبرا ایآ: سوال

 درخواست مشروط بشردوستانه ، فرم یبرا یا نهیحال ، هز نیبا ا. دیخدمت کن  یمال یبه عنوان حاموجود ندارد تا  و چهار

. وجود داردیک و  یصد و سیک  -آی  

 

وجود  یرسم قانون چیه  کارت( باشد؟ نیدارنده گر یعنی)  یدائم قانون  میمق ایمتحده  االتیشهروند ا دیبا  یحام ای: سوال

.کارت باشد نیدارنده گر ایمتحده   االتیشهروند ا دیبا یندارد که حام  

 

 االتیشود که فرد به ا یم   یموثر تلق یتنها زمان شود؟ یم یموثر تلق  و چهار یصد و س  کی -یفرم آ  یچه زمان: سوال

.باشد  دهیمتحده رس  

 

 یکم اریبس یدستورالعمل ها کنم؟ دای پ و چهار یصد و س کی  -یآ  در مورد فرم یشتریتوانم اطالعات ب یاز کجا م: سوال

: چند منبع ذکر شده است ریموارد ، در ز  نیبا توجه به ا. وجود دارد و چهار یصد و سیک  -آی فرم نهی توسط دولت در زم  

 منابع شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده  •

 دستورالعمل های فقر در حوزه سالمت و خدمات انسانی  •

 دفترچه راهنمای امور خارجی  •


