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 یراد ھک یدارفا یارب( اکیرمآ کاخ ھب دورو نیح رد تشادزاب تروص رد مزال تامادقا یامنھار :دیوش انشآ دوخ قوقح اب
 ).دنتسھ J ای F عون یازیو

 
 یاھیلوا قوقح یاراد ،دنراذگیم اپ اکیرمآ هدحتم تالایا کاخ )Entry	of	Port( یدورو لحم ای زرم ھب ھک یدارفا مامت
 نیب نارفاسم یمامت دننامھ .دنرادروخرب یدودحم رایسب قوقح زا J ای F عون یترجاھم ریغ یازیو یاراد دارفا اما ،دنشابیم
 لومشم ، )ینیمز یاھ زرم رد ای  ،هاگدورف قیرط زا ھچ( اکیرمآ کاخ ھب دورو  عقوم  J1 و F1 یازیو ناگدنراد ، یللملا
  .دنریگیم رارق )CBP( هدحتم تالایا ینابزرم هرادا یسرپزاب

 
 دیراد ار هدحتم تالایا ھب یمسر دورو  تیحالص امش ایآ ھک دنکیم نییعت  امش اب خساپ و شسرپ زا سپ CBP ینابزرم رومام
 یلبق یاھھبحاصم رد امش هدنورپ رد دوجوم یاھخساپ اھنآ .ریخ ای دیتسھ "admissible" یسیلگنا حالطصا ھب ای و ریخ ای
 .دھد یم امش ھب دورو هزاجا دنیبن یلکشم رومام ھگا ھلحرم نیا رد .دننکیم دییات ار اھنآ تحص و ھسیاقم یلعف یاھخساپ اب ار
 یقافتا نینچ ھک یتروص رد .درادن ار امش زا یبھذم ای یسایس تاداقتعا ھب عجار لاوس قح ینابزرم رومام ھک دینادب ور نیا
 .دینک تیاکش وا زا دعب ات دیسرپب ار رومام مسا .دنناوخب ارف قاتا ھب ار رتالاب لوئسم ات دیھاوخب اھنآ زا دیناوت یم ،داتفا

 

 الامتحا ، دریگب امش دورو دیدحالص ھب میمصت اصخش اجنامھ دناوتن  و ینابزرم رومام یارب دیایب شیپ یتالاوس رگا یلو 
  ھب رتشیب یسررب یارب ار امش
 امازلا  رتشیب ییوجزاب ھلحرم ھب عاجرا .دنک یم لقتنم )Inspection	Secondary( ھیوناث ییوجزاب یارب یرگید قاتا ھب
 ھتشاد ار یلاوتم تعاس دنچ یلا ھقیقد دنچ تدم ھب یلطعم و تشادزاب راظتنا  تلاح نیا رد اما ،تشاد دھاوخن یفنم دمایپ
  .دیشاب

 
 ،دریگیم ار ناتشگنا رثا و یصخش تاعالطا ،دسرپیم تالاوس یرس کی امش زا ینابزرم هرادا ،ھیوناث ییوجزاب لوط رد
 مامتا زا دعب و نیح رد و دنکیم شیتفت ار ناتیکینورتکلا لیاسو و هارمھ یشوگ و اھنادمچ و فیک ،کچ تقد اب ار ناتقباوس
  .دنکیم نییعت ار J1 و F1 یازیو یاراد صخش ناونع ھب هدحتم تالایا کاخ ھب یمسر دورو یارب امش تیحالص ھیور نیا

 
 :دیشاب انشآ دوخ ھیلوا قوقح اب ،دیدش ریگتسد ھیوناث ییوجزاب یارب ینابزرم هرادا نیرومام طسوت رگا

 
 ھک تفگ دھاوخ امش ھب خساپ رد الامتحا رومام .دیریگب سامت ناتلیکو اب ات دیریگب هزاجا ینابزرم هرادا رومام زا •

 ار نیا .دیرادن ار لیکو زا هدافتسا ای تبحص قح ،اکیرمآ کاخ ھب تیحالص یسررب یارب ناتهدنورپ یسررب ماگنھ
  .دش دھاوخن هدافتسا امش ھیلع رب ادعب لیکو اب تبحص تساوخرد ھک دینادب

 طلست یسیلگنا نابز ھب رگا و دینک ھعلاطم تقد اب ار دھدیم رارق امش رایتخا رد ھک یکرادم مامت ات دیھاوخب رومام زا •
 .دینک تفایرد یپک یرس کی کرادم یمامت زا امتح و ،دیھدب ار اھنآ ھمجرت تساوخرد ،دیرادن یفاک

 یکردم ناونع چیھ ھب ،دیوشیمن اھّ نآ ھجوتم ای دینکیمن تقفاوم مالعا دوشیم ھئارا امش ھب ھک یکرادم یاوتحم اب رگا •
 .دینکن اضما ار
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 هرادا رومام .دیرادن ار دوخ یکینورتکلا مزاول یصوصخ میرح ظفح قح ،ییوجزاب نیح رد دایز لامتحا ھب امش •

 ناتیزاجم تاحفص و لیمیا ھب و دنک شیتفت ار امش یکینورتکلا لیاسو ییوجزاب نیح رد تسا نکمم ینابزرم
 ار امش لیاسو  الامتحا اھنآ ،دیھدن رارق ینابزرم هرادا رایتخا رد ار دوخ روبع ھملک رگا .دنک ادیپ لماک یسرتسد
  .دنھد لیوحت ناتھب دعب و دننک یم فیقوت

 ،داتفا یقافتا نینچ ھک یتروص رد .درادن ار امش زا یبھذم ای یسایس تاداقتعا ھب عجار لاوس قح ینابزرم رومام •
 .دینک تیاکش وا زا ادعب ات دیسرپب ار رومام مسا .دنناوخب ارف قاتا ھب ار رتالاب لوئسم ات دیھاوخب اھنآ زا

 نیرومام ،تسا هدحتم تالایا یلام یاھمیرحت لومشم ناریا روشک ھک ییاجنآ زا ھک دنشاب ھتشاد عالطا دیاب اھیناریا •
 .دنراد ار اھّ نآ کالما و اھتکرش ،اھییاراد مامت تسیل ،ناشهداوناخ و ناشدوخ یکناب باسح ھب عجار لاوس هزاجا

 
 تیحالص امش ھک دسرب ھجیتن نیا ھب ینابزرم هرادا رگا یلو .دنھد یم نوتھب دورو هزاجا ھک دوب تبثم ییوجزاب ھجیتن رگا
 تسا نکمم دروم دنچ ،دیتسھ "inadmissible" حالطصا ھب ای ،دیرادن ار هدحتم تالایا کاخ ھب دورو یارب مزال و یفاک
  .دیایب شیپ

 
 تالایا ھب دورو یارب تیحالص یسررب تساوخرد" نتفرگ سپ داھنشیپ ھلمج زا دوش هداد ییاھ ھنیزگ امش ھب تسا نکمم
 ندروخ تشگرب ھنیزگ نیرتھب الومعم نیا  . )USA	the	to	admission	for	request	your	Withdraw("هدحتم
 year 5( اکیرمآ ھب دورو لاس 5 تیعونمم و دور یمن امش هدنورپ رد یفنم ھتکن ،نوتتساوخرد نتفرگ  سپ نیا اب نوچ تسھ

bar from entry( دینک مادقا اکیرمآ ھب دورو یارب هرابود دیناوتیم تشگزاب زا سپ لیامت تروص رد و تشاد دیھاوخن ور.  
 

 ار امش ،دشن تقفاوم ناتتساوخرد اب رگا .دینک تساوخرد نآ یارب اصخش ،دادن امش ھب ار یا ھنیزگ نینچ ینابزرم هرادا رگا
 ددجم دورو هزاجا تروص نیا رد و دننادرگ یمرب  هدحتم تالایا کاخ زا )expedited removal( یروف جارخا ناونع تحت
   .)year bar from entry 5( دیرادن ار لاس 5 یارب اکیرمآ ھب

 
   :دتفیب لیلد دنچ ھب تسا نکمم  ،دورو تیعونمم لاس 5 اب یروف جارخا ناونع تحت ندنادرگرب ینعی ،قافتا نیا

 
• Intending Immigrant: دصق هدحتم تالایا ھب دورو زا سپ امش ھک تسا هدیسر ھجیتن نیا ھب ینابزرم هرادا 

  .دیراد دورو دصق رجاھم ناونع ھب اذل و دیرادن ار دوخ روشک ھب تشگزاب
• Fraud:  لیوحت اھنآ ھب یلعج یازیو ای و تروپساپ ،غورد ،طلغ تاعالطا امش ھک دناهدیسر ھجیتن نیا ھب اھنآ 

  .دیاهداد
• Illegal activities: دیاھتشاد شقن اھمیرحت ندز رود دننام هدحتم تالایا نوناق فالخ یاھتیلاعف رد امش . 

 
 یترجاھم یضاق رضحم رد تیاکش حرط ای بسانم لیکو زا هدافتسا قح زا ،دیوش هدحتم تالایا زا یروف جارخا لومشم رگا
 .)دینکیم رطخ ساسحا ناتروشک ھب تشگزاب زا ھک دیھد عالطا ینابزرم هرادا ھب ھکنیا رگم( دش دیھاوخ مورحم

 
 ھب نیغورد فارتعا ھک دھد رارق راشف تحت ار امش تسا نکمم ینابزرم هرادا ؟دینک کمک ناتدوخ ھب دیناوتیم ھنوگچ
 ھکنیا نودب I-867B و I-867A یاھمرف ندرک اضما یارب دنک دراو راشف ای و دینکب دیاهدشن بکترم هاگچیھ ھک ییاھراک
 :دیشاب ھتشاد یھاگآ ریز دراوم ھب امش ھک تسھ مھم یلیخ ای و .دیشاب ھتشاد ار اھ مرف تقد اب ھعلاطم یارب یفاک تصرف

 
 رتھب ».منادیمن« دییوگن باوج رد ،دینادیم ار یلاوس خساپ رگا .دینکن تبحص مصاختم نحل اب اھنآ اب .دیشاب قداص •

  ».مرادن یرظن« دییوگب تسا
Don't say "I Don't know" if you know something. It's better to say "No Comment 

•  
 قح نیا امش .دینک اضما  ھنابلطواد و لماک تیاضر اب تروص رد طقف ور ھطوبرم یاھمرف ریاس و I-867 یاھمرف •

 بقاوع امش یارب راک نیا .دینک عانتما نآ یاضما زا ،دیوشیمن یمرف یاوتحم ھجوتم ھک یتروص رد ھک دیراد ار
      .تشاد دھاوخن رب رد ار یفنم
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 دیراد ھگن و دیسرپب ار ناتییوجزاب لوئسم ینابزرم رومام مسا •
 ،دیتسھ دایز بارطضا راچد ھک یطیارش رد اصوصخ .دینک مجرتم یاضاقت ،دیرادن یفاک طلست یسیلگنا نابز ھب رگا •

          .دشاب تخس رایسب دناوتیم مود نابز ھب تبحص و مھف
 تروص رد .دیریگب سامت دوخ ناکیدزن اب ات دنھد رارق ناترایتخا رد نفلت ھک دینک تساوخرد ینابزرم رومام زا •

 .دننک ادص ییوجزاب قاتا لخاد ھب ار دوخ رتالاب لوئسم ات دیھاوخب اھنآ زا تفلاخم
  . .دریگب سامت بسانم لیکو اب امش یارب  دناوت یم ھک دیریگب سامت یسک اب دیتسناوت رگا •
 هزاجا ییوجزاب قاتا زا امش جورخ ضحم ھب ھک دنھد عالطا زاورپ ھمدخ ھب ات دینک تساوخرد ینابزرم هرادا زا •

 .دیراد ار دوخ یکینورتکلا لیاسو زا هدافتسا و لیوحت
 ،دش هدیسرپ امش زا ھک ییاھلاوس لماش ،داتفا ناتیارب ھک ار یتاقافتا مامت ،دیدش امیپاوھ راوس ھکنیا ضحم ھب •

 تقو عرسا رد .دینک تشاددای اعیرس ار دنکیم روطخ ناتنھذ ھب ھک یتایئزج رھ و ییوجزاب رومام مان ،ناتیاھخساپ
         .دننک یریگیپ ار امش لکشم تسا نکمم ھک یقیرط رھ زا اھنآ ات دیریگب سامت AILA لیکو اب

 

 – هدحتم تالایا ھب یتآ رفس ھب میمصت نتشاد تروص رد
 

 ھتشون ،دورو زاورپ تاعالطا و ازیو عون ھلمج زا ،ناتدوخ لماک تاصخشم نآ رد ھک دینک هدامآ ار یلیمیا نتم لبق زا امتح
 رد ھک دیشاب هدرک هدامآ )هداوناخ وضع ای تسود ،دصقم هاگشناد هدنیامن ،لیکوً الثم( رفن 5 ھب باطخ ار لیمیا .تسا هدش

 هورگ شوگ ھب عیرس امش ندش تشادزاب ربخ ،لاسرا ھمکد ندز اب طقف و ھلصافالب ،ھیوناث یسرزاب قاتا ھب امش لاقتنا تروص
 .دسرب امش یتیامح
 
 زا لبق امتح دوشیم امش لاح لماش ریز دراوم رگا ،هدنیآ رد یزرم طاقن رد ییوجزاب ای ریخات ھنوگ رھ زا بانتجا روظنم ھب

 : دیریگب تروشم )Attorney	Immigration( یترجاھم لیکو زا رفس
 

 ای ؛دیتسھ ھنایمرواخ یاھروشک زا یکی لھا امش •
    ای ؛دیاهدرک لیصحت )Technology	Sensitive( "ساسح یروانف" ھب طوبرم یاھھتشر زا یکی رد •
 .تسا هدوب هدحتم تالایا یاھمیرحت لومشم میقتسم ریغ ای میقتسم روط ھب ھک دیاهدرک تیلاعف یتکرش یارب •
 رد یرگلوسنک نیلوئسم اب ازیو ذخا ای و مادقا ماگنھ ھک دراد دوجو ناّتھنیمز شیپ و هدنورپ رد یساسح تاعالطا •

 هرادا طسوت ار هدحتم تالایا ھب دورو یارب امش یقیقح لیالد و هزیگنا تسا نکمم ھک یتاعالطا – دیاھتشاذگن نایرج
  .دربب لاوس ریز ینابزرم

 

 یاھزور زا یکی رد ھک دینک میظنت یروط ار هدحتم تالایا ھب دوخ رفس ھمانرب ،دراد دوجو ناتیارب ناکما نیا رگا ،تیاھن رد
 .دیوش روشک نیا دراو رصع ۵ یلا حبص ٩ تاعاس نیب ،ھعمج یلا ھبنشود

 

 


