(OAWﭘﺎرول/اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺮوط ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﺎه ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ) ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ
ﻣن ﯾﮏ اﻓﻐﺎن و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﻧﺎه ﺑﮫ ﻣﺗﺣدﯾن ) (OAWﭘﺎرول/اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ھﺳﺗم .آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت
ﺑدھم؟
اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺎن ﻣﺷوره ﺣﻘوﻗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﻟطﻔﺎ ﺟﮭت اﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت  USCISﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آدرس)uscis.gov/avoid-scams/find-legal-
 (servicesﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
_____________________________________________________________________________________
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﺑﺧواھم ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت دھم ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺟﮭت درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓورم  ،I-589درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﻓورم ﻣﺎﻧﻊ دﯾﭘورت ﺷدن را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻧﻣوده و
ھداﯾﺎت را دﻗﯾﻖ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻓورم  I-589آﻧﻼﯾن از طرﯾﻖ آدرس ذﯾل ﺑدﺳت آورﯾدhttps://www.uscis.gov/i- :
 .589در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺗﺣت ﻋﻧوان ذﯾل را ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد " :ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺳرﯾﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﺷﺧص" ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھداﯾﺎت ﻣﺷﺧص ﺗری را ﺑدﺳت آورﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﮕوری ھﺎی ذﯾل ھﺳﺗﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﺑﺎﯾد ھداﯾﺎت را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣوده ﺗﺎ از طﯽ ﻣراﺣل ﺳرﯾﻊ ﻓورم  I-589در
ﺑﺧش ) 2502(cﻗﺎﻧون ﺗﻣدﯾد ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ و اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﺎﺟل )Extending Government Funding and Delivering
 (Emergency Assistance Actﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد.

ﮐﺗﮕوری 1
o
o
o

ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﯾﺎ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ ﺑدون ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑوده و ﯾﺎ ھم آﺧرﯾن اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد؛
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﯾن  30ﺟوﻻی 2021 ،و  30ﺳﭘﺗﻣﺑر  2022در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط )ﭘﺎرول( داده ﺷده اﺳت؛
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط )ﭘﺎرول( ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت.

o

ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﯾﺎ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﯾﺎ ﺑدون ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑوده و ﯾﺎ ھم آﺧرﯾن اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد؛
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از  30ﺳﭘﺗﻣﺑر  2022در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط )ﭘﺎرول( داده ﺷده اﺳت؛ و
• ﺷﻣﺎ ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻓردی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﺗﮕوری  1در ﻓوق ﻣﯾﮕردد؛ ﯾﺎ
• ﺷﻣﺎ ﭘدر/ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻓردی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﺗﮕوری  1در ﻓوق ﮔردﯾده و ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ طﻔل ﺑدون ھﻣراه
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد طورﯾﮑﮫ در ﺑﺧش ) 6 U.S.C. 279(g)(2ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط )ﭘﺎرول( ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت.

ﮐﺗﮕوری 2
o

o

ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISدر ﻣورد ﺗﺳرﯾﻊ درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﻣﺎ
آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورم  ،I-589ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾل را ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓورم  I-589را اراﯾﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،آدرس را در ﭘﺎﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ رھﻨﻤﻮد اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ " ﻣﺣل ﻓﺎﯾل" ﯾﺎ "
ھداﯾﺎت ﻣﺷﺧص" )ھر ﮐدام ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت( ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ رھﻧﻣود در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﻓورم ،I-589
درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﻓورم ﻣﺎﻧﻊ دﯾﭘورت ﺷدن ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺑﺎﺷد؛
در ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﭘﯾﺷروی ﭘﺎﮐت “ ”Attn: OAWرا ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد؛
در ﺻﻔﺣﮫ  1ﻓورم  ،I-589ﺑﺧش  ،A. I.ﺳوال  ،19cوﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎن و ﺑﻌد از آن ”) “(Paroleرا در ﺧﺎﻧﮫ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ” “OARﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده داﺧل ﺷده اﯾد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ وﺿﻌﯾت
”)“OAR (Paroleﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؛ و
آﺧرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول ﺗﺎن را در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺻﻔﺣﮫ  1ﻓورم  ،I-589ﺑﺧش  ،A. I.ﺳوال  19cدرج ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓورم  I-589را درﺳت ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐﻧﯾد و ﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﮐﺗﮕوری  1ﯾﺎ  2ﻓوق اﻟذﮐر ھﺳﺗﯾد ،در اﯾﻧﺻورت
ﻣﺎ ﻓورم  I-589ﺷﻤﺎ را ﺟﮭت طﯽ ﻣراﺣل ﺳرﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺧش ) 2502(cﻗﺎﻧﻮن اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم )ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ذﯾل اراﺋﮫ ﮔردﯾده اﺳت(.
_____________________________________________________________________________________
درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﻘدر ھزﯾﻧﮫ دارد؟

درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ای ﻧدارد.
_____________________________________________________________________________________
آﯾﺎ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧم را در درﺧواﺳﺗﯽ ﺧود ﺷﺎﻣل ﺑﺳﺎزم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را در درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد در زﻣﺎن
ﺣﺿور آﻧﮭﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﻧﮕﺎم اراﯾﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ھم در ھر وﻗت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣورد درﺧواﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ
ﺻورت ﮔﯾرد .ﻓرزﻧدان ﺗﺎن ﺑﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﮔردﻧد ﺑﺎﯾد ﺳن ﺷﺎن زﯾر  21ﺳﺎل ﺑوده و
ﻣﺟرد ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺗﺎن را ھﻣراه ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﯾﺎورﯾد.
_____________________________________________________________________________________
آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳواﺑﻖ ﺟرﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرم؟
ﺑﻠﯽ .ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﻣﯾدھد ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺑررﺳﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳواﺑﻖ ﺟرﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻧظر ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺑررﺳﯽ ھﺎ
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﯾد.
_____________________________________________________________________________________
آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده رﺳﻣﯽ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎورﯾد ﻣﮕر دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھزﯾﻧﮫ آن را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﻧﻣﯾﮕﯾرد.
_____________________________________________________________________________________
در ﺻورت ﯾﺎد ﻧداﺷﺗن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧواھﯾد ﮐرد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﺎن را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾد ،ﻣﻣﮑن از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آوردن ﺗرﺟﻣﺎن ﺧودﺗﺎن از
ﺗرﺟﻣﺎن ﻗراردادی اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﻗراردادی اداره
ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISدر دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه آوردن ﺗرﺟﻣﺎن ﺗﺎن
ﺟﮭت ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺛﺑت را ﺧواھﯾم داد.
ﺗرﺟﻣﺎن ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﺎﺷد:
• ﺑﺎﯾد روان ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد؛
• ﺳن ﺷﺎن ﺑﺎﯾد  18ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺑﺎﺷد؛
• ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد؛
• ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺎھد ،وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺗﺎﺑﻌﯾت ھﺳﺗﯾد،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺷوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در آﻧﺟﺎ ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ اﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از  47زﺑﺎن ﻓﮭرﺳت ﺷده ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣرای ﺧود ﯾﮏ ﺗرﺟﻣﺎن را ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻣﺛﺑت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎورﯾد و او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ روان ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑﺗواﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد و ﺑراﺑر ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓوق ﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺻورت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﻣﺎ و ﯾﮑﯽ از  47زﺑﺎن ﻓﮭرﺳت ﺷده را ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد؛ و اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ) (USCISﯾﮏ ﻣﺗرﺟﻣﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﯾﮑﯽ از  47زﺑﺎن ﻓﮭرﺳت ﺷده ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از  47زﺑﺎن ﻓﮭرﺳت ﺷده ﺻﺣﺑت ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد وﻟﯽ ﻣﺎ از ﻗﺑل اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم ﻗراردادی ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ اداره
ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺗﮑﻠم ﮐﻧد در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد
ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﻗراردادی در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد.
اﮔر ﺑرای ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﻧﺷود ﮐﮫ ﻣﺗرﺟم ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﻣﺎن ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺑﯾﺎورﯾد ،ﻣﮕر ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ھﻣرای ﺗﺎن ﺑﺎﺷد .اﮔر دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﺗرﺟﻣﺎن ﻗراردادی
ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (USCISرا در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺻورت اﯾن دﻓﺗر از ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧود آورده اﯾد ﺟﮭت ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﺛﺑت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد .اﮔر اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )(USCIS
ﻧﺗواﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﺎن ﻗراردادی ﺗﯾﻠﯾﻔوﻧﯽ را در دﺳﺗرس ﻗرار دھد و ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﺧود ﺗرﺟﻣﺎن ﻧﯾﺎورده ﺑﺎﺷﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ ﯾﮏ زﻣﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺧواھﯾم اﻧداﺧت و ﺗﺄﺧﯾر در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )(USCIS
ﺑرای اھداف اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻧﺳﺑت ﺧواھﯾم داد.
___________________________________________________________________________________
در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣن ﭼﯽ اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺟﮭت ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟف ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧواھﯾد رﻓت ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ھوﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ
ﮐرده و ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﺑﯾوﮔراﻓﯽ و دﻻﯾل درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧواھد ﭘرﺳﯾد .ﺗﻣﺎم ﻣواردی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻣﯾﮕوﯾﯾد ،ﻣﺣرم ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣورد ﺗﺟﺎرب ﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺻل ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد ﺗﺎ او
ﺑﺗواﻧد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﻣﮭﺎﺟرت ھﺳﺗﯾد .ﻣﺎ در روز ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﻣورد درﺧواﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﺧواھﯾم ﮔرﻓت.
_____________________________________________________________________________________
ﻣن ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھم .آﯾﺎ اﯾن درﺳت اﺳت؟
ﺑﻠﯽ ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺣﮑم ﻗﺎﻧون ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از آﺧرﯾن ورودﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑت ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺣﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﯾﮕردﻧد .ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺷراﯾط
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در اﯾﺟﺎد ﻓﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﮕﯾرد و ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﺷراﯾط در ﯾﮏ دوره
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘول اﻗدام ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻓﺎﯾل ﮐرده اﺳت.
ﺑطور ﻋﻣوم ،ﺣﻔظ وﺿﻌﯾت ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﻗﺑل از ﺗرﺗﯾب ﻓﺎﯾل درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب  ،ﯾﮏ
ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط در ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧرﯾن ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻋطﺎ ﻣﯾﮕردد و ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺧﺗم وﺿﻌﯾت ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط درﺧواﺳت ﻣﯾدھﯾد،
ﺑطور ﻋﻣوم اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﺧواھد ﺑود .وﯾﺑﺳﺎﯾت اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﻣﯾﺑﺎﺷد:
ﺗری
ﻣﺷﺧص
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣﺎوی
ﻣﺗﺣده"
اﯾﺎﻻت
در
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
درﯾﺎﻓت
"
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united .statesﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣت ﺑﺧش " طﯽ ﻣراﺣل ﻣﺛﺑت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎ  "USCISرا ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯾدھﯾد.
_____________________________________________________________________________________
ﻣن ﯾﮏ اﻓﻐﺎن دارای ﭘﺎرول/اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ھﺳﺗم .آﯾﺎ ﻣن ﺗﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯾﺗواﻧم ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت دھم ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر
از ﯾﮏ ﺳﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑوده ام؟
ﺷراﯾط ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرای درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ورود ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ  ،ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت .اﯾن
در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎی دارای اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل دوﺳﯾﮫ درﺧواﺳﺗﯽ را ﺗرﺗﯾب ﻧﮑﻧﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد از اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻣوﺟود ﺑرای ﺿرب اﻻﺟل ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
ﺟﮭت ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷدن از اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓوق اﻟذﮐر ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اول ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را
از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی ﻣﺗﺎﺛر ﻧﻣوده و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳﺗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .داﺷﺗن
اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط در ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺣﺳوب ﮔردد.
ﺑرﻋﻼوه ،ﺛﺎﺑت ﻧﻣودن ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن را در ﻣدت
زﻣﺎن درﺳت ﻧظر ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوﺟود ﺑرای ﺿرب اﻻﺟل ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ در
وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن را زﻣﺎﻧﯽ اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﯾد ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻣﺷروط ﺗﺎن ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﺑوده
اﺳت) .اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺷﻣﺎ ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺧواھد ﺑود در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﺷراﯾط آن ﺗﺧطﯽ ﮐﻧﯾد (.اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط
ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت دھﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ از اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔردﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﻣﻧد اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده  USCISﺑﻌد از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻌﻘول ﺑوده اﺳت.
اﮔر ﻣن ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی ﭘﺎرول/اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت دھم ،در اﯾﻧﺻورت ﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت دھﯾد ،ﻣﺎ درﺧواﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول و ﺑرای ﺷﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺧواھﯾم داد .ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑرﻋﻼوه ﭘرﺳﯾدن دﻟﯾل درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻋﻠت ﺗﺎﺧﯾر درﺧواﺳﺗﯽ ﻧﯾز
ﺧواھد ﭘرﺳﯾد .ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑوده اﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺗﺎﺧﯾر در درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻧظر ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﻌﻘول ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﺗﺎﺧﯾر ﻣﻌﻘول ﺑوده اﺳت ،در اﯾﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ از اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوﺟود
ﺑرای ﺿرب اﻻﺟل ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردﯾد .ﺑﻌدا ،ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣورد واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد
ﮔرﻓت.
اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﺑوده و ﺗﺎﺧﯾر ﻣﻌﻘول ﻧﺑوده اﺳت ،در اﯾﻧﺻورت ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ از اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻣوﺟود ﺑرای ﺿرب اﻻﺟل ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردﯾد و واﺟد ﺷراﯾط درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺧواھﯾد ﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ وﺿﻌﯾت

ﻣﮭﺎﺟرت را ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺟوزھﺎ ﺟﮭت اﻗﺎﻣت در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺗﺎ آن زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﯾد ،در اﯾﻧﺻورت ﻣﺎ درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺧش ﻣﮭﺎﺟرت ﺟﮭت ﺗﺟدﯾد ﻧظر راﺟﻊ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
ﻣن ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھم؟
ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ در ﻣورد زﻣﺎن درﺧواﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷوره ﺣﻘوﻗﯽ ﺑدھﯾم .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺷﮑل
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣورد ﺣﻔﺎظت ﻗرار ﮔﯾرﯾد ،ھر ﭼﮫ ﻋﺎﺟل ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑدھﯾد .اﻧﻘﺿﺎی اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﻗﺑل از درﺧواﺳت
ﺑرای وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد.
_____________________________________________________________________________________
آﯾﺎ در ﺻورت داﺷﺗن وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣوﻗت ) (TPSﺑﺎﯾد ﺑﺎز ھم ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣوﻗت ھم درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دھﯾد ﻣﮕر ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷوره ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد
درﺧواﺳت دھﯾد ﭼون ﻣﺎ ﻣﺷوره ﺣﻘوﻗﯽ داده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم .ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت "ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ را درﯾﺎﺑﯾد" ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در
ﻣورد ﭘﯾدا ﮐردن دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﭼو اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط،
وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣوﻗت ﻧﯾز داﺋﻣﯽ ﻧﺑوده و ﻣوﻗت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
_____________________________________________________________________________________
آﯾﺎ در ﺻورت داﺷﺗن وﯾزه ﺧﺎص ﻣﮭﺎﺟرت ) (SIVﺑﺎﯾد ﺑﺎز ھم ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت ﺑدھم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن وﯾزه ﺧﺎص ﻣﮭﺎﺟرت ) (SIVھم درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دھﯾد ﻣﮕر ﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷوره ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ
ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھﯾد ﭼون ﻣﺎ ﻣﺷوره ﺣﻘوﻗﯽ داده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم .ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت "ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ را درﯾﺎﺑﯾد" ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در
ﻣورد ﭘﯾدا ﮐردن دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﻼف وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣوﻗت ) (TPSو اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط،
وﯾزه ﺧﺎص ﻣﮭﺎﺟرت ) (SIVو ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺑرای ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺗﯾﺎزات وﯾزه
ﺧﺎص ﻣﮭﺎﺟرت ) (SIVو ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﻧﺣوه ﺑدﺳت آوردن وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت داﺋﻣﯽ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
در ﻣورد ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑداﻧﯾد.
_____________________________________________________________________________________
ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣن واﺟد ﺷراﯾط ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ھﺳﺗم؟
ﮐﺎرﻣﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در درﺧواﺳﺗﯽ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در دﺳﺗرس را
ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﺧواھد داد .ﮐﺎرﻣﻧد از اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﮭت ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن ﻣوارد ذﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﻧﻣود:
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﮭﺎﺟر ﻣطﺎﺑﻘت دارﯾد ،و
• ﺷﻣﺎ از ﺣﻖ اﻋطﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺣروم ﻧﺑﺎﺷﯾد ،و
• ﺷﻣﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻋطﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﯾد.
_____________________________________________________________________________________
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده  USCISﻣن را واﺟد ﺷراﯾط ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻧداﻧد ،ﭼﯽ اﺗﻔﺎق ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﯾد ،ﻣﮕر دارای وﺿﻌﯾت ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻣﺷروط ﺑﺎﺷﯾد ،از اﯾﻧرو ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رد درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن
ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد .در اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ دﻟﯾل ﯾﺎ دﻻﯾل ﻋدم واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ اﯾن
دﻻﯾل را رد ﻧﻣوده و ﻣدارک اﺿﺎﻓﯽ ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ دارای وﺿﻌﯾت ﻣدار اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎ اﻗﺎﻣت
ﻣﺷروط ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﯾﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻣﯾم دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در ﻟﺳت ﺧروج ﻗرار داده ﺧواھد
ﺷد و اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده  USCISدرﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺧش ﻣﮭﺎﺟرت ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد راﺟﻊ ﺧواھد ﮐرد.
_____________________________________________________________________________________
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧم در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻗﺿﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑداﻧم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن وﺿﻌﯾت ﻗﺿﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ) (egov.uscis.gov/casestatus/landing.doﺟﮭت ﺗﻌﻘﯾب وﺿﻌﯾت
درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻣﺎره رﺳﯾد ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
 USCISﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﺗرﺗﯾب ﻓﺎﯾل درﺧواﺳﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﻧﻣوده اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ھم ﺳوال دارﯾد ،از آدرس

دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ) (egov.uscis.gov/office-locator/#/asyﺟﮭت درﯾﺎﻓت دﻓﺗر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده  USCISﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ راه ﺧواھد اﻧداﺧت ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
_____________________________________________________________________________________
ﭘروﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ را در ﺑر ﺧواھد ﮔرﻓت؟
ﻣﺎ طﯽ ﻣراﺣل درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﻌوﻗﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﯾﮑﺗﻌداد ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﻌﯾن اﻓﻐﺎن اراﯾﮫ ﺷده اﻧد را ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯾﺑﺧﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑرای اﯾن
درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را در ﻣدت  45روز ﺑﻌد از اراﯾﮫ درﺧواﺳﺗﯽ راه اﻧدازی ﻣﯾﮑﻧﯾم ،در ﺻورت ﻧﺑود ﺷراﯾط
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ،ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را در ﻣدت  150روز اﺗﺧﺎذ ﺧواھﯾم ﻧﻣود .ﺟﮭت ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗردر ﻣورد اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺑﺧش
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ اداره ﺧدﻣﺎت ﺷﮭروﻧدی و ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
).(uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals

