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ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم

ﻣﺄﻣورﯾن ﻣﮭﺎﺟرت

ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن
ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
ﻣﺳﺎﻋدت ﺟﮭﺎﻧﯽﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟرﯾن
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رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﻘوﻗﯽ

آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﯾد
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯾرﯾد
اﻗدام ﮐﻧﯾد

• درﺑﺎره اﺧﺗﯾﺎرات ،ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ و ﺣﻘوق ﺧود ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﺷﺧص ﻏﯾرﺗﺑﻌﮫ و
ﻣﮭﺎﺟر اﻓﻐﺎن ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد
• در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود و ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺿروری ﺑﺎﺷد ﻣﮑﻣل ﮐﻧﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد

• ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﮐﺳب وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
• ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ و وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرتﺗﺎن ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده و ﻣراﻗب آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد

• در ﺻورت واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ،ﭘﻼن ﮔذارﯾﺗﺎن ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت
وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ را ﺷروع ﮐﻧﯾد
• ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎ ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻧﯾد
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رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﻘوﻗﯽ
 ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎن وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ ﻧدارﻧد
 اﮔر واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﺳب وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ ،ﯾﮏ
ﭘروﺳﮫ ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
 ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻧدارﻧد ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد و از ﻣزاﯾﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺗﺑﺎع اﯾن ﮐﺷور ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد
 درﺑﺎره اﻧﺗﺧﺎبھﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ و ﺣﻘوق ﺧود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﺧود
)و ﻓﺎﻣﯾﻠﺗﺎن( ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد
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ﻓﺎﻣﯾل ﺷﻣﺎ
 ﺑرای آن ﺗﻌداد از اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽﺧواھﻧد آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﯾﺎﯾﻧد ،اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﻣطﻣﺋﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت
•

ﻣﻣﮑن اﺳت واﻟدﯾن/ھﻣﺳران/ﻓرزﻧدان ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﯾﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ )ﮔرﯾن
ﮐﺎرت( اﯾن ﮐﺷور را دارا ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل درﺧواﺳت
ﺑدھﻧد

• اﺟﺎزه ﻣﺷروط ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ :ﺟواز ﺧﺎص ﺑرای ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ دﻻﯾل
"ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ"
o
o
o
o

ﺑﮫ دﺳت آوردن آن دﺷوار اﺳت
ﺿرورت ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارد
ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت
 NIJCدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺧﺻوص اﺟﺎزه ﻣﺷروط ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :اﺟﺎزه ﻣﺷروط ﭼﯾﺳت
 ﺟواز ﻣوﻗت ﺑرای ﻣﺎﻧدن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
 ﻣﻣﮑن اﺳت ﻟﻐو ﺷود
 ﺑﮫ وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﻣﯽﺷود

اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :ﺟواز اﺳﺗﺧدام )ﺟواز ﮐﺎر(
 اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺷروط وارد ﺷدهاﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺟواز اﺳﺗﺧدام )ﺟواز ﮐﺎر( و
ﮐﺎرت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣدود ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑدھﻧد
 ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐردن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﺿﺎی ﺟواز ﺷﻣﺎ
 ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺣﻖ ﻧدارﻧد از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳﻧد ﭼطور ﺟواز ﮐﺎر ﺧود را ﺣﺎﺻل ﮐردهاﯾد
 اﮔر ﺟواز ﮐﺎر ﺑﮫزودی ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽﺷود ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺷﻣﺎ ﺟواز ﮐﺎر
ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده را درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺷده اﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﺷﺗﻐﺎل
ﺷﻣﺎ را ﻓﺳﺦ ﮐﻧﻧد.

 اﮔر ﺑرای ﺟواز ﮐﺎر در ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﺧود درﺧواﺳت ﻧدادهاﯾد ﯾﺎ ﺑرای ﺟواز ﮐﺎر
درﺧواﺳت دادهاﯾد اﻣﺎ آن را درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾد:
• ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧد دوﺳﯾﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
• ﻧﻣﺑر ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ...
– اﯾن ﺷﻣﺎره ﺑرای ﺗﻣﺎم طول زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت!
– ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی ﺟواز ﮐﺎر/آزادی ﻣﺷروط ﻣﯽﺗواﻧﯾد
از آن ﺑرای اھداف دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
– ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺟﮭت ﮐﺎر ﮐردن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟواز ﮐﺎر ﻣﻌﺗﺑر ﺿرورت دارﯾد

• ﻻﯾﺳﻧس دراﯾوری
– در اﯾﻠﯾﻧوﯾز ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻻﯾﺳﻧس دراﯾوری اﯾﻠﯾﻧوﯾز
را ﺑﺎ ﺟواز ﮐﺎر ،ﻧﻣﺑر ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻣدرک اﻗﺎﻣت در اﯾﻠﯾﻧوﯾز درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
– ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد
ﻻﯾﺳﻧس دراﯾوری ﺑﮕﯾرﻧد  -ﺑﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

*

اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :ﻣﺳﯾرھﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ

 ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
 وﯾزه U
 وﯾزه T
 ﻣﮭﺎﺟر ﺧﺎص
وﺿﻌﯾت ﻧوﺟوان
 درﺧواﺳتھﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ
 اﻧﺗﺧﺎبھﺎی اﻧﺣﺻﺎری ﺑرای
اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ

وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت آن را دارﻧد،
ﺑﺎزﮔردﻧد ﭼرا ﮐﮫ:
 (1در ﮔذﺷﺗﮫ ﺻدﻣﮫ دﯾدهاﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗرﺳﻧد در آﯾﻧده ﺻدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد
 (2ﺑﮫ دﻟﯾل ﯾﮏ ﺧﺻوﺻﯾت ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد
 (3ﺗوﺳط دوﻟت در ﮐﺷورﺷﺎن ،ﯾﺎ ﺷﺧص/ﮔروھﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺧواھد
ﮐﻧﺗرول ﮐﻧد
ﺧﺷوﻧت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗرس از ﺟﻧﮓ ،ﯾﺎ ﺟراﯾم ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت!
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ﮐدام ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﺷﻣﺎ
واﺟد ﺷراﯾط ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﯾد؟

 ﻧژاد
 دﯾن
 ﻣﻠﯾت
 ﻋﻘﯾده ﺳﯾﺎﺳﯽ )ﯾﺎ ﻋﻘﯾده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽﺷود(
 ﻋﺿوﯾت در ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص
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"ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص" ﭼﯾﺳت؟

اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺷﺗرﮐﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرد
 ﻓﺎﻣﯾل
 ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ )ھﻣﺟﻧﺳﮕرای ﻣرد ،ھﻣﺟﻧﺳﮕرای زن،
ﺗراﺟﻧﺳﯾﺗﯽ(
 وﺿﻌﯾت ﺳﺎﺑﻖ )وﮐﻼی ﺳﺎﺑﻖ؛ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران؛ و ﻏﯾره(
 اﻗداﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ )ﺷﺎھد(
 زﻧﺎن اھل ﻓﺎﻣﯾلھﺎ ،ﺟواﻣﻊ ،ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎص )ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ(
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ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯽﺷود؟

 ﻣﮭﻠت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﮑﻣل ﮐردن ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ )دارای ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ(
 ﺳﮑوﻧت در ﮐﺷوری دﯾﮕر
 آزاردھﻧده دﯾﮕران
 ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔروه ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت "ﺗرورﯾﺳﺗﯽ" )ﺗﻌرﯾف ﮔﺳﺗرده(
 ﺟراﺋم ﺧﺎص )در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺷور( ،ﺧواه ﺷﺧص
ﻣﺣﮑوم ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﯽ
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ﻣواﻧﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ :ﻣﮭﻠت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ

 اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ظرف ﯾﮏ ﺳﺎل از
آﺧرﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
را ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد

آﺧرﯾن ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده

27اﮔﺳت 2022

28اﮔﺳت 2021

 در اﯾن ﻣﯾﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎﯾﯽ وﺟود دارد  -از ﺟﻣﻠﮫ داﺷﺗن وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ -
اﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﺧطر ﻧﮑﻧﯾد
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ﻣواﻧﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ :اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﻣطﻣﺋن

 اﮔر ﻗﺑﻼً در ﮐﺷور دﯾﮕری وﺿﻌﯾت داﺋﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺣروم ﺷوﯾد.
•

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻔﺎظت دﯾﮕری در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷد

 اﮔر در ﮐﺷور دﯾﮕری ﻏﯾر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺑﻌﯾت دارﯾد ،ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط
ﺑودن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑرای ھر دو ﮐﺷور را اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد
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ﻣواﻧﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ :ﻣﺎﻧﻊ آزار دادن

 اﮔر در ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﺷﺎرﮐت ،ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐردهاﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺣروم ﺷوﯾد .طرز ﻣﺛﺎل:
•

ﺧدﻣت ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺣﺎﻓظ زﻧدان در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آزار و اذﯾت رخ داده اﺳت

•

ﮐﺎر ﮐردن ﺑرای ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دﯾﮕران ﺻدﻣﮫ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد

•

ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺟﺑور ﺷدهاﯾد و ﺧودﺗﺎن ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻗدام ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣوارد اﻋﻣﺎل ﺷوﻧد

 اﮔر ﻋﺳﮑر ﺑوده ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﺷﺑﮫﻧظﺎﻣﯽ رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .
 اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط دوﺳﯾﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾد.
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ﻣواﻧﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ :ﻣواﻧﻊ ﺗرورﯾزم

 اﮔر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﮔروھﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ دوﻟت دﺳت ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت
زده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺣروم ﺷوﯾد
•

اﯾن ﻣوارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺷﻣول ﻣوارد ذﯾل ﺑﺎﺷد:
•

ﺑﺎج دادن

•

ﺗﺄﻣﯾن ﻏذا ﯾﺎ ﺳرﭘﻧﺎه

•

دادن ﭘول ﯾﺎ ﺟﻧس

 ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﺧودﺗﺎن ﻧﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻗدام ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾن ﻣواﻧﻊ اﻋﻣﺎل ﺷوﻧد
 اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻدق ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط دوﺳﯾﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾد
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ﭼطور ﻣﯽﺗوان ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﺧواﺳت داد؟

 ﺣﺗﯽ اﮔر وﮐﯾل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎز ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑدھﯾد
•

اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد وﮐﯾل ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﺑدھﯾد.

 درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ = ﻓورم I-589
•

ﻓورم و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ در اﯾن آدرسhttps://www.uscis.gov/i-589 :

 ﺑدون ﻣﺻﺎرف :دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺻﺎرﻓﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
راﯾﮕﺎن اﺳت
 NIJC در ﭼﻧد ﻣﺎه آﯾﻧده ﮐﻠﻧﯾﮏھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون وﮐﯾل درﺧواﺳت
ﻣﯽدھﻧد ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧد
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ﺻدور ﺣﮑم ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﻘدر وﻗت ﻣﯽﮔﯾرد؟

)ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی( ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﺷروط داده ﺷده اﺳت:
• ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻣﯽﮔوﯾد:
– ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد ظرف  45روز ﭘس از طرح درﺧواﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود
– ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد ظرف  150روز ﺑﻌد از طرح درﺧواﺳت ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

• ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺗواﻧد ﺟزو ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻣﺣﺳوب ﺷود؟
– ﻣواﻧﻊ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ؟
– ﺗﻌداد ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ زﯾﺎد ﺑوده و ﺗﻌداد ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت؟
25

*

ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﻣزاﯾﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد؟

 ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر اﺧراج
 ﻣﺳﯾر درﯾﺎﻓت ﺗﺎﺑﻌﯾت
 وﺿﻌﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان
 ﺟواز اﺗوﻣﺎت اﺳﺗﺧدام و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
 ﺣﻖ درﺧواﺳت ﺑرای ﺳﻧد ﺳﻔر ﭘﻧﺎھﻧده
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :وﯾزه  U/Tو SIJS

 در ﻣوارد ذﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑرای
وﺿﻌﯾت داﺋم ﺑﺎﺷﯾد:
• ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟرم ﺟدی در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑوده و آن را ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس راﭘور
داده ﺑﺎﺷﯾد.
• ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﯾﺎ اﺷﺗراک در ﻋﻣلھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.
• ﮐﻣﺗر از  21ﺳﺎل ﺳن دارﯾد و ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾﻧﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﯾﺎ
ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺷﻣﺎ را رھﺎ ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﻓوت ﺷده اﺳت.
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎSIV :

 ﻣﺳﯾر اﻗﺎﻣت داﺋم ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﺎر
ﮐردهاﻧد و دﯾﮕر ﺷراﯾط ﺿروری را ﭘوره ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 ﭘروﺳﮫ طوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده دارد
 اﮔر درﺧواﺳت  SIVدر دﺳت ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺗﺄﯾﯾد ﺷده دارﯾد ،اﻣﺎ ھﻧوز اﻗﺎﻣت
ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾد  ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﻣﮭﺎﺟرت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎP1/P2 :
 ﮔزﯾﻧﮫای ﺑرای اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط  SIVﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ در طﻠب اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﺷﻧد.
 ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎن را
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﺧدام ﮐرده اﺳت ،ارﺟﺎع داده ﺷود.
 ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧد از داﺧل اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺧواﺳﺗﺎر  P1/P2ﺷود .
 اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎلھﺎ وﻗت ﺑﮕﯾرد.
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اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد

 ﺗﺣﺻﯾل :اطﻔﺎل ﻣﯽﺗواﻧﻧد و ﺑﺎﯾد ﺻرفﻧظر از وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺧود ﺑﮫ
ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد
 ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ :اﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی طﺑﯽ در اﯾﻠﯾﻧوﯾز
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد:
•
•

ھﻣﮫ اطﻔﺎل ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت آﻧﮭﺎ
ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑدھﻧد

 ﻣزاﯾﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ :ﺑرای اﻓﻐﺎنھﺎی دارای اﺟﺎزه ﻣﺷروط در دﺳﺗرس
اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ "ﭘﻧﺎھﻧده" ﻣﺣﺳوب ﻧﺷوﻧد
30

اﻧﺗﺧﺎبھﺎی ﺷﻣﺎ :ﻧوتھﺎی آﺧر
*ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت*
اﻣﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓرﯾب ﻧﺧورﯾد.
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ) (DOJﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد .از اﯾﻧﺟﺎ
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت ←
www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

ﻓﻘط وﮐﻼی ﻣﮭﺎﺟرت و "ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺗﺑر" ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت را ﻣﮑﻣل ﮐﻧﻧد و ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد

از وﮐﻼ ﺑﭘرﺳﯾد آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت دارﻧد و
ﺟوازھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .
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ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ

*

 در ﺻورت ﺗﺑدﯾل ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد آدرس ﺧود را در اﺳﻧﺎد اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾد
• ﻓورم https://www.uscis.gov/ar-11 :AR-11
 ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﯾد
• ﻧﻘض ﻗﺎﻧون ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺗم ﺷدن وﺿﻌﯾت اﺟﺎزه ﻣﺷروط ،اﺳﺗﻣﺎﻋﺎت
اﺧراج و/ﯾﺎ ﺗوﻗﯾف ﻣﮭﺎﺟرت ﺷود
• ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ از ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺗﺎزهواردان ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد:
•
•

ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در وﻗت دراﯾوری ﻣوﺗر ،ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﻣﯽﺷود .ھرﮔز
ﺑﻌد از ﺧوردن ﻣﺷروب دراﯾوری ﻧﮑﻧﯾد.
اﮔر از ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ ﺑرای ﺗرﺗﯾب اطﻔﺎل ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر ﻣﺷﮑل
ﺷوﯾد .

33

ﯾﺎدآوریھﺎی دﯾﮕر:
 اﮔر ﺗﺑﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرای رأی دادن راﺟﺳﺗر ﻧﮑﻧﯾد
 ﻧﮕوﯾﯾد و ﻧﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ ھﺳﺗﯾد
 رﯾﮑﺎرد ﺟرﻣﯽ ﺧود را ﭘﺎک ﻧﮑﻧﯾد
 ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫای را ﺑﮫ آﯾﻧﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﺷﯾن ﺧود آوﯾزان ﻧﮑﻧﯾد
 ﺟرﻣﺎﻧﮫھﺎی دراﯾوری ﺧود را ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد
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اﻗدام ﺑﻌدی ﭼﯾﺳت؟
 ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﮭﺎﺟرت
ﺑرای اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧد دوﺳﯾﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺧود در ﺗﻣﺎس
ﺑﺎﺷﯾد.
 درﺑﺎره ﮐﻠﻧﯾﮏھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن اﻓﻐﺎن و دﯾﮕر ﺟﻠﺳﺎت ﺗوﺟﯾﮭﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در آﯾﻧده ،ﺑﮫ وﯾبﺳﺎﯾت NIJC

https://immigrantjustice.org/AfghanSupport

ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

 اﮔر ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن را ﺗﺑدﯾل ﮐردﯾد ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ آدرس ﺧود را در
اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﭘﯾﮕﯾری دوﺳﯾﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھﯾد.
36

ﺳؤاﻻت…
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 ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾدNIJC ﺑﺎ
www.immigrantjustice.org
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ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ
ﻋداﻟت ﻣﮭﺎﺟرت
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