
 وزارت امنیت ملی
 تابعیت و مھاجرت ایاالت متحدهخدمات 

OMB  07/31/2022؛ تاریخ انقضا 0067-1615بھ نمبر 

I-589درخواست پناھندگی و جلوگیری از اخراج ، 
 وزارت عدلیھ ایاالت متحده

 دفتر اجرایی بررسی مھاجرت

 

 )08/25/20(اصالحی  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 

برای معلومات درباره واجد شرایط بودن و طریقھ مکمل کردن و ارائھ این درخواست بھ بخش  تایپ کنید و یا با جوھر سیاه و با حروف بزرگ و واضح بنویسید. -از اینجا شروع کنید 
 برای مکمل کردن این تقاضانامھ کدام مصارفی باالی شما وضع نمی شود. ھا مراجعھ کنید.طرزالعمل

 خواھید برای جلوگیری از اخراج بر بنیاد معاھده مبارزه با شکنجھ تقاضا بدھید، این بکس را امت بزنید.ھمچنین، اگر می نوت: 

 معلوماتی درباره خودتان .A.Iقسمت 
(در صورت ) Aر نمبر(ھای) راجستریشن اتباع خارجی (نمب .1

 موجودیت)
  

(در صورت نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده  .2
 موجودیت)

  

 (در صورت موجودیت) USCISنمبر حساب اونالین  .3
  

 تانتخلص مکمل. 4
  

 اسم. 5
  

 اسم میانی .6
  

 (اسم قبل از ازدواج و اسم مستعار)؟اید ھای دیگری استفاده کردهاز چھ اسم .7
  

 (محل اقامت فزیکی شما)محل اقامت در ایاالت متحده . 8

 نمبر و اسم سرک
  

 بالک نمبر
  

 شھر
  

 ایالت
  

 کود پستی
  

 نمبر تلیفون
)  (  

 تفاوت دارد) 8(در صورتی کھ با آدرس مورد نمبر آدرس پستی در ایاالت متحده . 9

 (در صورت ضرورت):تحت مراقبت 
  

 نمبر تلیفون
)  (   

 اسم سرکنمبر و 
  

 بالک نمبر
  

 شھر
  

 ایالت
  

 کود پستی
  

 بیوه  مطلقھ  متأھل  مجرد وضعیت تأھل: . 11 زن مرد  جنسیت: . 10
 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 12

  
 شھر و کشور تولد. 13

  
 (تابعیت)ملیت فعلی . 14

  
 ملیت در زمان والدت. 15

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 16

  
 دین. 17

  
 ام.من ھرگز در جریان قضایی "محکمھ مھاجرت" شامل نبوده a.  ھرکدام کھ باالی شما قابل تطبیق است را عالمت بزنید: cالی  aھای از بکس .18
b.  .من در حال طی جریان قضایی "محکمھ مھاجرت" ھستم c .  "ام.گذشتھ آنھا را طی کردهاما در نیستم من در حال طی جریان قضایی "محکمھ مھاجرت 

 را مکمل کنید. cالی  a 19موارد . 19
a . (ماه/روز/سال)آخرین مرتبھ چھ وقت کشورتان را ترک کردید؟ b . 94نمبر-I  فعلی شما (در صورت موجودیت) چیست؟  

c. در  لست تاریخ (ماه/روز/سال)، مکان و وضعیت خود برای ھر ورود را ذکر کنید. آغاز کنید. لستی از ھر مرتبھ ورود خود بھ ایاالت متحده را ذکر کنید و این کار را با آخرین ورود خود)
 ھای اضافی را ضمیمھ کنید.)صورت ضرورت، ورقھ

  تاریخ انقضای وضعیت   وضعیت   مکان   تاریخ 
   وضعیت   مکان   تاریخ 
  وضعیت   مکان   تاریخ 

توسط چھ کشوری صادر شده آخرین پاسپورت یا سند سفر شما . 20
 است؟

  

 (ماه/روز/سال)تاریخ انقضا . 22  نمبر پاسپورت . 21
  

  نمبر سند سفر 

 (در صورت ضرورت، نوع لھجھ را ھم ذکر کنید)؟لسان مادری شما چیست . 23
  

 آیا بھ لسان انگلیسی مسلط ھستید؟. 24
 بلی  نخیر 

 کنید؟میھایی طرز مسلط صحبت دیگر بھ چھ لسان. 25
  

صرف برای  .EOIRصرف برای استفاده 
استفاده 
USCIS. 

 اقدام:
  ________________________________تاریخ مصاحبھ:

  ______________________ نمبر شناسایی مأمور پناھندگی:

 تصمیم:
  ____________________ تاریخ تأیید:
  _____________________ تاریخ رد:

  ___________________ تاریخ ارجاع:

 
  



 

 

 
 

 2) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 معلومات درباره ھمسر و اطفال شما .A.IIقسمت 
 در قسمت ذیل بروید.)اطفال شما (بھ بخش  من متأھل نیستم.  ھمسر شما

(در صورت ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1
 موجودیت)

  

(در صورت نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 موجودیت)

  

 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 3

  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  

 تانتخلص مکمل. 5
  

 اسم. 6

  

 اسم میانی. 7

  

(اسم قبل از ھای مورد استفاده دیگر اسم. 8
 ازدواج و اسم مستعار)

  
 (ماه/روز/سال)تاریخ ازدواج . 9

  
 محل ازدواج. 10

  
 شھر و کشور تولد. 11

  
 (تابعیت)ملیت . 12

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 13

  
 جنسیت. 14

 مرد  زن 
 آیا این شخص در ایاالت متحده است؟. 15

  را مکمل کنید. 24تا  16ھای قسمت(بلی(   (مکان را مشخص کنید): نخیر  
 محل آخرین ورود بھ ایاالت متحده.. 16

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 17
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 18

  

(نوع ویزه، وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 19
 در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی ھمسرتان چیست؟. 20

  
تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است . 21

 (ماه/روز/سال)(در صورت موجودیت)؟ 
  

آیا ھمسرتان در حال طی جریان قضایی . 22
 محکمھ مھاجرت است؟

  بلی نخیر 

اگر قبالً در ایاالت متحده بوده است، تاریخ . 23
 (ماه/روز/سال)ورود قبلی 

  
 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر ھمسرتان در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 24

  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از ھمسرتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 
 نخیر 

 بدون در نظر گرفتن سن، مکان یا وضعیت تأھل ذکر کنید.اطفال خود را تمام لست اطفال شما. 

 .قسمت (بھ  من کدام طفل ندارم.A.III ،.معلومات مربوط بھ سوابقتان بروید( 

 .تعداد کل اطفال: من فرزند دارم ____________________________ . 

 گر اسناد را ضمیمھ کنید.)ھای کاغذ بیشتر و دیاستفاده کرده یا ورقھ A، الحاقیھ I-589اگر بیش از چھار طفل دارید، از فورم نوت: (

(در ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1
 صورت موجودیت)

  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 (متأھل، مجرد، مطلقھ، بیوه)وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5

  
 اسم. 6

  
 اسم میانی. 7

  
 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8

  
 شھر و کشور تولد. 9

  
 (تابعیت)ملیت . 10

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11

  
 جنسیت. 12

 مرد  زن 
  (مکان را مشخص کنید): نخیر   را مکمل کنید.) 21الی  14ھای (قسمتبلی   آیا این طفل در ایاالت متحده است؟. 13

 محل آخرین ورود بھ ایاالت متحده.. 14

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21

  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از طفلتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 

 نخیر 

 
  



 

 

 
 

 3) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 (ادامھ)معلومات مربوط بھ ھمسر و اطفال شما  .A.IIقسمت 
(در ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1

 صورت موجودیت)
  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 (متأھل، مجرد، مطلقھ، بیوه)وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5

  
 اسم. 6

  
 اسم میانی. 7

  
 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8

  
 شھر و کشور تولد. 9

  
 (تابعیت)ملیت . 10

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11

  
 جنسیت. 12

 مرد  زن 
  (مکان را مشخص کنید): نخیر   را مکمل کنید.) 21الی  14ھای (قسمتبلی  آیا این طفل در ایاالت متحده است؟ . 13
 محل آخرین ورود بھ ایاالت متحده.. 14

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21
  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از ھمسرتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 
 نخیر  

(در ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1
 صورت موجودیت)

  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 (متأھل، مجرد، مطلقھ، بیوه)وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5

  
 اسم. 6

  
 اسم میانی. 7

  
 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8

  
 شھر و کشور تولد. 9

  
 (تابعیت)ملیت . 10

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11

  
 جنسیت. 12

 مرد  زن 
  (مکان را مشخص کنید): نخیر   را مکمل کنید.) 21الی  14ھای (قسمتبلی  آیا این طفل در ایاالت متحده است؟ . 13
 ایاالت متحده.محل آخرین ورود بھ . 14

  
تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15

 (ماه/روز/سال)
  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21

  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از ھمسرتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 

 نخیر 

(در ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1
 صورت موجودیت)

  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 (متأھل، مجرد، مطلقھ، بیوه)وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5

  
 اسم. 6

  
 اسم میانی. 7

  
 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8

  
 شھر و کشور تولد. 9

  
 (تابعیت)ملیت . 10

  
 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11

  
 جنسیت. 12

 مرد  زن 
  (مکان را مشخص کنید):نخیر   مکمل کنید.) را 21الی  14ھای (قسمتبلی  آیا این طفل در ایاالت متحده است؟ . 13
 محل آخرین ورود بھ ایاالت متحده.. 14

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21



 

 

 
 

 4) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از ھمسرتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 

 نخیر 

 
  



 

 

 
 

 5) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 معلومات مربوط بھ سوابق شما .A.IIIقسمت 
ترسید، آخرین آدرس کشوری کھ در آنجا از کشوری نیست کھ از آزار و شکنجھ در آنجا میاگر این آدرس مربوط بھ  آخرین آدرس محل زندگی خود قبل از آمدن بھ ایاالت متحده را ذکر کنید.. 1

 (آدرس، شھر/ولسوالی، بخش، والیت یا ایالت را ذکر کنید.) ترسید را ھم ذکر کنید.آزار و شکنجھ می
 ھای کاغذ اضافی استفاده کنید.)یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

(در صورت امکان ذکر نمبر خانھ و سرک 
 ھاتاریخ کشور بخش، والیت یا ایالت شھر/ولسوالی کنید)

 (ماه/سال)تا  (ماه/سال)از 
      
      

 سال گذشتھ ارائھ بدھید. ابتدا آدرس فعلی خود را ذکر کنید. 5معلومات ذیل را در مورد محل اقامت خود در طول . 2
 ھای کاغذ اضافی استفاده کنید.)یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

 ھاتاریخ کشور بخش، والیت یا ایالت شھر/ولسوالی نمبر خانھ و سرک
 (ماه/سال)تا  (ماه/سال)از 

      
      
      
      
      

 اید را ذکر کنید.آخرین مکتبی کھ در آن تحصیل کرده معلومات ذیل را درباره تحصیالت خود ارائھ کنید و ابتدا. 3
 ھای کاغذ اضافی استفاده کنید.)یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

 مدت اشتراک (آدرس)مکان  نوع مکتب اسم مکتب
 (ماه/سال)تا  (ماه/سال)از 

     
     
     
     

 سال گذشتھ ارائھ کنید. ابتدا استخدام فعلی خود را ذکر کنید. 5استخدام خود در طول معلومات ذیل را در مورد . 4
 ھای کاغذ اضافی استفاده کنید.)یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

 ھاتاریخ شغل شما اسم و آدرس کارفرما
 (ماه/سال)تا  (ماه/سال)از 

    
    
    

 اگر شخص وفات کرده است، بکس را عالمت بزنید. را در مورد والدین و خواھران و برادران خود ارائھ کنید.معلومات ذیل . 5
 ھای کاغذ اضافی استفاده کنید.)یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم : نوت(

 مکان فعلی شھر/ولسوالی و کشور محل تولد اسم و تخلص
  متوفی     مادر 
  متوفی     پدر 

  متوفی     برادر/خواھر 
  متوفی     برادر/خواھر 
  متوفی     برادر/خواھر 
  متوفی     برادر/خواھر 

 
  



 

 

 
 

 6) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 معلوماتی درباره درخواست شما .Bقسمت 
 ضمیمھ کنید.) Bھای خود بھ سؤاالت مندرج در قسمت ھای کاغذ اضافی را برای ارائھ جواباستفاده کنید، یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

شکنجھ)، باید راپور یا جلوگیری از اخراج طبق معاھده مبارزه با  (3)(b)241ھای حفاظت (جلوگیری از اخراج مطابق بھ در وقت جواب دادن بھ سؤاالت ذیل در مورد پناھندگی یا دیگر درخواست
توانید تاریخ، مکان و تشریحات مشخصی را در مورد ھر رویداد یا اقدامی کھ شرح تا جایی کھ می دقیق و مشخصی از مبنای درخواست خود برای پناھندگی یا نوع دیگر حفاظت را مطرح کنید.

اید و در جستجوی پناھندگی یا حفاظت دیگری ھستید و حقایق مشخصی را کھ برای کشوری را کھ از آن فرار کرده شما باید مدارکی را ضمیمھ کنید کھ شرایط عمومی داده شده است، ارائھ کنید.
 دلیل آن را تشریح بدھید.اگر این اسناد در دسترس نیست یا این مستندات را ھمراه با درخواست خود ارائھ نمی کنید، در جواب بھ سؤاالت ذیل  کنید، اثبات کند.تأیید ادعای خود بھ آنھا استناد می

شواھد بیشتر کھ  .VIIو بخش ؛ .Bقسمت ، مکمل کردن فورم، .Vبخش ، .A. - Dھای قسمت، مبنای واجد شرایط بودن، .IIبخش ، . طرزالعمل مکمل کردن1قسمت رجوع کنید بھ طرزالعمل، 
 کنید. ، تا معلومات بیشتری در مورد مکمل کردن این بخش از فورم کسبباید ارائھ کنید

بکس(ھای) مربوطھ در ذیل را عالمت  دھید؟یا جھت جلوگیری از اخراج طبق معاھده مبارزه با شکنجھ، برای پناھندگی یا جلوگیری از اخراج درخواست می INA (3)(b)241چرا طبق بند . 1
 در ذیل بھ شکل جواب بدھید. Bو  Aبزنید و بعداً بھ سؤاالت 

 
 گیری از اخراج بر بنیاد موارد ذیل ھستم:من در جستجوی پناھندگی یا جلو

 نژاد  عقیده سیاسی 

 دین  عضویت در گروپ اجتماعی خاص 

 ملیت  معاھده شکنجھ 
 

A .اید؟تان، یا دوستان یا ھمکاران نزدیکتان صدمھ، بدرفتاری یا تھدید توسط شخصی را تجربھ کردهآیا در گذشتھ خودتان، فامیل 
 نخیر  بلی 

 "بلی" مفصل تشریح بدھید:اگر 
 چھ اتفاقی واقع شد؛. 1
 صدمھ یا بدرفتاری یا تھدید چھ زمانی واقع شد؛. 2
 چھ کسی باعث صدمھ یا بدرفتاری یا تھدید شد؛ و. 3
 کنید صدمھ یا بدرفتاری یا تھدید واقع شده است.چرا فکر می. 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B .کشور خود ھراس دارید؟ آیا از صدمھ یا بدرفتاری در صورت بازگشت بھ 
 نخیر  بلی 

 اگر "بلی" مفصل تشریح بدھید:
 ترسید؛از چھ نوع صدمھ یا بدرفتاری می. 1
 کند؛ وزند یا با شما بدرفتاری میکنید چھ کسی بھ شما صدمھ میفکر می. 2
 کنید ممکن است صدمھ ببینید یا با شما بدرفتاری شود.چرا فکر می. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 7) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 (ادامھ)معلوماتی درباره درخواست شما  .Bقسمت 
 اید؟تان در ھر کشوری غیر از ایاالت متحده (از جملھ بھ دلیل نقض قانون مھاجرت) متھم، دستگیر، توقیف، تالشی، محکوم یا حبس شدهآیا تا بھ حال خودتان یا اعضای فامیل. 2

 نخیر  بلی 
 ید.اگر "بلی"، وضعیت و دالیل اقدام را تشریح بدھ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.A .اید، از جملھ (اما نی محدود بھ) یک حزب سیاسی، گروپ محصالن، اید یا با آنھا ارتباط داشتھھایی در کشور خود بودهھا یا گروپتان عضو سازمانآیا تا بھ حال خودتان یا اعضای فامیل
 ھا؟سازمان چریکی، گروپ قومی، گروپ حقوق بشری، یا مطبوعات یا رسانھاتحادیھ کارگری، سازمان مذھبی، گروپ نظامی یا شبھ نظامی، گزمھ ملکی، 

 نخیر  بلی 
اید را تان در ھر سازمان یا فعالیتی مشارکت داشتھاگر "بلی"، در مورد ھر شخص میزان مشارکت، ھر نوع منصب رھبری یا مناصب دیگر و مدت زمانی کھ خودتان یا اعضای فامیل

 تشریح بدھید.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.B .دھید؟ھا بھ ھر شکلی ادامھ میھا یا گروپتان بھ مشارکت در این سازمانآیا خودتان یا اعضای فامیل 
 نخیر  بلی 

تان در ھر سازمان یا فامیلھای فعلی و مدت زمانی کھ خودتان یا اعضای تان میزان مشارکت فعلی، ھر نوع رھبری یا سمتاگر "بلی"، در مورد ھر شخص اعم از خود یا اعضای فامیل
 اید را تشریح بدھید.گروپ مشارکت داشتھ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ترسید در کشور خود یا ھر کشور دیگری کھ ممکن است بھ آن بازگردانده شوید مورد شکنجھ قرار بگیرید؟آیا می. 4
 نخیر  بلی 

 شود را تشریح بدھید.ترسید، و اینکھ توسط چھ کسی و چرا انجام میمیای کھ از آن ترسید و ماھیت شکنجھاگر "بلی"، تشریح بدھید کھ چرا می
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 8) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 معلومات اضافی درباره درخواست شما .Cقسمت 
 .)ضمیمھ کنید Cھای خود بھ سؤاالت مندرج در قسمت ھای کاغذ اضافی را برای ارائھ جواباستفاده کنید، یا ورقھ B، الحاقیھ I-589در صورت ضرورت از فورم نوت: (

 
 اید؟ز دولت ایاالت متحده کردهآیا تا بھ حال خودتان، ھمسرتان، طفل(اطفال)، والدین یا خواھران و برادرانتان تقاضای پناھندگی، پناھجویی، یا جلوگیری از اخراج را ا. 1

 نخیر  بلی 
مشخص کنید کھ آیا اسم شما  خودتان، ھمسرتان، طفل(اطفال)، والدین یا خواھران و برادرانتان چھ اتفاقی افتاد.اگر "بلی"، نتیجھ را تشریح بدھید و اینکھ در نتیجھ آن تصمیم برای وضعیت 

 والدین یا ھمسرتان را در جواب خود ذکر کنید. Aاگر بلی، نمبر  در درخواست نامھ والدین یا ھمسرتان شامل شده است یا نی.
 

، یک قاضی مھاجرت، یا ھیئت تجدید نظر مھاجرت رد شده است، ھر نوع تغییر در شرایط کشور یا شرایط شخصی خود از تاریخ رد USCISاگر درخواست پناھندگی شما قبالً توسط 
 درخواست، کھ ممکن است باالی واجد شرایط بودن شما برای پناھندگی تأثیر بگذارد را تشریح بدھید.

 
 
 
 
 
 
 

 
2.A . کشور آنجا درخواست پناھندگی کردید، خودتان یا ھمسر یا اطفالتان کھ در حال حاضر در ایاالت متحده ھستند، قبل از ورود بھ ایاالت متحده بھ آیا بعد از خروج از کشوری کھ با فرار از

 اید؟اید یا در آنجا اقامت داشتھدیگری سفر کرده
 نخیر  بلی 

2.B .ل، مانند والدین یا خواھران و برادرانتان در کشور دیگری غیر از کشوری کھ در حال حاضر از آن درخواست پناھندگی آیا تا بھ حال خودتان، ھمسرتان، طفل(اطفال)، یا دیگر اعضای فامی
 اید؟اید یا وضعیت قانونی دریافت کردهکنید، درخواست پناھندگی دادهمی
 نخیر  بلی 

برای ھر شخص ارائھ کنید: اسم کشور و مدت اقامت، وضعیت شخص در آنجا، دالیل ترک، اینکھ آیا شخص ) "بلی" است، موارد ذیل را 2Bو/یا  2Aاگر جواب شما بھ یک یا ھر دو سؤال (
 و اگر نی، چرا این کار را نکرده است. حق بازگشت برای اقامت قانونی را دارد یا نی، و اینکھ آیا شخص در زمانی کھ آنجا بوده درخواست وضعیت پناھجویی یا پناھندگی کرده است،

 
 
 
 
 
 
 

 
ا رنج بھ شخصی بھ دلیل نژاد، مذھب، ملیت، آیا تا بھ حال خودتان، ھمسرتان یا طفلتان (اطفالتان) نسبت بھ صدور امر، تحریک، ارائھ کمک یا دخالت بھ ھر شکل دیگری در وقوع صدمھ ی .3

 اید؟عضویت در یک گروپ اجتماعی خاص یا اعتقاد بھ یک نظر سیاسی اقدام کرده
 نخیر  بلی 

 اگر "بلی"، ھر یک از این رویدادھا و دخالت خودتان، ھمسرتان یا طفلتان (اطفالتان) را با جزئیات تشریح بدھید.
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 9) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 (ادامھ)معلومات اضافی درباره درخواست شما  .Cقسمت 
 کردید، بھ آنجا برگشتید؟آیا بعد از اینکھ کشوری کھ در آن صدمھ دیدید یا ترس از صدمھ دیدن در آنجا داشتید را ترک  .4

 نخیر  بلی 
 ر آن کشور ماندید.)اگر "بلی"، وضعیت بازدید(ھای) خود را با جزئیات تشریح بدھید (طرز مثال، تاریخ سفر(ھا)، ھدف سفر(ھا)، و مدت زمانی کھ برای بازدید د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کنید؟ایاالت متحده ارائھ میسال بعد از آخرین ورود خود بھ  1آیا این درخواست را بیشتر از  .5

 نخیر  بلی 
ھ استماع، دلیل عدم ارائھ درخواست پناھندگی اگر "بلی"، تشریح بدھید کھ چرا طی یک سال اول بعد از ورود، درخواست خود را مطرح نکردید. شما باید آماده باشید کھ در مصاحبھ یا جلس

. Vبخش ، . طرزالعمل مکمل کردن1قسمت ، ھاطرزالعملھای مربوط بھ جواب دادن بھ این سؤال، رجوع کنید بھ ای آگاھی از رھنماییخود در طی سال اول بعد از ورودتان تشریح بدھید. بر
 .Cقسمت ، مکمل کردن فورم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اید و/یا دستگیر، متھم، محکومشدهآیا خودتان یا یکی از اعضای فامیل شما کھ اسم وی در این درخواست شامل شده است، تا بحال مرتکب جرمی  .6

 اید؟بھ ارتکاب فعل جنایی در ایاالت متحده (از جملھ نقض قانون مھاجرت) شده
 نخیر  بلی 

دالیل توقیف یا محکومیت، وقیف یا حبس، اگر "بلی" برای ھر مورد، این موارد را در جواب خود مشخص کنید: چھ اتفاقی واقع شد و شرایط، تاریخ، مدت محکومیت دریافتی، محل، مدت ت
 ھر نوع اتھام رسمی کھ علیھ شما یا خویشان شما کھ در اسمشان درخواست شما شامل شده مطرح گردید و دلیل (دالیل) آزادی.

 یگر اسناد مربوطھ را ارائھ کنید.ھای دستگیری، احکام محکمھ، اسناد مربوط بھ حکم و داید، باید یک کاپی تأیید شده از تمام راپوراگر در ایاالت متحده دستگیر شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 10) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 امضای شما .Dقسمت 
 

دھم کھ این درخواست و شواھد ارائھ شده ھمراه با آن من با در نظر گرفتن مجازات شھادت دروغ بر بنیاد قوانین ایاالت متحده آمریکا، شھادت می
ھرکسی کھ آگاھانھ طبق مجازات شھادت کذب  دارد:، اعالم می(a)1546، قانون ایاالت متحده، بخش 18قسمتی از فصل  ھمگی درست و صحیح است.

، قانون ایاالت متحده سوگند یاد کند و آگاھانھ ھر نوع اظھارات نادرستی را در رابطھ با یک واقعیت مھم در درخواست، 28عنوان  1746دروغ بخش 
ن یا مقررات مھاجرتی مطرح کند، یا ھر نوع درخواست، استشھاد یا سند دیگری کھ حاوی این اظھارات استشھاد یا دیگر اسناد ضروری طبق قوانی

سال حبس محکوم  25شود یا حداکثر بھ مطابق با این عنوان جریمھ می -نادرست باشد یا فاقد ھر نوع مبنای منطقی قانونی یا واقعی باشد را ارائھ نماید 
) برای تعیین واجد شرایط USCISع معلومات در ریکارد مھاجرتی خود را کھ خدمات تابعیت و مھاجرت ایاالت متحده (من اجازه نشر ھر نو گردد.می

 کنم.بودن من برای مزایای مورد نظرم بھ آنھا ضرورت داشتھ باشد را اعطا می

عکس خود را در اینجا سنجاق کنید یا 
عکس یکی از اعضای فامیل کھ قرار 

را در کاپی  است اسمش شامل شود
اضافی درخواست ارسال شده برای آن 

 شخص سنجاق کنید.

 

برند، در صورتی کھ درخواست پناھندگی یا جلوگیری از اخراج آنھا توسط مأمور پناھندگی یا قاضی مھاجرت پذیرفتھ نشود، در ایاالت متحده بسر میغیرقانونی متقاضیانی کھ طرز  ھشدار:
تواند بھ عنوان مبنایی برای تأیید یا بھ عنوان مدرکی در پروسھ اخراج مورد استفاده قرار شود مینوع معلوماتی کھ برای مکمل کردن این درخواست ارائھ میھر  ممکن است اخراج شوند.

ندگی ارائھ داده اند، برای ھمیشھ از واجد شرایط بودن برای متقاضیانی کھ تشخیص داده شود بھ شکلی آگاھانھ درخواست غیرمنطقی برای پناھ بگیرد، حتی اگر درخواست بعداً پس گرفتھ شود.
صرفاً بھ این دلیل کھ شخصی بھ شما توصیھ کرده است کھ معلومات نادرست را در درخواست پناھندگی خود ذکر کنید،  ھر نوع مزایا تحت قانون مھاجرت و ملیت محروم خواھند شد.

، عدم حضور غیرموجھ در وقت مالقات برای ارائھ مشخصات بایومتریک (مانند چاپ انگشت) و معلومات USCISارائھ درخواست بھ در صورت  درخواستتان غیرمنطقی تلقی خواھد شد.
ریک یا دیگر معلومات ممکن است عدم ارائھ بایومت بایوگرافی شما در مدت زمان مجاز ممکن است منجر بھ رد درخواست پناھندگی توسط مأمور پناھندگی یا ارجاع آن بھ قاضی مھاجرت شود.

از  (6)(d)208و  (A)(5)(d)208ھای بھ بخش بدون دلیل موجھ در حین طی جریان قضایی اخراج، منجر بھ مختومھ شدن درخواست شما توسط قاضی مھاجرت شود. DHSبایوگرافیک بھ 
INA  8و CFR 1003.47، 208.20، 1208.10، 208.10ھای بخش(d)  مراجعھ کنید. 1208.20و 

 کامل خود را با حروف بزرگ و خوانا بنویسید. اسم
  

 اسمتان را با الفبای لسان مادری خود بنویسید.
  

 (اگر "بلی" اسم و نسبت را ذکر کنید.)بلی  نخیر  آیا ھمسر، والدین یا اطفال(ان) شما در مکمل کردن این درخواست بھ شما کمک کردند؟ 

       
 (نسبت)  (اسم)  (نسبت)  (اسم)

 
 را مکمل کنید.) E(اگر "بلی" قسمت بلی  نخیر   آیا شخصی غیر از ھمسر، والدین یا طفل(اطفال) شما این درخواست را تکمیل کرده است؟

  

توانند با مصرف کم یا بدون آیا لستی از اشخاصی کھ می متقاضیان پناھندگی حق دارند کھ یک وکیل از آنھا نمایندگی کند.
  بلی نخیر   تان بھ شما کمک کنند، در اختیارتان قرار داده شده است؟واست پناھندگیمصرف در مورد درخ

 
   ).A.I(شخص در قسمت امضای متقاضی  

 [ ] 
  

 تاریخ امضا (ماه/روز/سال)  اسم خود را طوری امضا کنید تا طرز مکمل در داخل قوس قرار بگیرد 
 
 

 فورم، در صورتی کھ شخصی غیر از متقاضی، ھمسر، والدین یا فرزند باشد. اظھارنامھ شخص مکمل کننده Eقسمت 
باشم یا ھای ارائھ شده بر بنیاد تمام معلوماتی است کھ از آنھا باخبر میام، جوابذکر شده است مکمل کرده Dدارم کھ این درخواست را بنا بھ درخواست شخصی کھ اسم وی در قسمت من اعالم می

است، خوانده  یا لسانی کھ قادر بھ فھمیدن آن توسط متقاضی بھ من ارائھ شده است و درخواست مکمل شده، قبل از اینکھ متقاضی درخواست را در حضور من امضا کند، برای وی بھ لسان مادری
ھای جنایی بر بنیاد و/یا مجازات U.S.C. 1324c 8ھای مدنی بر بنیاد ھمچنین ممکن است باعث شود مشمول مجازات I-589من مطلع ھستم کھ درج آگاھانھ معلومات نادرست در فورم  شده است.

18 U.S.C. 1546(a) .شوم 

 خوانااسم کامل تھیھ کننده با حروف بزرگ و  امضای تھیھ کننده
  

 نمبر تلیفون ساعات روز
( )   

 نمبر و اسم سرک آدرس مکمل کننده:
  

 بالک نمبر
  

 شھر
  

 ایالت
  

 کود پستی
  
 

باید توسط یک وکیل یا نماینده معتبر 
 .(در صورت موجودیت)مکمل شود 

  28اگر فورم-G  ضمیمھ شده
 است، این خانھ را انتخاب کنید.

(در صورت نمبر انجمن وکالی ایالتی 
 موجودیت)

(در صورت وکیل یا نماینده معتبر  USCISنمبر حساب اونالین 
 موجودیت)

                 

  



 

 

 
 

 12) صفحھ 08/25/20(اصالحی مورخ  I-589فورم 

  نکنید ارسال USCIS بھ را شده ترجمھ فرم این .نیست رسمی USCIS فرم یک این .
This not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS. 
 

 در صورت ضرورت، باید در مصاحبھ پناھندگی مکمل شود .Fقسمت 
 شود این قسمت را مکمل کنید.خواستھ میشوید، از شما ) حاضر میUSCISوقتی کھ برای بررسی نزد یک مأمور پناھندگی وزارت امنیت ملی، خدمات تابعیت و مھاجرت ایاالت متحده (نوت: 

یا ھمگی صحیح نیستند  ھای ضمیمھ بھ آن، تا آنجا کھ مطلع ھستم ھمگی صحیح ھستند کنم، از جملھ اسناد و الحاقیھکنم) کھ محتوای این درخواست کھ آن را امضا میکنم (تأیید میسوگند یاد می
  ____ عالوه بر این، مطلع ھستم کھ اگر تصمیم داشتھ باشم آگاھانھ درخواست غیرمنطقی برای  توسط من یا بھ درخواست من صورت گرفتھ است.و تصحیح(ھای) نمبر گذاری شده ____ تا

است کھ معلومات نادرست را در  ن توصیھ کردهپناھندگی ارائھ نمایم، برای ھمیشھ از ھر نوع مزایا بر بنیاد قانون مھاجرت و ملیت محروم خواھم شد و صرفاً بھ این دلیل کھ شخصی بھ م
 درخواست پناھندگی خود ذکر کنم، نمی توانم حکم محکمھ درباره نادرستی درخواست را رد کنم.

 
 

 

 امضا و ادای سوگند در برابر من توسط متقاضی نامبرده در این تاریخ صورت گرفت: 
 
 

 (ماه/روز/سال)تاریخ   امضای متقاضی
   

 امضای مأمور پناھندگی  لسان مادری خود بنویسیداسمتان را با الفبای 
 

 در صورت ضرورت در جلسھ استماع اخراج، مکمل شود .Gقسمت 
 کنید.شود این قسمت را مکمل شوید، از شما خواستھ می) برای استماع حاضر میEOIRوقتی کھ نزد قاضی مھاجرت وزارت عدلیھ ایاالت متحده، دفتر اجرایی بررسی مھاجرت (نوت: 

یا ھمگی صحیح نیستند  ھای ضمیمھ بھ آن، تا آنجا کھ مطلع ھستم ھمگی صحیح ھستند کنم، از جملھ اسناد و الحاقیھکنم) کھ محتوای این درخواست کھ آن را امضا میکنم (تأیید میسوگند یاد می
 رفتھ است.و تصحیح(ھای) نمبر گذاری شده ____ تا ____ توسط من یا بھ درخواست من صورت گ 

ا بر بنیاد قانون مھاجرت و ملیت محروم خواھم شد و عالوه بر این، مطلع ھستم کھ اگر تصمیم داشتھ باشم آگاھانھ درخواست غیرمنطقی برای پناھندگی ارائھ نمایم، برای ھمیشھ از ھر نوع مزای
 خواست پناھندگی خود ذکر کنم، نمی توانم حکم محکمھ درباره نادرستی درخواست را رد کنم.صرفاً بھ این دلیل کھ شخصی بھ من توصیھ کرده است کھ معلومات نادرست را در در

 

 

 امضا و ادای سوگند در برابر من توسط متقاضی نامبرده در این تاریخ صورت گرفت: 
 
 

 (ماه/روز/سال)تاریخ   امضای متقاضی
   

 مھاجرتامضای قاضی   اسمتان را با الفبای لسان مادری خود بنویسید
 
 



 I-589، فورم Aالحاقیھ 

 

 )08/25/20(بازنگری  A، الحاقیھ I-589فورم 

 

 (در صورت موجودیت) Aنمبر 
 

 تاریخ
  

 اسم متقاضی
 

 امضای متقاضی
 

 
 

 کنیدلست تمام اطفال خود را بدون در نظر گرفتن سن، مکان یا وضعیت تأھل ذکر 
 اگر بیش از چھار فرزند دارید، در صورت ضرورت از این فورم و صفحات اضافی و مستندات بیشتر استفاده کنید)نوت: (

 
(در صورت ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1

 موجودیت)
  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 بیوه)(متأھل، مجرد، مطلقھ، وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5
  

 اسم. 6
  

 اسم میانی. 7
  

 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8
  

 شھر و کشور تولد. 9
  

 (تابعیت)ملیت . 10
  

 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11
  

 جنسیت. 12
 مرد  زن 

   (مکان را مشخص کنید):نخیر   را مکمل کنید.) 21الی  14ھای (قسمتبلی  آیا این طفل در ایاالت متحده است؟ . 13
 محل آخرین ورود بھ ایاالت متحده.. 14

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21
  در کاپی اضافی درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.) 9(یک عکس از طفلتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 
 نخیر 

(در صورت ) Aنمبر راجستریشن اتباع بیگانھ (نمبر . 1
 موجودیت)

  

(در نمبر پاسپورت/کارت ھویت . 2
 صورت موجودیت)

  

 (متأھل، مجرد، مطلقھ، بیوه)وضعیت تأھل . 3
  

(در نمبر تأمین اجتماعی ایاالت متحده . 4
 صورت موجودیت)

  
 تانتخلص مکمل. 5
  

 اسم. 6
  

 اسم میانی. 7
  

 (ماه/روز/سال)تاریخ تولد . 8
  

 شھر و کشور تولد. 9
  

 (تابعیت)ملیت . 10
  

 نژاد، قومیت یا گروپ قبیلوی. 11
  

 جنسیت. 12
 مرد  زن 

   (مکان را مشخص کنید):نخیر   را مکمل کنید.) 21الی  14ھای (قسمتبلی  آیا این طفل در ایاالت متحده است؟ . 13
 ایاالت متحده.محل آخرین ورود بھ . 14

  

تاریخ آخرین ورود بھ ایاالت متحده . 15
 (ماه/روز/سال)

  

 (در صورت موجودیت) I-94نمبر . 16

  

(نوع وضعیت در وقت آخرین پذیرش . 17
 ویزه، در صورت موجودیت)

  
 وضعیت فعلی طفلتان چیست؟. 18

  

تاریخ انقضای اقامت مجاز وی چھ زمانی است (در . 19
 (ماه/روز/سال)صورت موجودیت)؟ 

  

 کند؟آیا طفلتان جریان قضایی محکمھ مھاجرت را طی می. 20
 بلی  نخیر 

 (بکس مربوطھ را عالمت بزنید.)شود؟ اگر این طفل در ایاالت متحده است، آیا در این درخواست شامل می. 21

  درخواست ارائھ شده مربوط بھ این شخص بچسبانید.)در کاپی اضافی  9(یک عکس از طفلتان را در گوشھ باالی سمت راست صفحھ بلی 

 نخیر 

 
  



 I-589، فورم Bالحاقیھ 

 

 )08/25/20(بازنگری  B، الحاقیھ I-589فورم 

 

 معلومات اضافی درباره درخواست پناھندگی شما
 (در صورت موجودیت) Aنمبر 

 
 تاریخ

  
 اسم متقاضی

 
 امضای متقاضی

 

 ضرورت کاپی گرفتھ و مکمل کنید.بنا بھ  از این قسمت منحیث صفحھ ادامھ برای ھر نوع معلومات درخواستی اضافی استفاده کنید.نوت: 

   قسمت

  سؤال
 

 

 




