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نیستیمکسانیچھما

متحدهایاالتدولت
اسکانسازمانیک

پناھندگانمجدد
جھانیمساعدت-
اجتماعیخدمات-

مھاجرینوپناھندگان
-RefugeeOne

مھاجرتمأمورین
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وعھغیرتبشخصیکمنحیثخودحقوقومسئولیت ھا،اختیاراتدرباره•
کنیدحاصلمعلومات،افغانمھاجر

استممکنکھمھاجرتتقاضانامھ ھایوخودقانونیانتخاب ھایمورددر•
کنیدحاصلمعلومات،کنیدمکملباشدضروری

دببینیآموزش

کنیدپیدادسترسیدائمیوضعیتکسببرایشدنآمادهبرایمنابعبھ•
ادهسوءاستفمھاجرت تانوضعیتوشماازکھرااشخاصیبگیریدیاد•

باشیدآنھامراقبوکردهشناسایی،می کنند دبگیریآمادگی

درخواستارائھبرایگذاریتانپالن،بودنشرایطواجدصورتدر•
کنیدشروعرادائمیوضعیت

نیدکھماھنگیپناھندگانمجدداسکانمؤسساتبامزایابھدسترسیبرای•
کنیداقدام
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حقوقیرھنمایی
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حقوقیرھنمایی

ندارنددائمیوضعیتافغانمھاجرینبیشتر

یک،دائمیوضعیتکسبپروسھکھبدانیدباید،باشیدشرایطواجداگر
استپیچیدهپروسھ

ھایمسئولیتمتحدهایاالتدر،ندارندرامتحدهایاالتتابعیتکھکسانی 
نیستندبرخوردارکشورایناتباعمشابھمزایایازودارندخاصی

دخوازتاکنیدحاصلمعلوماتخودحقوقومسئولیت ھا،انتخاب ھادرباره
کنیدمحافظتشکلبھترینبھ)فامیلتانو(
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شمافامیل
بھوکنندترکراآنجامی خواھندوھستندافغانستاندرکھافغاناتباعازتعدادآنبرای

نیستاختیاردرمطمئنیانتخاب ھای،بیایندمتحدهایاالت

رینگ(دائمیاقامتحقیاومتحدهایاالتتابعیتکھکسانیفرزندان/ھمسران/والدیناستممکن•
ستدرخوافامیلاعضایازبعضیبرایبتواننداستممکن،ھستندداراراکشوراین)کارت
بدھند

دالیلبھمتحدهایاالتبھورودبرایخاصجواز:بشردوستانھمشروطاجازه•
"بشردوستانھ"

oاستدشوارآنآوردندستبھ
oداردمتحدهایاالتسفارتبھدسترسیبھضرورت
oحاضرحالدردھدنشانکھنداردوجودمدرکیھیچ

استمناسبیگزینھ
oNIJCنمی کندکمکیبشردوستانھمشروطاجازهخصوصدرحاضرحالدر
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چیستمشروطاجازه:شماانتخاب ھای

متحدهایاالتدرماندنبرایموقتجواز
شودلغواستممکن
نمی شودمنجردائمیوضعیتبھ



و)کارجواز(استخدامجوازبرایمی توانندشده اندواردمشروطاجازهباکھافغان ھایی
بدھندتقاضامحدوداجتماعیتأمینکارت
شماجوازانقضایزمانتاقانونیکردنکارحق
کرده ایدحاصلراخودکارجوازچطوربپرسندشماازندارندحقکارفرمایان
کارجوازشماازمی توانندکارفرمایان،می شودمنقضیبھ زودیکارجوازاگر

تغالاشنمی تواننداستنشدهمنقضیکھزمانیتااما،کننددرخواستراشدهبھ روزرسانی
.کنندفسخراشما

کارجوازبراییانداده ایددرخواستخوداستقرارمحلدرکارجوازبرایاگر
:نکرده ایددریافتراآناماداده ایددرخواست

کنیدصحبتخودپناھندگانمجدداسکاندوسیھکارمندبا•

)کارجواز(استخدامجواز:شماانتخاب ھای



...اجتماعیتأمیننمبر•
!استشمازندگیطولتمامبرایشمارهاین–
می توانیدمشروطآزادی/کارجوازانقضایازبعدحتی–

کنیداستفادهدیگراھدافبرایآناز
داریدضرورتمعتبرکارجوازیکبھ،کردنکارجھتآنازاستفادهبرای–

درایوریالیسنس•
ایلینویزدرایوریالیسنسمی توانید،ایلینویزدر–

واجتماعیتأمیننمبر،کارجوازبارا
کنیددریافتایلینویزدراقامتمدرک

می دھداجازهافغانمھاجرینبھفدرالقانون–
.کنیدصحبتخودمجدداسکانمؤسسھبا-بگیرنددرایوریالیسنس

:باشیدداشتھیادبھبایدکھمھمینکات



برایانحصاریانتخاب ھای
افغانستاناتباع

پناھندگی
ویزهU
ویزهT
خاصمھاجر

نوجوانوضعیت
فامیلیدرخواست ھای

*
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دائمیوضعیتبھرسیدنمسیرھای:شماانتخاب ھای



*
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SIV:شماانتخاب ھای

کارحدهمتایاالتبرایافغانستاندرکھافغان ھاییازبعضیبرایدائماقامتمسیر
.می کنندپورهراضروریشرایطدیگروکرده اند

داردمتحدهایاالتقبلیکارفرمایحمایتبھضرورتکھطوالنیپروسھ

درخواستاگرSIVاقامتھنوزاما،داریدشدهتأییددرخواستیابررسیدستدر
کنیدصحبتمھاجرتوکیلیکبانکرده ایددریافتراخود



P1/P2: انتخاب ھای شما*

 انتخاب برای افغان ھایی کھ واجد شرایطSIV نیستند تا از طریق پروسۀ پذیرش
در ) U.S. Refugee Admissions Process(پناھندگان ایاالت متحده 

.جستجوی اسکان مجدد در ایاالت متحده باشند

بعھ افغان را باید توسط دولت ایاالت متحده یا یک کمپنی وابستھ بھ ایاالت متحده کھ ت
.در افغانستان استخدام کرده است، ارجاع داده شود

 برای واجد شرایط بودن در پروسۀ پناھندگیP1/P2 باید خارج از ایاالت متحده ،
.  باشید

این پروسھ ممکن است سال ھا وقت بگیرد.



،ددارنراآنتابعیتکھکشوریبھنمی توانندکھاشخاصیبرایمھاجرتوضعیت
:کھچرابازگردند

ببینندصدمھآیندهدرمی ترسندیادیده اندصدمھگذشتھدر1)
کردتغییربھوادارراآنھانبایدیانمی توانخصوصیتیکدلیلبھ2)
نمی خواھدیانمی توانددولتکھگروھی/شخصیا،کشورشاندردولتتوسط3)

کندکنترول

عمومیجرایمیا،جنگازترس،عمومیخشونت
!نیستکافیپناھندگیبرای

*
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پناھندگی:شماانتخاب ھای



نژاد

دین

ملیت

می شوددادهنسبتشمابھکھسیاسیعقیدهیا(سیاسیعقیده(

خاصاجتماعیگروهدرعضویت

*
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شمامی شودموجبخصوصیاتکدام
شوید؟شناختھپناھندگیشرایطواجد



تغییرھبمجبورراآنھانبایدیانمی توانکھدارندمشترکیخصوصیاتکھاشخاصی
کرد

فامیل

زنھمجنسگرای،مردھمجنسگرای(جنسیتیھویتیاجنسیتمایالت،
)تراجنسیتی

غیرهوروزنامھ نگاران؛سابق؛وکالی(سابقوضعیت(

شاھد(گذشتھاقدامات(

خانگیخشونت(خاصکشورھای،جوامع،فامیل ھااھلزنان(

*
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؟چیست"خاصاجتماعیگروه"



استثناموارددارای(تقاضانامھکردنمکملسالھیکمھلت(

دیگرکشوریدرسکونت

دیگرانآزاردھنده

گستردهتعریف("تروریستی"فعالیتیاگروهباارتباط(

شخصخواه،)کشورازخارجیامتحدهایاالتدر(خاصجرائم
نییاباشدشدهمحکوم

*
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می شود؟پناھندگیبھشمادستیابیازمانعچیزیچھ



ازسالیکظرفراشماپناھندگیدرخواستبایدمھاجرتاداره
.کنددریافتمتحدهایاالتبھورودتانتاریخآخرین

قانونیوضعیتداشتنجملھاز-داردوجوداستثناھاییمیانایندر-
نکنیدخطرموردایندراما

*

21

سالھیکمھلت:پناھندگیموانع

متحدهایاالتبھورودآخرین
شمادرخواستبایدمھاجرتاداره

کنددریافتتاریخاینتارا
2021اگست28 2022اگست27



ازاستممکن،باشیدداشتھدائمیوضعیتدیگریکشوردرقبالً اگر
.شویدمحرومپناھندگی

باشداختیارتاندردیگریحفاظتاستممکن•

شرایطجدواباید،داریدتابعیتافغانستانازغیردیگریکشوردراگر
کنیداثباتراکشوردوھربرایپناھندگیبودن

*
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مطمئنمجدداسکان:پناھندگیموانع



ازاستممکن،کرده ایدحمایتیاکمک،مشارکتدیگرانبھرساندنصدمھدراگر
:مثالطرز.شویدمحرومپناھندگی

استدادهرخاذیتوآزارکھجاییدرزندانمحافظمنحیثخدمت•
می رسانندصدمھدیگرانبھدولتیمقاماتآندرکھدولتیمؤسسھیکبرایکردنکار•
شونداعمالمواردایناستممکن،کنیداقدامباشیدنخواستھخودتانوشده ایدمجبوراگرحتی•

ماالً احت،باشیدمرتبطغیررسمییارسمیشبھ نظامیگروهیکبایابودهعسکراگر
 .گرفتخواھدقراربررسیموردشمافعالیت

صحبتلوکییکبا،باشدداشتھارتباطشمابھموضوعایناستممکنمی کنیدفکراگر
.ببریدپیشبھراخوددوسیھاحتیاطباوکنید

*
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دادنآزارمانع:پناھندگیموانع



نتخشوبھدستدولتیکعلیھکھباشیدکردهکمکگروھیبھحالبھتااگر
شویدمحرومپناھندگیازاستممکن،باشدزده

:باشدذیلمواردبشمولاستممکنموارداین•
دادنباج•
سرپناهیاغذاتأمین•
جنسیاپولدادن•

ممکن،یدکناقدامباشیدنخواستھخودتانوباشدکردهمجبورراشماکسیاگرحتی
شونداعمالموانعایناست

لوکییکبا،کندصدقشمامورددرمسئلھایناستممکنمی کنیدفکراگر
ببریدپیشبھراخوددوسیھاحتیاطباوکنیدصحبت

*
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تروریزمموانع:پناھندگیموانع
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پناھندگیسیستم



بدھیدپناھندگیدرخواستمی توانیدھمبازباشیدنداشتھوکیلاگرحتی
انجامراارکاینباید،کنیداستخدامپناھندگیزمینھدرباتجربھوکیلمی توانیداگر•

.بدھید

فورم=پناھندگیدرخواستI-589
https://www.uscis.gov/i-589:آدرسایندردستورالعمل ھاوفورم•

یعنی،نمی کنددریافتپناھندگیبرایمصارفیمتحدهایاالتدولت:مصارفبدون
استرایگان

NIJCواستدرخوکیلبدونکھپناھجویانیبرایراکلنیک ھاییآیندهماهچنددر
می کندبرگزارمی دھند

*
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داد؟درخواستپناھندگیبرایمی توانچطور

https://www.uscis.gov/i-589


داردبستگی)زیادیچیزھایبھ(
:استشدهدادهمشروطاجازهآنھابھکھافغانپناھجویان

:می گویدجدیدقانون•
شودانجامدرخواستطرحازپسروز45ظرفبایدپناھندگیمصاحبھ–
اینکھمگر،بگیردصورتدرخواستطرحازبعدروز150ظرفبایدفیصلھ–

باشدداشتھوجوداستثناییشرایط

شود؟محسوباستثناییشرایطجزومی تواندچیزیچھ•
پناھندگی؟موانع–
نیست؟کافیمأمورینتعدادوبودهزیادتقاضاھاتعداد–

*
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می گیرد؟وقتچقدرپناھندگیحکمصدور



اخراجبرابردرحفاظت

تابعیتدریافتمسیر

فرزندانوھمسربھمربوطوضعیت

عمومیمزایایازبعضیواستخداماتوماتجواز

پناھندهسفرسندبرایدرخواستحق

*
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می دھد؟ارائھمزایاییچھپناھندگی



*

ASYLUM
به شما وضع�ت دائ� و �ک مس�ی برای

.ندشهروندی در ا�االت متحدە را فراهم م�ک
 را به شما امکان کار کردن به شکل قانوین 

.م�دهد
 �ان و به شما امکان ارائه درخواست برای هم

.سال سن را م�دهد21اطفال مجرد کم�ت از 
به شما امکان م�دهد بعد از �کسال برای

ت درخواس) گ��ن کارت(اقامت دائ� قانوین 
.بده�د

 مدت پروسس آن نامشخص است، ممکن
است زود شود و ممکن است وقت ز�ادی 

.طول بکشد

SIV
به شما وضع�ت دائ� و �ک مس�ی برای

.ندشهروندی در ا�االت متحدە را فراهم م�ک
 را به شما امکان کار کردن به شکل قانوین 

.م�دهد
 بعد ازاینکه وضع�تSIV تای�د شد، شما

�ن گ� (میتوان�د برای اقامت دائ� قانوین 
.اقدام کن�د) کارت

�د برای بعد از در�افت گ��ن کارت شما میتوان
اعضای خانوادە درخواست بده�د تا به 

.ا�االت متحدە ب�ایند
شداین پروسه وقت �س�ار ز�ادی طول م�ک  .

SIVپناھندگی در مقابل 



برایدرخواستارائھشرایطواجداستممکنذیلموارددر
:باشیددائموضعیت

راپورپولیسبھراآنوبودهمتحدهایاالتدرجدیجرمقربانی•
.باشیدداده

.باشیدشدهجنسیعمل ھایدراشتراکیاکردنکاربھمجبور•
یابدرفتاریشماباوالدینتانازیکیوداریدسنسال21ازکمتر•

.استشدهفوتیااستکردهرھاراشمایااستکردهبی توجھی

*
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SIJSوU/Tویزه:شماانتخاب ھای



ھبخودمھاجرتوضعیتازصرف نظربایدومی تواننداطفال:تحصیل
بروندمکتب

زایلینویدرطبیمزایایبھمی تواننداشخاصاین:صحیمراقبت ھای
:باشندداشتھدسترسی

آنھامھاجرتوضعیتبھتوجھبدون،اطفالھمھ•
بدھندپناھندگیدرخواستدارندقصدکھبزرگساالنی•

دسترسدرمشروطاجازهدارایافغان ھایبرای:پناھندگیمزایای
نشوندمحسوب"پناھنده"قانونینظرازاگرحتی،است

*
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بدانیدبایدکھدیگریمسائل:شماانتخاب ھای
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آخرنوت ھای:شماانتخاب ھای

*استمھمبسیارحقوقیمشاوره*
.نخوریدفریبکھباشیدمراقباما

می توانند"معتبرنمایندگان"ومھاجرتوکالیفقط
کنندارسالوکنندمکملرامھاجرتتقاضانامھ ھای

رسمیتبھ (DOJ)عدلیھوزارتکھسازمان ھایی
اینجااز .ھستندغیرانتفاعیسازمان ھای،می شناسد
 ←استمعتبرشمانمایندهکھکنیدبررسی

www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

ودارندمھاجرتتجربھآیابپرسیدوکالاز
 .کنیدبررسیراآنھاجوازھای
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حقوقیرھنمایی

ھستیمکیما

چیستحقوقیرھنمایی

شمافامیل

شماانتخاب ھای

شمامسئولیت ھایوحقوق

بعدیاقدامات

جوابوسوال



بدھیدتغییرمھاجرتادارهاسناددرراخودآدرسباید،خانھتبدیلصورتدر
AR-11 :https://www.uscis.gov/ar-11فورم•

کنیدمراعاترامتحدهایاالتقوانین
استماعات،مشروطاجازهوضعیتشدنختمبھمنجرمی تواندقانوننقض•

شودمھاجرتتوقیفیا/واخراج
:باشدناآشناتازه واردانبرایمتحدهایاالتقوانینازبعضیاستممکن•

ھرگز.می شودسازمشکلبرایتان،موتردرایوریوقتدرالکلیمشروباتنوشیدن•
.نکنیددرایوریمشروبخوردنازبعد

کلمشدچاراستممکن،کنیداستفادهخوداطفالترتیببرایبدنیتنبیھازاگر•
 .شوید

*
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شمامسئولیت ھایوحقوق

https://www.uscis.gov/ar-11


نکنیدراجستردادنرأیبراینیستیدتبعھاگر

ھستیدتبعھکھننویسیدونگویید

نکنیدپاکراخودجرمیریکارد

نکنیدآویزانخودماشینعقبآینھبھراوسیلھ ایھیچ

کنیدپرداختراخوددرایوریجرمانھ ھای

35

:دیگریادآوری ھای
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حقوقیرھنمایی

ھستیمکیما

چیستحقوقیرھنمایی

شمافامیل

شماانتخاب ھای

شمامسئولیت ھایوحقوق

بعدیاقدامات

جوابوسوال



مھاجرتسیاستومھاجرتقانونتغییراتدربارهمعلوماتبرای
ماستدرخودپناھندگانمجدداسکاندوسیھکارمندباافغان ھابرای
.باشید

جیھیتوجلساتدیگروافغانپناھجویانبرایکلنیک ھاییدرباره
NIJCویب سایتبھ،آیندهدرقانونی

https://immigrantjustice.org/AfghanSupport
.کنیدمراجعھ

درراودخآدرسکھباشیدداشتھیادبھ،کردیدتبدیلراخانھ تاناگر
بھانیدبتوتاکنیدبھ روزرسانیمتحدهایاالتدولتبھمربوطاسناد

.بدھیدادامھخودحقوقیدوسیھپیگیری
37

چیست؟بعدیاقدام

https://immigrantjustice.org/AfghanSupport


38

…سؤاالت



www.immigrantjustice.org

@nijc/ImmigrantJustice

/ImmigrantJustice

Immigrantjustice.org/action

Immigrantjustice.org/donate

ملیمرکز
مھاجرتعدالت

کنیدبرقرارارتباطNIJCبا
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