
امریکامتحدهایاالت

این برگھ معلومات، معلومات کلیدی را برای افرادی کھ بھ دنبال کمک حقوقی ھستند و تحت تأثیر بحران در افغانستان
قرار گرفتھ اند، ارائھ می کند.

این شامل اتباع افغانستان می شود کھ در حال حاضر:

در ایاالت متحده درخواست پناھندگی/حمایت نموده اند؛.1
در افغانستان یا کشور دیگر است و می خواھند بھ ایاالت متحده نقل مکان کند..2

این اطالعات توسط مجموعھ ای از بازیگران حقوقی برای حمایت از نیازھای قانونی ناشی از بحران در افغانستان
grfpledge@pilnet.orgبالطفاًشود،شاملمی خواھیدکھداریدمنابعییاروزرسانیبھاگراست.شدهآوریجمع

تماس بگیرید.

PILnet، APNOR، APRRN،وAMERAشمااگرامانیستند،مستقیمارجاعیاقانونیھایکمکارائھبھقادر
ھایکمکدھندگانارائھلیستلطفاًدارید،نیازحقوقیکمکبھکھھستیدتابعیتبدونفردیامھاجرپناھجو،یک

مورددررابیشترجزئیاتمی توانیدتماس،اطالعاتبرعالوهببینید.پاییندرراآنھاتماسجزئیاتومحلیحقوقی
UNHCRکشوریصفحاتپوششتحتکشورھایدرمحلیحقوقیھایکمکدھندگانارائھ Helpحقوقیا

AMERAدریابیدتبعید،در.

ھستندامریکامتحدهایاالتدرقبلازکھھایافغان

افغان ھایی کھ در ایاالت متحده ھستند می توانند اطالعات قانونی در مورد گزینھ ھای مھاجرت را در پایین دریافت کنند.

استفادهپائینرایگان"حقوقی"کمکبخشازکنیممیتوصیھاست،پیچیدهمتحدهایاالتمھاجرتقانونکھآنجاییاز
مطالبتوانندمیحقوقیمؤظفینبگیرید.تماسمھاجرتوکیلیکبافردیپروندهیکمورددرمشاورهبرایوکنید،

آموزشی و راھنمایی دقیق را در بخش «سایر منابع» دریافت نمایند.

پناھندگی●
oشرایطواجداستممکنترسند،میخودکشوردراذیتوآزارازوھستندمتحدهایاالتدرکھافرادی

درخواست پناھندگی باشند.
oتعریفمتحدهایاالتقوانینطبقکھاستافرادیبرایدسترسقابلحمایتازنوعییکپناھندگیوضعیت

«پناھنده» را دارند.
مطابق بھ قوانین ایاالت متحده، پناھنده کسی است کھ:▪

اذیتوآزارتحتخاصاجتماعیگروهیکدرعضویتیاسیاسیعقایدملیت،مذھب،نژاد،دلیلبھ●
قرار گرفتھ اند یا از آزار و اذیت در کشور خود می ترسند؛ یا

در کشور دیگری مستقر نشده باشد؛ و●
برای ایاالت متحده قابل قبول باشد.●
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خودداری-اخراجبرابردرمرتبطحفاظتنوعدوبرایھمزمانتوانندمیمتقاضیانپناھندگی،درخواستھنگام○
نمایند.درخواست)CAT(شکنجھعلیھکنوانسیونازحفاظتواخراجاز

oفرم،مھاجرتقاضییکاینکھازپیشنیستند،اخراج»«اقداماتدرمتحدهایاالتدرکھافغان ھاییI-589را
)USCIS(متحدهایاالتمھاجرتوشھروندیخدماتبارااخراجازخودداریوپناھندگیدرخواستکند،ثبت

را ثبت کنند.
استممکنمھماستثناھایاماشود،ثبتمتحدهایاالتبھورودازپسسالیکظرفبایدپناھندگیدرخواست○

استثنایدالیلازیکیپناھندگیدرخواستارائھازقبلمشروطآزادییامعتبروضعیتحفظ-شوداعمال
احتمالی است.

یاھمسراگرشود.دادهمشتقپناھندگیوضعیتمتقاضی،سال21زیرمجردفرزندانوھمسربھاستممکن○
فرزندان متقاضی ھمراه با متقاضی در ایاالت متحده باشند، می توانند در درخواست متقاضی اصلی گنجانده شوند.

oزیربخشدرراھستندجابجاییدنبالبھکھھاییافغانبھمربوطاطالعاتنیستند،متحدهایاالتدرآنھااگر
ببینید.

o.ھیچ ھزینھ ای برای درخواست پناھندگی وجود ندارد

ھاافغانبرای)SIV(مھاجرتخاصویزاھای●
oھایبرنامھطریقازاستممکناند،کردهکارافغانستاندرمتحدهایاالتدولتکناردرکھھاییافغانSIV

واجد شرایط اقامت دائم قانونی باشند.
oبرنامھدوSIVدارد.وجودھاافغانبرای

ایاالتدولتطرفازیاتوسطسالیکحداقلبرایافغان ھااگر،SIVبرنامھ ترینرایجواولیندر■
استخدامافغانستاندرجانشینمأموریتیکیا)ISAF(امنیتبھکمکبین المللینیروھایتوسطیامتحده،

شده باشند، در صورتیکھ با ارتش ایاالت متحده کار نموده باشند، می توانند واجد شرایط باشند.
)COM(مأموریترئیسبھخوداستخداممشخصمدارکبابایدھاافغانبرنامھ،اینبرای●

بودنشرایطواجدالزاماتآنھاکندمیتأییدکھکننددریافتراCOMتأییدیھتاکنندارسالدرخواستی
SIVتأییدیھدریافتازپسدارند.راCOM،فرمپریخانھبھنیازاستممکنافغان ھاازبرخی

I-360بھUSCISباشند.داشتھ
بامترجمیامفسرعنوانبھسالیکمدتبھحداقلھاافغاناگر،SIVرایجکمتربسیارودومبرنامھدر■

مقامیکازنامھتوصیھیکوباشندکردهکار)DOS(خارجھاموروزارتیامتحدهایاالتنیروھای
عالی رسمی و یا معادل آن داشتھ باشند، می توانند واجد شرایط باشند.

کنندارسالUSCISبھI-360درخواستییکبایدھاافغانبرنامھ،اینبرای●
oتأییدیھو اندکردهتکمیلرافوقاولیھمراحلکھمتحدهایاالتمقیمافغان ھایCOMتأییدیھنیاز،صورتدریا

I-360ارائھباقانونیدائممقیمبھوضعیتتنظیمبرایبایدآنازپسکرده اند،دریافتراI-485درخواستبھ
ثبت اقامت دائم یا تنظیم وضعیت اقدام کنند.

oوضعیتمتقاضی،سال21زیرمجردفرزندانوھمسربھاستممکنSIVیاھمسراگرشود.دادهمشتق
باھمزمانراخودوضعیتتنظیمدرخواستبایدآنھاھستند،متحدهایاالتدرمتقاضیخودبامتقاضیفرزندان

جابجاییدنبالبھکھھاییافغانبھمربوطاطالعاتنیستند،متحدهایاالتدرآنھااگردھند.ارائھاصلیمدیر
ھستند را در بخش زیر ببینید.

oوضعیتدرخواستبرایایھزینھھیچSIVبودنشرایطواجدطریقازوضعیتتنظیمیاSIVندارد.وجود

سایر گزینھ ھای مھاجرت بشردوستانھ●
oاستممکنخاصشرایطتحتافرادکھدارد،مختلفیبشردوستانھمسیرھایمتحدهایاالتمھاجرتسیستم

واجد شرایط پی گیری باشند ؛
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oویزایUپلیسبھراجرمآنکھکسانیومتحدهایاالتدرجدیجنایتیکبازماندگانبرایاستممکن
گزارش داده اند، در دسترس باشد؛

oویزایTباشد؛دسترسدرانسانقاچاقبازماندگانبرایاستممکن
oسؤاستفادهموردودارندسنسال21ازکمترکھافرادیبرایاستممکنمھاجرنوجوانانویژهوضعیت

والدین شان قرار گرفتھ اند، رھا گردیده یا نادیده گرفتھ شده اند در دسترس باشد؛
oزنان(علیھخشونتقانونحمایتVAWA(دائممقیمیامتحدهایاالتشھروندیکفرزندیاھمسرحالشامل

کھ مورد سؤاستفاده قرار گرفتھ است میشود.

گزینھ ھای مھاجرت مبتنی خانواده●
oقانونیدائماقامتکھمتحدهایاالتخانوادهاعضایدارایمتحده.ایاالتدرکسانیکھ)LPR(یادارند

شھروندان این کشور است، ممکن است بر اساس آن روابط خانوادگی واجد شرایط وضعیت دائمی باشند.
oLPRارائھخانوادهمجددالحاقدرخواستسنیھردرخودمجردفرزندانوھمسربرایاستممکنھا

کنند.
oوخواھروالدین،مجرد)،یامتاھلسنی،ھر(درفرزندانھمسر،برایمی توانندمتحدهایاالتشھروندان

برادر خود درخواست الحاق خانواده ارائھ کنند.
oLPRفرمکردنپربابایدمتحدهایاالتشھروندیاI-130ثبتھزینھکند.آغازراخانوادهالحاقفرآیند

نیست.دسترسدرھزینھازمعافیتاست؛دالر۵٣۵مبلغI-130فرم
oبودنشرایطواجدطریقازتوانندمیکھراافرادیتعدادمتحدهایاالتدولتخانوادگی،روابطازبسیاریبرای

DOSکند.میمحدودکنند،مھاجرتاولویت"ھای"تاریخنامبھسیستمیطریقازخانوادهبرمبتنیمھاجرت
سالچندینھاگروهازبرخیکند.میمنتشرخودویزابولتندرراخانوادگیمختلفروابطبرایانتظارزمان

منتظر می مانند.
oدرشانویزایوتاییداستمستقرمتحدهایاالتدرقبلازکھشخصیکخانوادهالحاقدرخواستیزمانیکھ

بھوضعیتتنظیمبرایاستممکنھستند،متحدهایاالتبھمھاجرتدنبالبھکھویبستگانوباشددسترس
افرادازبرخیکند.اقداموضعیتتنظیمیادائماقامتثبتدرخواستبرای،I-485فرمثبتباقانونیدائممقیم
واردمجوزبدوناگرمثالبراینیستند،متحدهایاالتداخلدروضعیتتنظیمبرایدرخواستشرایطواجد

ایاالت متحده شده باشند.
oنظردرنزدیک""بستگانھستند،متحدهایاالتشھروندانوالدینیاسال21زیرمجردفرزندھمسر،کھافرادی

برایبالفاصلھتوانندمیشود،تاییدآنھادرخواستاگرنیست.محدودآنھاویزاھایتعدادکھشوندمیگرفتھ
برمبتنیدرخواستیباھمزمانراخودوضعیتتعدیلدرخواستتوانندمیھمچنینآنھاکنند.اقداممھاجرت
دھند.ارائھخودطرفاز)I-130(خانواده

مھاجرت مبتنی بر استخدام یا گزینھ ھای دیگر●
oغیرمسیرھایوتنوع،ویزایاشتغال،برمبتنیمھاجرتمختلفویزایدارایمتحدهایاالتمھاجرتسیستم

برایتوانندمیمتقاضیانباشند.پیگیریشرایطواجدخاصشرایطدرافراداستممکنکھاستمھاجرتی
کسب اطالعات بیشتر از بخش سایر منابع پائین استفاده کنند.

پرول (آزادی مشروط )●
oازبیشبھمتحدهایاالتشوند.متحدهایاالتواردموقتمدتبرایدھدمیاجازهافرادبھمشروطآزادی

است.دادهمشروطآزادی2021سالدرشدهتخلیھافغان70000
oپناھندگیمشابھیمزایایازمی توانند اند،شدهپرول2022دسامبر16تا2021جوالی31ازکھافغان ھایی

آوردند.دستبھمشروطآزادیسالدوبرایعموماًاند،شدهپرولمدتاینطیکھھاییافغانشوند.مستفید
بنأ پرول شدگان می توانند برای دریافت جواز کار اقدام کنند.
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oفرمکردنپرباخودمدتتکمیلازقبلتوانندمیافرادنیست.دائمیپرولیامشروطآزادیI-131ھزینھبا
آزادیپایانازقبلکھافغانگانشدهپرولدھند.درخواست"مشروطآزادی"تمدیدبراینیازموردھای

شدهمحافظتوضعیتبرایمتناوبطوربھتوانندمیھمچنینندارند،دائمیمھاجرتوضعیتخودمشروط
دھد.درخواست)TPS(موقت

)TPS(موقتحفاظتوضعیت●
oموقتیوضعیتیکبرایاستممکنمتحدهایاالتدرافغان ھاTPS،شدناخراجبرابردرافرادازکھ

مھاجرتوضعیتتنظیماجازهھمچنانمی دھد،راسفرمجوزدرخواستوکاراجازهآنھابھمی کند،محافظت
دائمی را میدھد، درخواست کنند.

oمی20ازوباشندداشتھاقامتمتحدهایاالتدر2022مارچ15ازبایدھاافغانبودن،شرایطواجدبرای
باشند.داشتھحضورمتحدهایاالتدرمداومطوربھ2022

oدنبالبھکھشرایطواجدھایافغانTPSفرمکردنپربا2023نوامبر20ازقبلبایدھستندI-821برای
وضعیت حفاظت مؤقت درخواست دھند.

oفرآیندTPSباشند.ھزینھازمعافیتدنبالبھاستممکنافرادامااست،درخواستثبتھزینھپرداختمستلزم
کنند.اقدامکارمجوزآوردندستبھبرایجداگانھطوربھبایدTPSمتقاضیافراد

متحده-کاناداایاالتیامتحده-مکسیکوایاالتمرزدرھایافغان

مرزھایدرافرادپناھندگیدرخواستازجلوگیریبرای2020سالازکھمتحدهایاالتسیاست،2022نوامبر16از
تغیراتحال،اینباگردد.لغو2022دسامبر21ازاستقراربود،استوار)42عنوانبھ(معروفمتحدهایاالتزمینی

بستگی بھ تحوالت در پرونده ھای قضایی دارد.
پناھندگیدرخواستکانادایامکزیکبامتحدهایاالتزمینیمرزھایدرتوانندنمیافراد،2022دسامبر21تاحداقل
Titleنامبھقانونیاززمینیمرزھایدرافرادپناھندگیدرخواستازجلوگیریبرایمتحدهایاالتدولتکنند. 42

بھورودمجوزداشتنبرایتوانندمیبمانند،مکزیکدرتوانندنمیودارندبشردوستانھدالیلکھافرادیکند.میاستفاده
معافیتکھفردیاستمعنیبداناینمعموالًکنند.دریافترا42عنوانھایمعافیتمشروط،صورتبھمتحدهایاالت

مھاجرتقاضییکنزدمتحده،ایاالتبھمشروطآزادیازپسوداردرامتحدهایاالتبھوروداجازهمیکند،دریافت
کھھاییوضعیتسایریاپناھندگیبرایمتحدهایاالتدرباریکبرایاستممکنآنھاگیرد.میقراررسیدگیتحت

واجد شرایط ھستند درخواست دھند.
2022دسامبر21تاریختامی خواھندکھافرادیبرایمرزیسیاست ھایکھنیستمشخصمقالھ،ایننگارشزمانتا
مرزھایبھوروددنبالبھکھافرادیداردوجوداحتمالاینبود.خواھدچگونھشوند،متحدهایاالتواردآنازپسیا

ازچرااینکھمورددرمصاحبھدررااطالعاتیفوراًوباشندداشتھپناھندگیدرخواستبھنیازھستند،ویزابدونزمینی
جزئیاتبرایلطفاًدھند.ارائھدارند،مطابقتپناھندگیتعریفباچرااینکھجملھازترسند،میخودکشوربھبازگشت

بیشتر در این مورد، بخش پناھندگی باال را ببینید.

کنندمکاننقلمتحدهایاالتبھخواھندمیکھھایافغان

افغان ھایی کھ بھ دنبال نقل مکان بھ ایاالت متحده ھستند می توانند اطالعات حقوقی در مورد برخی از گزینھ ھا را در
زیر بیابند. از آنجایی کھ سفارت ایاالت متحده در کابل بستھ است، این فرآیندھا نمی توانند در داخل افغانستان تکمیل شوند.

بسیاری از پروسھ ھا را می توان در افغانستان آغاز کرد و در کشورھای دیگر تکمیل کرد.

)USRAP(متحدهایاالتپناھندگانپذیرشبرنامھ●
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oطریقازراپناھندگانازمحدودیتعدادمتحدهایاالتUSRAPبھبایدھاافغاندھد.میاسکانUSRAP
ارجاع داده شوند. آنھا نمی توانند بھ تنھایی بدون ارجاع درخواست دھند.

o:افغان ھا در حال حاضر ممکن است در یکی از سھ دستھ «اولویت» ارجاع داده شوند
برایمتحدمللسازمانعالیکمیشنریتوسطکھھایکیس:)P-1(1اولویتانفرادیھایکیس▪

بھشخصاًکھھاییافغانیاشده،تعیینغیردولتیسازمانمتحده،ایاالتسفارت))،UNHCRپناھندگان
صورت رسمی توسط مقام دولتی ایاالت متحده شناسایی گردیده اند، بھ برنامھ ارجاع داده می شود.

تاییددنبالبھمقامآنومی شوند،شناختھمتحدهایاالتدولتیمقاماتبرایشخصاًکھافغان ھایی●
است باید با آژانس خود در مورد این روند تماس بگیرد.

افغانبرایراP-2مجموعھیکمتحدهایاالت):P-2(بشردوستانھوپذیرآسیبھایگروه2اولویت-▪
ھای وابستھ بھ ایاالت متحده تعیین کرده است کھ:

کنند؛نمیبرآوردهراسالھیکاستخدامشرایطاینکھجزبھھستندSIVشرایطواجد●
مانندSIVشرایطواجدغیرمتحدهایاالتدولتبودجھازبرخیکھاستکردهکارنھادھاییبرای●

کمک ھای مالی یا موافقت نامھ ھای تعاونی را دریافت کرده اند؛
برای رسانھ ھا یا سازمان ھای غیردولتی مستقر در ایاالت متحده کار کرده است؛●
کارمندارشدترینیامتحدهایاالتدولتیسازماندرمتحدهایاالتشھروندیکرا،ھاگروهاینھمھ●

ارجاعبایدمتحدهایاالتدرمستقررسانھ ایسازمانیاغیردولتیسازماندرمتحدهایاالتشھروند
دھد.

استافرادیوالدینیاسال21زیرمجردفرزندانھمسران،برایP-3خانواده:مجددالحاق3اولویت-▪
ایاالتدررافرایندپناھجویامھاجراند.شدهپذیرفتھمتحدهایاالتدرپناھندهیامھاجرعنوانبھقبالًکھ

دسترسدرمتحدهایاالتمجدداسکانھایآژانسطریقازفقطکھفرمینمودنتکمیلبابایدمتحده
آزمایشامکانصورتدرببینید).پائیندررایگانحقوقیراھنمایقسمتدررا(لیستکندشروعاست،

DNAبود.خواھدنیاز
نوت: فرآیند پیگیری برای پیوستن بھ مھاجر/پناھجو کھ در زیر توضیح داده شده است برای ھمسر●

است.دسترسدرنیزسال21زیرمجردفرزندانوپناھندهیامھاجر
oبھفردیاگرUSRAPامنیتیوصحیھایبررسیمصاحبھ،شاملکھرامراحلیبایدشود،دادهارجاع

ندارد.وجودافغانستاندرUSRAPپردازشھیچکند.تکمیلاست،
oمصاحبھ،طولدرUSCISپناھندهعنوانبھمجدداسکانبرایالزمشرایطمتقاضیآیاکھکردخواھدتعیین

را دارد، از جملھ اینکھ متقاضی:
بھ دلیل نژاد، مذھب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص تحت آزار و اذیت▪

قرار گرفتھ اند یا از آزار و اذیت در کشور خود می ترسند؛
در کشور دیگری مستقر نشده است؛▪
برای ایاالت متحده قابل قبول است.▪

o.ھیچ ھزینھ ای برای درخواست وضعیت پناھندگی وجود ندارد

ھاافغانبرای)SIV(مھاجرتخاصویزاھای●
oویزایدرخواستشرایطواجداستممکناند،نمودهکارافغانستاندرآمریکادولتکناردرکھافغان ھایی

باشند.SIVبرنامھشرایطازیکیشدنبرآوردهصورتدرSIVبودنشرایطواجدبراساسمھاجرت
oًبرایدرخواستاولیھمراحلوبودنشرایطواجدالزاماتتوضیحبرایلطفاSIV،مورددررافوقبخش

SIVsتاییداولیھمراحلببینید.متحدهایاالتداخلھایافغانبرایCOMدرخواستوجودصورتدرو/یا
I-360است.یکسانمکانیھردر
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oتاییدیھدریافتازپسCOMتاییدیھنیاز،صورتدریاI-360،بھراخودپروندهکشورازخارجمتقاضیان
دراطالعاتیوگیردمیتماسمتقاضیباایمیلطریقازNVCکنند.میارسال)NVC(ویزاملیمرکز
نیازموردمدنیمدارکارسالنحوهوDS-260ویزایدرخواستفرمطریقازویزادرخواستنحوهمورد

جھت برنامھ ریزی برای مصاحبھ در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده دارد.
oدرخواستبرایایھزینھھیچSIVندارد.وجود

مھاجرت / پناھندگی بھ دنبال پیوستن●
oوضعیتیاپناھندگیکھاستمتحدهایاالتدرشخصیکسال21زیرمجردفرزندیاھمسرکھافرادی

پناھندگی را دریافت کرده است، می توانند برای وضعیت «بھ دنبال پیوستن» درخواست دھند.
oفرمیکبایدمتحدهایاالتدرپناھندهیامھاجرI-730ھمسر،خانوادهاعضایازیکھرطرفازرا)

دربایدI-730فرمکند.ارسالھستند،متحدهایاالتبھمکاننقلدنبالبھکھسال)21زیرمجردفرزندان
وجوداعطازماندربایدخانوادگیرابطھوشود،ثبتپناھندگییامھاجرتوضعیتاعطایازسالدوخالل

داشتھ باشد.
oاولیھپردازشازپسUSCIS،دریاکنسولگری،سفارت،درمتحدهایاالتازخارجدرخانوادهاعضایبا

شد.خواھدمصاحبھدارندقرارUSCISدفترآندرکھکشورمکان ھایازبرخی
oندارندپناھندهتعریفرعایتبھنیازیفرزندانوھمسرعضویت،بھپیوستنبرایپیگیریفرآینددر

ایاالتبراینبایدمتقاضیحال،اینباشد).ذکرباالدرکھP-3خانوادهمجدداتحادمسیربرایکھ(ھمانطور
متحده غیرقابل پذیرش باشد.

o.ھیچ ھزینھ ای برای درخواست مھاجرت / پناھندگی برای بھ دنبال پیوستن (پیوستن بھ عضویت) وجود ندارد

)SIV(شاملپیوستندنبالبھمھاجرتیویزای●
oباکھھستندشخصسال21زیرمجردفرزندیاھمسرکھافرادیSIVپذیرفتھمتحدهایاالتدرافغانستان

یکاساسبر(یاافغانستانSIVبودنشرایطواجداساسبرمتحدهایاالتدرراخودوضعیتیااستشده
استممکندھد)میاجازهشرایطواجدمشتقاتبھکھاست.کردهتنظیم)IV(مھاجرتیویزایدیگرمسیر

برای ویزاھای "بھ دنبال پوستن" درخواست دھند.
oبعداست،شدهپذیرفتھمتحدهایاالتدرویزاآنباوکردهدریافتکشورازخارجدرویزااصلیمتقاضیاگر

متقاضیپروندهسابقھکھ)NVC(ویزاملیمرکزباخانوادهشرایطواجداعضایازیکییااصلیمتقاضی
طریقازراویزاالکترونیکیدرخواستنحوهبھمربوطاطالعاتNVCبگیرد.تماسباشد،داشتھرااصلی

درمصاحبھجھتریزیبرنامھبراینیازموردمدنیمدارکارسالنحوهوDS-260ویزایدرخواستفرم
سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده ایمیل می کند.

oوضعیتتنظیمبرایعوضدروباشدنشدهمتحدهایاالتواردمھاجرتیویزایبااصلیمتقاضیاگر
اساسبروضعیتتنظیمبرایسپسوباشدشدهپرولمتحدهایاالتبھافغانیکاگر(مثالًدھددرخواست

بھراI-824فرمبایداصلیمتقاضی،DOSسایتوبطبقدھد)،درخواستSIVبودنشرایطواجد
USCISازتاکندارسالUSCISبھراپروندهفایلکنددرخواستNVCتاییدازپسکند.ارسالI-824،

NVCویزایدرخواستفرمطریقازراویزادرخواستنحوهبھمربوطاطالعاتDS-260ارسالنحوهو
میایمیلمتحدهایاالتکنسولگرییاسفارتدرمصاحبھبرایریزیبرنامھجھترانیازموردمدنیمدارک

کند.

الحاق خانواده برای آزاد شدگان مشروط (پرولی ھا) افغان●
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oواندشدهپرولمتحدهایاالتبھکھھستندافغانشخصیکسال21زیرمجردفرزندیاھمسرکھافغان ھایی
مجدداتحادشرایطواجداستممکنمی مانند،باقیموقتشدهحفاظتوضعیتدریامشروطبھ طورھمچنان

از طریق پروسھ پناھندگی باشند.
oیاپرولیدارندگانخارجھ،اموروزارتسایتوبطبقTPSفرمبایدمتحدهایاالتدرDS-4317کمک

فرمکند.ارسالخارجھاموروزارتبھرامتحدهایاالتدرافغانھایپرولیبرایخانوادهمجدداتحادبھ
خواھندپردازشپناھندهعنوانبھخانوادهاعضایکھدھدمینشانسایتوبایناست.نشدهمنتشرھنوز
شد.

مھاجرت مبتنی بر خانواده●
oقانونیدائماقامتکھمتحدهایاالتخانوادهاعضایدارایکھافرادی)LRP(متحدهایاالتشھروندانیادارند

ھستند، ممکن است واجد شرایط درخواست ویزای مھاجرت از طریق مھاجرت مبتنی بر خانواده باشند.
oًافغانبرایخانوادهبرمبتنیمھاجرتمورددرباالبخشبھبودن،شرایطواجدالزاماتتوضیحبرایلطفا

I-130فورمثبتخانوادهبرمبتنیمھاجرتدرخواستبرایاولیھگامکنید.مراجعھمتحدهایاالتدرھا
است.کشورازخارجبستگانبرایمتحدهایاالتشھروندیاLPRتوسط

oتاییدازپسI-130،ویزاملیمرکزبھراخودپروندهکشورازخارجمتقاضیان)NVC(خواھندارسال
الکترونیکیدرخواستنحوهمورددراطالعاتیوگرفتخواھدتماسمتقاضیباایمیلطریقازNVCکرد.
ریزیبرنامھبراینیازموردمدنیمدارکارسالنحوهوDS-260ویزایدرخواستفرمطریقازویزا

جھت مصاحبھ در سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده ارائھ خواھد کرد.
oفرمکردنپربامی تواندمتحدهایاالتشھروندیکخانواده،برمبتنیمھاجرتبرعالوهI-129Fبرای

NVCبھپروندهشود،تأییدI-129Fفرماگردھد.درخواستخودنامزدبرایمھاجرتی،غیرK-1ویزای
روز٩٠ظرفدرتواندمیکھکردخواھددرخواستمھاجرتیغیرویزایبراینامزدوشدخواھدارسال

اجازه سفر بھ ایاالت متحده را بھ قصد ازدواج با اسپانسر شھروند ایاالت متحده داشتھ باشد.
oدرخواستوعریضھثبتبرایھزینھجملھازاست،مختلفیھایھزینھمستلزمخانوادهبرمبتنیمھاجرت

ویزا.

سایر مھاجرت بشردوستانھ، غیرمھاجرتی و مھاجرت مبتنی بر اشتغال●
oغیرمسیرھایوتنوع،ویزایاشتغال،برمبتنیمھاجرتمختلفویزایدارایمتحدهایاالتمھاجرتسیستم

راآنھاھمھراھنمااینباشند.پیگیریشرایطواجداستممکنخاصشرایطدرھاافغانکھاست،مھاجرتی
در اینجا فھرست نمی کند، اما اطالعات اضافی ممکن است در بخش منابع دیگر در پائین موجود باشد.

Humanitarian(بشردوستانھمشروطآزادیویزای● Parole(
oیابشردوستانھفوریدالیلاساسبرمتحدهایاالتبھورودجھتبشردوستانھویزایبھاستممکنافراد

منافع عمومی قابل توجھی برای ایاالت متحده درخواست دھند.
o2022مھ1تا2021جوالی1از،USCISراھاافغانبشردوستانھویزایدرخواست66000ازبیش

تأییدشدهپردازشھایدرخواستبرایدرصد2ازکمترتأییدنرخبارادرخواست123وکردهدریافت
کرده است.

oفرمکردنپرباآنھا،طرفازشخصییاخود،طرفازتوانندمیمتقاضیانI-131درUSCISراپرونده
گیرد.صورتھزینھازمعافیتدرخواستاستممکناست.دالر575پروندهتشکیلھزینھکند.ثبت

oوباشد،سازمانیکیافردیکتواندمیکھباشندداشتھمتحدهایاالتداخلدرمالیحامییکبایدمتقاضیان
راحامیحمایتکھاینامھاست،غیرانتفاعیسازمانیکحامیاگریاکند،پرI-134فرمبایدحامیآن

بیان کند، ارائھ شود.
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کمک دولت ایاالت متحده برای خروج از افغانستان●
oاتحاداولیھمراحلکھافغانستاندرافغان ھاازمحدودیتعدادبھاستممکنکھاستگفتھمتحدهایاالتدولت

کند.کمککرده اند،تکمیلراSIVپردازشیاخانوادهمجدد
oافغانستانجابجاییھایتالشکنندهھماھنگدفترCARE((واجدافرادبامثبتطوربھخارجھاموروزارت

شرایط  در مورد گزینھ ھای خروج طی این فرآیند تماس می گیرد.
o:کمک خروج برای الحاق خانواده ممکن است برای موارد زیر در دسترس باشد

برمبتنیویزایدرخواستکھمتحدهایاالتشھروندانوالدینوسال21زیرمجردفرزندانھمسر،▪
خانواده آنھا برای مصاحبھ آماده است؛

آمادهمصاحبھبرایآنھاخانوادهبرمبتنیویزایدرخواستکھLPRسال21زیرمجردفرزندانوھمسر▪
است؛

مصاحبھبرایآنھاSIVپیوستندنبالبھویزایکھSIVدارندگانسال21زیرمجردفرزندانوھمسر▪
آماده است؛

پناھنده/پناھجوپیوستندنبالبھھایپروندهکھپناھندگانیومھاجرینسال21زیرمجردفرزندانوھمسر▪
آماده مصاحبھ ھستند؛

(ھنوزDS-4317فرایندکھ)TPSباشدهمشروط(یاھاپرولیسال21زیرمجردفرزندانوھمسر▪
منتشر نشده) را تکمیل کرده اند.

oمتقاضیانباتوانمیحمایتی،ھایگروهبھتوجھباSIVگرفت.تماساستآمادهمصاحبھبرایآنھاپروندهکھ
اند،دادهارجاعبشردوستانھمشروطآزادیھایدرخواستیاUSRAPبھP1/P2کھھاییافغانحال،اینبا

در حال حاضر واجد شرایط تلقی نمی شوند.
o.افرادی کھ کمک خروج دریافت می کنند باید پاسپورت معتبر داشتھ باشند

کمک حقوقی رایگان

درخواستبرایھاییراهھستند،امریکامتحدهایاالتداخلدرکھھایافغانبرایزیر،حقوقیخدماتدھندگانارائھ
کمک حقوقی رایگان برای مھاجرت دارند:

Humanسازمان● Rights First (HRF(
oافغانستانپروژهحقوقیکمکفرمازمی توانندمتحدهایاالتدرافغان ھاPALA((کمکدرخواستبرای

حقوقی استفاده کنند.
HRF'sوبصفحھ▪ PALAایاالتدرھاافغانعبورمسیرھایبھمربوطاطالعاتومنابعدارایھمچنین

.کنندمحافظتطالبانبرابردرخودآنالینھویتازتاداردھاافغانبرایخاصمنبعHRFواستمتحده

Tahirihطاھرهدادگستریمرکز● Justice Center
oازجمعھتادوشنبھازتوانندمیکنند،میفرارجنسیتبرمبتنیخشونتازافرادیکھسایروافغانزنان/دختران

بھطاھرهعدالتمرکزافغانستانپناھندگیرایگانتلفنخطازشرقیوقتبھبعدازظھر4تاصبح10ساعت
است.موجوددریوپشتومترجمکنند.استفاده0852-991-888شماره

دفتر ھای خدمات حقوقی مھاجرت●
oاساسبرراآنھاتوانمیوھستندرایگانمھاجرتحقوقیخدماتدھندگانارائھازلیستیدارایزیرھایدفتر

ایالت یا کد پستی جستجو کرد:
▪ImmigrationLawHelp.org
▪Immi

8

https://hrfoi.legalserver.org/modules/matter/extern_intake.php?pid=129&h=daa817&f=362&state_uuid=767cd02e-aac5-11ec-b739-0e06f5b5c7f7&d_id=1
https://humanrightsfirst.org/project/project-afghan-legal-assistance-pala/
https://humanrightsfirst.org/library/steps-to-protect-your-online-identity-from-the-taliban-digital-history-and-evading-biometrics-abuses/
https://www.tahirih.org/news/supporting-afghan-refugees/
https://www.immigrationlawhelp.org/
https://www.immi.org/en/Info/get-legal-help


●Immiشناساییبراییادگیریمرکزومھاجرتمسیرھایآزموندارایھمچنیندفترھا،برعالوه
گزینھ ھای مھاجرت بھ ایاالت متحده است.

▪Executive Office of Immigration Review (EOIR) List of Pro Bono Legal Service

Providers

دفتر آژانس اسکان مجدد مھاجرین●
oپناھندگانمجدداسکاندفترORR((فھرستراپناھندگانمجدداسکانھایسازمانایالتیھایبرنامھریاست

می کند، کھ ممکن است بھ افغان ھای تخلیھ شده و اسکان داده شده حمایت یا کمک ارائھ کنند.

ندارد،وجودمتحدهایاالتازخارجھایافغانبرایدسترسقابلرایگانحقوقیخدماتگزینھھیچکلیطوربھاگرچھ
اما برخی از سازمان ھای ذکر شده در زیر ممکن است در شرایط خاص کمک کنند.

منابعسایر

درجملھازمیکندارائھنمایند،میحرکتمھاجرتیمسیرھایدرکھھاییافغانبرایرااطالعاتیمتحدهایاالتدولت
وب سایت ھای زیر:

)USCIS(متحدهایاالتمھاجرتوشھروندیخدمات●
oUSCISذکرمسیرھایازبسیاریمورددررااطالعاتکھ،داردافغاناتباعبرایاطالعاتوب،صفحھیک

مشروطآزادیخانواده،برمبتنیمھاجرتبشردوستانھ،مسیرھایسایر،SIVsپناھندگی،جملھازباال،درشده
کند.میارایھTPSوبشردوستانھ،

)DOS(متحدهایاالتخارجھاموروزارت●
oDOSباالدرکھمسیرھایازبسیاریمورددرھاافغانبرایاطالعاتحاویجداگانھوبصفحاتدارای

افغانستانSIVبرنامھ،افغانستانSIVاصلیبرنامھ،ھاافغانبرایخانوادهمجدداتحادجملھازاست.شد،ذکر
مھاجرتیویزایمسیرھایانواع،USRAP،ھاافغانP1/P2پناھندگیمسیرھای،مفسرانومترجمانبرای

شدهبستھاکنونکھافغانستاندرمتحدهایاالتسفارتبھمربوطمنابعوشغلیوخانوادگیویزاھایجملھاز
است.

است:افغان ھا یا پناھندگان خارج از ایاالت متحدهدر زیر منابعی وجود دارد کھ عمدتاً در مورد مسیرھا یا کمک برای

)IRAP(پناھندگانبھکمکالمللیبینپروژه●
oIRAPایاالتازخارجپناھندگانبرایمتحدهایاالتمھاجرتمسیرھایمورددرحقوقیاطالعاتصفحھیک

منابعسایرپذیرش.عدمصورتدرکمکتقاضایوSIVافغانمتقاضیانبرایفرمیجملھازدارد،متحده
موجود است.وکالی مھاجرت ایاالت متحدهبرای

▪IRAPوVECINAمورددرآموزشیدورهیکSIVوکنندمیبرگزارھاIRAPپورتالدارای
Ask-an-ExpertھایپروندهباالیکھاستحقوقیمتخصصانازسؤاالتبرایSIVکنند.میکار

●IRC - Beporsed-Ma-Ra & Info Digna
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https://www.immi.org/en/home/index
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
https://www.state.gov/afghanistan-family-reunification/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://www.wrapsnet.org/siv-iraqi-syrian-afghan-referrals/
https://www.state.gov/refugee-admissions/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate.html
https://af.usembassy.gov/
https://support.iraplegalinfo.org/hc/en-us
https://internationalrefugeeassistanceproject.org/web.html
https://refugeerights.org/news-resources/legal-resources-for-afghans
https://vecina.teachable.com/p/siv
https://ask-an-expert.refugeerights.org/s/


oازخارجیاداخلدرکھاست،ھاییافغانبرایمسنجرواپواتسبوک،فیسطریقازمنابعواطالعات
افغانستان زندگی می کنند و بھ دنبال گزینھ ھای قانونی برای اسکان مجدد یا نقل مکان بھ کشورھای دیگر ھستند.

oسایتوبدرمنابعواطالعاتمکزیک،درمھاجرانبرایInfo Dignaاستموجودبوکفیسصفحھیا
(توجھ داشتھ باشید- در حال حاضر فقط بھ زبان اسپانیایی موجود است.)

)UNHCR(پناھندگانبرایمتحدمللسازمانعالیکمیساریای●
oسایتوبUNHCRوبدارد.متحدهایاالتمسیرھایمورددراطالعاتیافغانستانجابجاییبرنامھبھکمک

UNHCRساست Help USA'sاصلیصفحھواستمتحدهایاالتدرپناھندگانبرایاطالعاتیدارای
UNHCR Helpاست.لینکخاصھایکشورھایسایتوبسایربا

oوب سایتمکسیکو،ومتحدهایاالتمرزدریامکسیکومقیمافغان ھایبرایUNHCR Help Mexico
اطالعاتی در مورد فرآیندھای قانونی و خدمات حمایتی دارد.

Awaazافغانستانآواز● Afghanistan
oبشردوستانھھایکمکمورددراطالعاتدریافتجھتھاافغانبرایمحرمانھورایگانکمکخطیکآواز

دارد.

Noنماندباقیسرپشتکسھیچ● One Left Behind (NOLB(
oسایتوبNOLBمتقاضیانکھداردھاییفرمواطالعاتSIVکمکدرخواستتوانندمیآنواسطھبھافغان

کنند.

●#AfghanEvac
oسایتوب#AfghanEvac’sومتحدهایاالتخروجھایکمکمورددراطالعاتواینفوگرافیکدارای

مسیر ھا برای افغان ھا است.

ANARپروژه●
oکھ برای ویزای بشردوستانھ اقدام می کنند.دارای منابعی برای افغان ھایی استوب سایت پروژه انار

Talentمرزھاازفراتراستعداد● Beyond Boundaries (TBB(
oسایتوبTBBیکوپناھندگانبرایاشتغال)بر(مبتنیماھرمھاجرتمسیرھایمورددرمنابعیدارای

"کاتالوگ استعدادھا" جھت ثبت نام برای فرصت ھای شغلی است.

متحدهایاالتداخلدرھاافغانبرایمنابعسایرومھاجرتھایگزینھمورددرحقوقیاطالعاتارائھمنابعزیردر
موجود است:

●SettleIn
oSettleIn،فرھنگیگیریجھتمنابعتبادلتوسطکھبوکفیسصفحھیکCORE((وشدهاندازیراه

ومسکناشتغال،مجدد،اسکانمورددراطالعاتیشود،میبردهپیش))IRCنجاتالمللیبینکمیتھتوسط
تحصیل دارد، ھمچنان امکان ارسال پیام مستقیم بھ زبان ھای دری و پشتو وجود دارد.

●USAHello
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https://www.beporsed-ma-ra.org/hc/en-us
https://www.infodigna.org/hc/es
https://help.unhcr.org/afghanistan/relocation/
https://help.unhcr.org/usa/
https://help.unhcr.org/afghanistan/relocation/
https://help.unhcr.org/mexico/en/
https://awaazaf.org/
https://www.nooneleft.org/
https://www.nooneleft.org/
https://afghanevac.org/
https://www.projectanar.org/
https://www.talentbeyondboundaries.org/
https://www.facebook.com/SettleInUS


oافغانمنابعمرکزUSAHello’sارائھباتاداردھاافغانبرایپشتوودریانگلیسی،زبانبھاطالعاتی
دھندگان خدمات محلی ارتباط برقرار کنند، در مورد مسیرھای مھاجرت بیاموزند، و کار را جستجو کنند.

)RCUSA(آمریکامتحدهایاالتپناھندگانشورای●
oRCUSA’s “For Afghans” webpageمورددرپشتوودریانگلیسی،ھایزبانبھاطالعاتحاوی

مسیرھای مھاجرتی مختلف برای افغان ھا است.

)AILA(آمریکامھاجرتوکالیانجمن●
oAILAفرآیندھایمورددرحقوقیمتخصصینبرایاطالعاتازایمجموعھافغانموکلینبھکمکبرایمنابع

مھاجرت  افغان ھا بھ ایاالت متحده است.
oویژهموضوعAILA:پناھندگیومرزیپردازش)Border Processing and Asylum(ازایمجموعھ

اطالعات برای متخصصان حقوقی در مورد درخواست پناھندگی در مرزھای زمینی است.

)CLINIC(کاتولیکحقوقیاطالعاتشبکھ●
oصفحھ)CLINIC(دارد.استھاافغاننمایندهکھحقوقیشاغلینبرایمنابع،ھاافغانبھکمک

●VECINA
VECINAدارد.ھاافغانبرایپناھندگیدرخواستزمینھدرحقوقیشاغلینبرایآموزشیدورهیک

مسئولیتسلب

نداردقصدوکندمیتشریحرامتحدهایاالتمھاجرتوپناھندگیقانونمورددرکلیدیاطالعاتاطالعاتی،برگھاین
یک مرور کلی ارائھ دھد و نھ جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده فردی می شود.

المللیبینپروژهتوسطوشدهتھیھ2021اکتبر20در]سازماننام[توسطنویسپیشکھباشیدداشتھتوجھلطفاً
است.شدهبررسی2022نوامبر20در)IRAP(پناھندگانبھکمک

.2022نوامبر20رسانی:روزبھآخرین
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https://usahello.org/afghan-resource-center/#gref
https://rcusa.org/afghanistan/for-afghans/
https://www.aila.org/about/announcements/resources-assisting-afghan-clients
https://www.aila.org/advo-media/issues/featured-issue-border-processing-and-asylum#solutions
https://cliniclegal.org/issues/assistance-for-afghans
https://vecina.teachable.com/p/siv

