ﺳواﻻت ﻣﺗداول ﯾﺎ راﯾﺞ )(FAQs

درﺑﺎره ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑرای ﻋراﻗﯽ ھﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص )(SIVs

س :ﻣن ﯾﮏ اﻓﻐﺎن  /ﻋراﻗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVاﺳﺗم .آﯾﺎ ﻣن ﺑرای ﮐدام
ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗم؟
ج :ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﻋراﻗﯽ ھﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﻣﺳﺗﺣق ﺗراﻧﺳﭘورت
و ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻗﺑول
ﺷده ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (USRAPﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑودﺟﮫ ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑﮫ در طول ھﻔﺗﮫ ھﺎی اول آﻣدن درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
) (R&Pﺑرای ﺷﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘذﯾرش و ادﻏﺎم اﺑﺗداﯾﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از
ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﺑرﻋﻼوه ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اداره
ﺷده از ﺟﺎﻧب وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﮐردن ﮐﻣﮏ ﭘول ﻧﻘد و ﮐﻣﮏ ﺻﺣﯽ از ﺟﺎﻧب اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRﻣرﺑوط
وزارت ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری ﺑرای ﻣدت اﻟﯽ  8ﻣﺎه واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﻧد .ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﺷده
از ﺟﺎﻧب  ORRاز ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره
ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﺷده ﺗوﺳط  ORRرا ﻣﯾﺗوان در وب ﺳﺎﯾت اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در
اﯾﻧﺟﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرد.
س :ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ORR

ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﯾن ﺑﺳﺗﮫ اﺳﺗﻧد؟
ج :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pاداره ﺷده ﺗوﺳط وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی و ﮐﻣﮏ ﺻﺣﯽ ) (CMAاداره ﺷده ﺗوﺳط اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRدو
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﺗوﺳط دو اداره ﻣﺧﺗﻠف دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ اداره
ﻣﯾﺷوﻧد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) (R&Pوزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺑل از ﯾﺎ ﺑﻌد از ورود ﺷﺎن در اﻣرﯾﮑﺎ ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد .ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ R&P
ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم اﺗوﻣﺎت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ORR CMAﻣﻧﺗﺞ ﻧﻣﯾﺷود .ﺑرﻧﺎﻣﮫ  CMAﺗوﺳط اﯾﺎﻻت ﺟداﮔﺎﻧﮫ
اداره ﻣﯾﺷود و اﻓراد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از ورود در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای آن درﺧواﺳت دھﻧد،
ﺑدون درﻧظر داﺷت اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) (R&Pوزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ.
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از  9ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺳﭘﺎﻧﺳر
)ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﯾﺷوﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت
ﺧﺎص ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر ﻣرﺑوطﮫ اش و ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣﺳﺋول اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت
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ﺷﺎﻣل :ﻣﺳﮑن ،ﻣوﺑل و ﻓرﻧﯾﭼر ﺿروری ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻟﺑﺎس ﻻزﻣﮫ ،آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻣﮏ
در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺻﺣﯽ و اﺳﺗﺧداﻣﯽ در طول  30اﻟﯽ  90روز اول
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزا در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳﺗﻧد .در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از 200
دﻓﺎﺗر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اداره ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وﺟود دارﻧد.
ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﺷده اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺗوﺳط اﯾﺎﻻت اداره ﻣﯾﺷوﻧد و از طرﯾق
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻋطﺎ ﮐﻧﻧده ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی دوﻟﺗﯽ در دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت
ﺧﺎص ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑرای اﯾن ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ
درﺧواﺳت داده ﻣﯾﺗواﻧﻧد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ )(R&P
وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرای درﺧواﺳت دادن ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی
ﺗﻣوﯾل ﺷده ﺗوﺳط  ORRاز طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑﺎ ﺗدارک ﺧدﻣﺎت ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
) (R&Pوزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺧود ﺷﺎن ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ در اﯾﺎﻟﺗﯽ
ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده اﯾﺎﻟﺗﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در اﯾﻧﺟﺎ درﺧواﺳت دھﻧد.
س :آﯾﺎ ﻣن ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ را ﺑطور اﺗوﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧم ،ﯾﺎ آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرای
آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﺑدھم؟
ج :ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد .درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت
ﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﻗﺻد ﺧود ﺑرای ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﺎ ﭘر ﮐردن و ﺑﺎز ﮔرداﻧدن ھر ﭼﮫ زودﺗر ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓورﻣﮫ اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد و ﻓورﻣﮫ ﺑﯾوﮔراﻓﯽ  DS-0234ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ وﯾزا ) ،(NVCﻣرﮐز
ﭘردازش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (RPCو ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣﻧﺎﺳب ﺣﻣﺎﯾت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ) (RSCدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در
ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﻌد از ورود ﺷﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
س :اﮔر ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻋﺎﺟل ﺳﻔر ﮐﻧم و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﺳﻔر ﺧود را از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMﺗﻧظﯾم ﮐﻧم ﺑﺎز ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ج :ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ وﻗت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﺻد ﺧود را درﺑﺎره ﺷرﮐت در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pاﻋﻼم ﮐﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺳﺗﯾد .اﮔر
ﺷﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﭘرواز ﺗﺎن را ﺧود ﺗﺎن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن
ﻣﺟدد وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و ﯾﺎ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﺷده ﺗوﺳط وزارت ﺻﺣت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺷری
اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRﻣﺳﺗﺣق ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧﯾد .ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﺟد
ﺷراﯾط اﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﭼون واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ دارد .ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد در ظرف  30روز ﺑﻌد از ورود ﺗﺎن ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﻟﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد در اﯾن وب ﺳﺎﯾت
 http://www.wrapsnet.org/درﯾﺎﻓت ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ
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ﺑﺎﺷﯾد :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧرخ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ﻣﻧﺎزل و ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎزل ﻣﺣدود ،ﺻرف آﻧﻌده ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎ
وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص اﺟﺎزه ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا در
ﻣﻧﺎطق وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑدﺳت آورﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ،ﭘدر و ﻣﺎدر ،ﺧواھر و ﺑرادر ،ﻓرزﻧد ،ﯾﺎ
ﻣﺎدر ﮐﻼن و ﭘدر ﮐﻼن ﺷﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﺷوﻧد.
س :ﻣن ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر را ﭼطور ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورم؟
ج :ﻓﻘط درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺳﺗﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑرای ﺣﺎﺻل ﮐردن ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر واﺟد
ﺷراﯾط اﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﺻﺎرف ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﭘردازﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑدﺳت آوردن ﻗرﺿﮫ
ﺳﻔر ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﭘرواز ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺗوﺳط  IOMﺳﻔر
ﮐﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMﻗرﺿﮫ ﺳﻔر ھر ﻓرد را ﺗﮭﯾﮫ و ﺳﻔر او را ﺑﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﮐرد.
س :ﺷراﯾط ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر ﭼﯾﺳت و ﻣﻘدار ﺳود ﭼﻧد اﺳت؟
ج :ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر ﺑدون ﺳود اﺳت .ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ظرف  6ﻣﺎه ﺑﻌد از ورود ﺷروع
ﻣﯾﺷود و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻣدت  42ﻣﺎه ﭘرداﺧت ﺷود .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرﺿﮫ ﺑﺎﯾد آن را در
ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ درج ﺷده در ﯾﺎداﺷت ﻗرﺿﮫ ،ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﯾﺎداﺷت ﻗرﺿﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد .ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﺳﻔر در
اﯾﺟﺎد درﺟﮫ اﻋﺗﺑﺎری ﺧوب ﯾﮏ ﻓرد در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد و از اﻗدام ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻣﻊ
آوری ﻗرﺿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMﯾﺎ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرﮔرداﻧده
ﺷود ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧد.
س :اﮔر ﻣن ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ،ﻋرﯾﺿﮫ ﻣن ﺑرای
ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد را ﮐﯽ ﭘﯾش ﺧواھد ﺑرد؟
ج :از ﺟوﻻی  ،2010ﻧﮭﺎد ﻣﺳول ﺑرای ﭘردازش ﻣﻧﻧﻔﻌت ھﺎی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺻدور وﯾزای ﺷﻣﺎ دارد .اﮔر ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت دھﻧده ﻋراﻗﯽ اﺳﺗﯾد و وﯾزای ﺷﻣﺎ
ﺗوﺳط ﺳﻔﺎرت اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗرﮐﯾﮫ ،ﻟﺑﻧﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﯾﻣن ،و ﯾﺎ ﮐوﯾت طﯽ ﻣراﺣل ﺷده
اﺳت ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ) (RSCﺗﻣوﯾل ﺷده از
ﺟﺎﻧب وزارت در اﺳﺗﺎﻧﺑول ،ﺗرﮐﯾﮫ ﻣورد ﭘردازش ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .اﮔر ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت
دھﻧده ﻋراﻗﯽ اﺳﺗﯾد و وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ھر ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺟز از ﺳﻔﺎرت ھﺎی ذﮐر
ﺷده در ﺑﺎﻻ طﯽ ﻣراﺣل ﺷده اﺳت ،درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺗوﺳط ﻣرﮐز
ﺣﻣﺎﯾت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ) (RSCﻣﺳﺗﻘر در ﻋﻣﺎن ،اردن ﻣورد ﭘردازش ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗﻣﺎم
درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﻔﺎرت ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘردازش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
) (RPCﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ ﻣورد ﭘردازش ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
س :در ﮐدام زﻣﺎن ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓروش ﻣﻠﮑﯾت ﺧود و ﯾﺎ ﺗرک وظﯾﻔﮫ ام اﻗدام ﮐﻧم؟
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ج :ﯾﮏ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻠﮑﯾت ﺧود را ﺑﻔروﺷد و ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ ﺧود را ﺗرک ﮐﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺳﻔﺎرت
ﯾﺎ ﻗوﻧﺳﻠﮕری ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑراﯾش وﯾزا ﺻﺎدر ﮐرده و ﮐﯾس ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳﻔر
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ) (IOMراﺟﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
س :ﮐﻣﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎ را ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﮑﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺳﮑن و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎ ﺷﺎﻣل اﻧد؟
ج :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pوزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﺿرورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣﺎه اول ﺑﻌد از ورود را ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻣﺳﮑن و
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻣواد ﻏذاﯾﯽ اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت
ﺧﺎص ﺑﮫ اﺷﮑﺎل دﯾﮕر ﮐﻣﮏ )ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی و ﮐوﭘون ﻏذاﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ( دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﮐرده ﺑﺗواﻧﻧد.
س :آﯾﺎ ﮐﻣﮏ اﺳﺎﺳﯽ داده ﺷده ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑرای  30روز اول ھم ﻗرﺿﮫ اﺳت؟
ج :ﻧﺧﯾر .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pوزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﺟوه ﻣﯽ ﭘردازد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓراد ذﯾﻧﻔﻊ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﯾن وﺟوه ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻓراھم ﮐردن اﺟﻧﺎس ﻻزﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده
ﺷوﻧد.
س :اﮔر ﻣن ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ،ﭼﮫ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺑرای
ﻣﺳﮑن اراﻧﮫ ﻣﯾﺷود؟ آﯾﺎ ﻣن ﻧﯾﺎز دارم ﮐﮫ ھﻣراه دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﻋﯾن ﺗﻌﻣﯾر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم؟
ج :ﻣﺳﮑن از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑطور ﻣﻌﻣول ﻣﺳﮑن اراﺋﮫ ﺷده ﯾﮏ اﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﻣﺗوﺳط و ﻓرش ﺷده ﺑﺎ اﺷﯾﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ اھدا ﺷده اﻧد .اﯾن ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻌﻣﯾر اﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎی ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص در آن ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﻣﯾﺷوﻧد ،ﯾﮏ ﺗﻧوع وﺳﯾﻊ ﻣردم از ﻗوﻣﯾت ھﺎ و ﻧژادھﺎ ،ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﻣذاھب ،و ﺳواﺑق اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻧوع زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
س :اﮔر ﻣن ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pوزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑﻧم،
آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑرای ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درھر دﻓﺗر ﺑدون ﮐﻣﮏ درﺧواﺳت ﮐﻧم؟
ج :ﺑﻠﯽ .ﯾﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺑرای ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﯾﮏ دﻓﺗر
ﺳﺎﺣوی اداره ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدون ﮐﻣﮏ درﺧواﺳت ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد .ﻟطﻔﺎً ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی
اداره ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﮐﮫ در ﻓورﻣﮫ ) DS-260درﺧواﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ وﯾزای
ﻣﮭﺎﺟرت( ﺑرای ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را از
طرﯾق ﭘﺳﺗﮫ ﺑدﺳت ﺧواھﻧد آورد .اﯾن ﮐﺎرت ﺑﮫ آدرس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط درﺧواﺳت دھﻧده در ﻓورﻣﮫ
 DS-260اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺷد.
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س :اﮔر ﻣن ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pوزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑﻧم،
آﯾﺎ ﻣن اﺟﺎزه ﺧواھم داﺷت ﮐﮫ ﺑرای ﺗداوی ﭘﯾش ھر داﮐﺗر ﻣﺣﻠﯽ ﺑروم و ﻣﺻﺎرف آن را از اداره
اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRﺑﮕﯾرم؟
ج :ﻧﺧﯾر .ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRﺑرای ھر ﻧوع ﺗداوی ﺻﺣﯽ ﯾﮏ ﻓرد
ﭘول ﺑﭘردازد ،او ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗﻣوﯾل ﺷده ﺗوﺳط ) (ORRﺑﻧﺎم ﮐﻣﮏ
ﺻﺣﯽ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (RMAدرﺧواﺳت ﮐﻧد و واﺟد ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
س :ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ از  ،ORRﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻘدر وﻗت را در
ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد؟
ج :وﻗت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎ از ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﺑﮫ اﯾﺎﻟت دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧد از
طرﯾق درﺧواﺳت دادن ﺑﮫ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎ در اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اداره اﺳﮑﺎن
ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRدﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﮐﻧد .اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRﯾﮏ ﺗﻣﺎس در
اﯾﺎﻟت اﻗﺎﻣﮫ ﻓرد را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ او درﺑﺎره دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﮏ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت
ھﺎی  ORRدر ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد.
س :آﯾﺎ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣﺟردﯾﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺳم ﺑرای ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اداره
اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (ORRدرﺧواﺳت دھم؟
ج :ﺑﻠﯽ .واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن از ﻟﺣﺎظ ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ دارد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ،اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑﻣﺟرد رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﺗﻣوﯾل ﺷده ﺗوﺳط اداره اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
) (ORRدرﺧواﺳت دھﻧد.
س :ﻣن ﻣﯾﺧواھم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ﻣﺧﺻوص ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﺷوم .ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﮑﻧم؟
ج :درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﮐﮫ ﻗﺻد ﺧود ﺑرای ﺷرﮐت در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑرای ﺷﺎن ﯾﮏ ﻟﺳت ﺷﮭرھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از
آن ﻟﺳت آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑرای اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد را ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯾﺗواﻧﻧد .اﯾن ﺷﮭرھﺎ اﺟﺗﻣﺎع اﻓﻐﺎن ھﺎ و/ﯾﺎ
ﻋراﻗﯽ ھﺎ را و ﻗﺎﺑﻠﯾت اراﺋﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص را دارﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺧواھﯾد در ﯾﮑﯽ از ﺷﮭرھﺎی ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻟﺳت ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﺷوﯾد ،ﻟطﻔﺎً اوﻟوﯾت ﺧود را ﺑﺎ
ﻧوﺷﺗن ﺷﮭر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﺻﻔﺣﮫ  2ﻓورﻣﮫ ﺑﯾوﮔراﻓﯽ  DS-0234در ﺑﺧش  Eﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﺗوﺿﯾﺣﺎت" ) (Commentsﻧﺷﺎن دھﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺗرﺟﯾﺢ اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑرای ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﮔر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ )رواﺑط در اﻣرﯾﮑﺎ( در آن ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﻓورﻣﮫ ﺑﯾوﮔراﻓﯽ  DS-0234در ﺑﺧش  Dﺗﺣت ﻋﻧوان
"رواﺑط در اﻣرﯾﮑﺎ" ﺷﺎﻣل ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد .اﮔر ﯾﮏ درﺧواﺳت دھﻧده رواﺑط در اﻣرﯾﮑﺎ دارد ،ﺑﺎﯾد ﻧﺎم
ﻣﮑﻣل ،آدرس ،ﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون ،و اﯾﻣﯾل آدرس ﻓرد ﯾﺎ اﻓراد را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎن ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن
ﺷود ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻧوﻋﯾت رواﺑط ﺑﺎ آن ﻓرد )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺎدر ،دﺧﺗر ،ﺑرادر ،وﻏﯾره( را اراﺋﮫ ﮐﻧد .اﮔر
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ﻧﺎم ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرد اراﺋﮫ ﺷده اﺳت و آﻧﮭﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن
ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾب ﺗرﺟﯾﺢ ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﻟطﻔﺎً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد رواﺑط اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد )در ﺧﺎرج از ﮐﺷور زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧد( ،و ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺿر ﺑﮫ
ﺑﺣث در ﻣورد ﮐﯾس درﺧواﺳت دھﻧده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﺑﺎﺷد.
ﻟطﻔﺎ ً آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺻﺎرف زﻧدﮔﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎزل در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑطور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧرخ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ﻣﻧﺎزل و ﻣوﺟودﯾت
ﻣﻧﺎزل ﻣﺣدود ،در ﻣﯾﺎن ﭼﺎﻟﻧﺞ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺻرف آﻧﻌده ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺎ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص در
ﻣﻧطﻘﮫ وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ،ﭘدر و ﻣﺎدر ،ﺧواھر و ﺑرادر ،ﻓرزﻧد ،ﯾﺎ
ﻣﺎدر ﮐﻼن و ﭘدر ﮐﻼن ﺷﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺟز ازﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ دارﯾد،
ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت از ﻟﺳت ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر را ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
س :ﻣن ﭼطور ﺑداﻧم ﮐﮫ ﮐدام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﺋول اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳت؟
ج :اﮔر ﯾﮏ درﺧواﺳت دھﻧده وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺷرﮐت در ﺑر ﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﯾس درﺧواﺳت دھﻧده ﻗﺑل از ﺧروج ﺑﮫ طرف اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯾﺷود .ﻗﺑل از ﺧروج درﺧواﺳت دھﻧده ،ﻧﮭﺎد
ﻣﺳﺋول ﺑرای ﭘردازش ﮐﯾس او ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) – (R&Pﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﻣرﮐز
ﺣﻣﺎﯾت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ) (RSCو ﯾﺎ ﻣرﮐز ﭘردازش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) – (RPCدرﺑﺎره اداره ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ ﺑﻌد
از ورود ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ او اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد ،ﺑراﯾش ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾدھد.
س :آﯾﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد وﯾزای
ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص و ﺧدﻣﺎت ﺑﻌد از ورود ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺗواﻧم؟
ج :ﺳواﻻت اﺿﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻔﻌت ھﺎی وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص در اﯾن وب ﺳﺎﯾت
 siv@wrapsnet.orgﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘردازش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (RPCراﺟﻊ ﺷوﻧد.
س :ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره زﻧدﮔﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯾرﺳم ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎ
را ﺑﺎﯾد ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم را از ﮐﺟﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧم؟
ج :ﺗﺑﺎدل ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﻓرھﻧﮓ دارد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻔﯾد ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد .رھﻧﻣﺎ درﺑﺎره اﺳﺗﻘﺑﺎل و وﯾدﯾوی اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾدhttps://coresourceexchange.org/resource/english-welcome-guide-textbook/ :
درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ وﯾدﯾوھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ذﯾل را ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط درﺧواﺳت
دھﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﻣﺳﮑن ﮔزﯾن ﺷوﻧده در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﻧد:
https://coresourceexchange.org/resource/siv-video-series/
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اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد اطﻼﻋﺎﺗت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد زﻧدﮔﯽ دراﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ
 www.corenav.orgﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
س :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯽ ھﺎ اﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘذﯾرش و
ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pرا ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
ج :در ﻣﺟﻣوع  9ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﻣوﺟود اﻧد ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗﺣت ﯾﮏ ﺗواﻓق
ﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  200دﻓﺎﺗر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اداره ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ وﺟود دارﻧد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ،ﻟطﻔﺎً وب ﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ را ﮐﮫ در زﯾر ﻓﮭرﺳت ﺷده
اﻧد ﺑﺑﯾﻧﯾد:
ﺧدﻣﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ )(CWS
www.churchworldservice.org
وزارت ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت اﺳﻘﻔﯽ )اﭘﯾﺳﮑوﭘل( )(EMM
www.episcopalchurch.org/emm/
ﺷورای ﺗوﺳﻌﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت اﯾﺗوﭘﯾﺎ )(ECDC
www.ecdcus.org
اﻧﺟﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﮭﺎﺟرت ﻋﺑری )(HIAS
www.hias.org
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺟﺎت )(IRC
www.rescue.org
ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟرت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻟوﺗﯾرن )(LIRS
www.lirs.org
ﮐﻣﯾﺗﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟران )(USCRI
www.refugees.org
ﮐﻧﻔراﻧس اﺳﻘف ھﺎی )ﮐﺷﯾش ھﺎی( ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ )(USCCB
www.usccb.org/mrs
اﻣداد ﺟﮭﺎﻧﯽ )(WR
www.wr.org
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س :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ) (R&Pﭼﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ دوﺳت/ھﻣﮑﺎر
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد؟
ج :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ﻣﺣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش را در ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺎزه واردان
ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎر ﺷدن ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺎن اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد آﻧﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺛﯾر
ﺧدﻣﺗﯽ اﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن را ﺑرای ﺑﮫ راﺣﺗﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﮐرده
ﻣﯾﺗواﻧﻧد .آﻧﮭﺎ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و اﻗﺎرب ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن در
ﺻورت ﺿرورت و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺟرب اﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺗﺎزه واردان ﺗﮭﯾﮫ
ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﮔر ﺷراﯾط ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑﺎر اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ را آﻧﻘدر ﻣﺷﮑل ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ ﻏﺎﻟب آﻣدن
ﺑﮫ آن ﺑرای ﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺧت ﺑﺎﺷد.
س :ﻣن ﺑرای وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﭼﮕوﻧﮫ درﺧواﺳت داده ﻣﯾﺗواﻧم؟
ج :ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن و درﺧواﺳت ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVدر وب
ﺳﺎﯾت وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣوﺟود اﺳت.
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎص درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﺑرای ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺗرﺟم
ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ ﻋراﻗﯽ و اﻓﻐﺎن را ﻣﯾﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓت.
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎص درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﺑرای ﻋراﻗﯽ ھﺎی اﺳﺗﺧدام
ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﯾﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓت.
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎص درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎی اﺳﺗﺧدام
ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ را ﻣﯾﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓت.
• ﺑرای ﺳواﻻت اﺿﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐردن ﻓورﻣﮫ درﺧواﺳت  I-360ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت
ﻧﺑراﺳﮑﺎ ،اﻓراد ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ  SIVTranslator.NSC@dhs.govارﺳﺎل ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﻧد.
س :ﻣن ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑرای وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺗﺣوﯾل ﮐرده ام .ﻣن درﺑﺎره وﺿﻌﯾت
درﺧواﺳت ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧم؟
ج :اﻓرادی ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺿرورﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐردن ﻓورﻣﮫ و ھداﯾﺎت ﺑرای درﺧواﺳت وﯾزای
ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺳواﻻت دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وزارت اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ) (DHSﺑﮫ اﯾﻣﯾل
 SIVTranslator.NSC@dhs.govﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺗﺎﯾﯾد )ﻗﺑول( ﺷده ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ وﯾزا ﻣﯾرﺳد ،ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﻧده از طرﯾق اﯾﻣﯾل اطﻼع داده و ﺑراﯾش ھداﯾﺎت داده
ﻣﯾﺷوﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ درﺑﺎره درﺧواﺳت وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ﺷﺎن ﺑﻌد از ﻗﺑوﻟﯽ درﺧواﺳت ﺳوال
دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ اداره ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ وﯾزا ﺑﮫ اﯾﻣﯾل  NVCInquiry@state.govو ﯾﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره
8
Updated 6/2017

 1-603-334-0700ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ وﯾزا از ﺳﺎﻋت
 7:30ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷرﻗﯽ ) (ESTدر دﺳﺗرس اﺳﺗﻧد.
س :ﻣن از ﻗﺑل ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (USRAPﻣﻌرﻓﯽ ﺷده و ﯾﺎ
ﺑطور ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده ام ،اﻣﺎ ﻣن ﺑرای وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ھم واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗم .ﻣن
ﮐدام درﺧواﺳت را ﺑﺎﯾد ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧم؟
ج :اﯾن ﻣرﺑوط ھر ﻓرد اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮑﯽ از دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧد .ھر دو
ﭘروﺳﮫ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد ،اﮔر زﯾﺎدﺗر طول ﻧﮑﺷد .ﺛﺑت ﻧﺎم و
درﺧواﺳت ﺑرای ھر دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﭘذﯾرش ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾﺳت .درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھر دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن ﺗﻌﻘﯾب ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و وﯾزای
ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVاز ﻧظر طﯽ ﻣراﺣل و واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻧد.
س :اﮔر ﮐﺳﯽ از ﻗﺑل ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺑﺎ اداره ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (UNHCRﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻣﺎره
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ) (UNدارد ﭼﮫ ﻣﯾﺷود؟ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﮑﻧﻧد؟
ج :درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVواﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﻧد ،ﺑرای آن
درﺧواﺳت داده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ در اداره ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (UNHCRﺛﺑت
اﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (USRAPدر ﺣﺎل
ﺑررﺳﯽ دارﻧد.
س :اﮔر ﻣن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوم ،آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧم ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را ﺑﮕﯾرم؟
اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،اﯾن ﮐﺎر ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯾﮑﺷد؟
ج :درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﺑﻌد از ورود ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﻗف
اﻗﺎﻣﮫ داﯾﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ) (LPRرا ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑﻧﻧد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﯾزای ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎص ) (SIVﺑﻌد
از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ داﺧل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻌد از  5ﺳﺎل اﻗﺎﻣﮫ ﺷﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای
درﺧواﺳت ﺑرای ﺗﺎﺑﻌﯾت اﻣرﯾﮑﺎ واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﻧد.
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