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 HIASدر باره 
آنھا حمایت و استقبال کند. اند و مکانھای کمی کھ از  افرادی بیشتری دنبال امنیت نبوده  میلیون   80بیشتر از    ھیچگاھی 

اشخاص از پیگرد قانونی در حال فرار اند. دولت ھا باید مسئولیت بگیرند تا از آنھا حمایت کنند، اما در عوض، پاسخھای 
در ھر زمان و مکانی کھ پناھندگان بھ کمک نیاز داشتھ باشند   HIAS، 1800آنان غیر قابل قبول است. تأسیس شده در اخیر 

ایاالت متحده و  ازمان ما یک س  موجود است. استیم کھ در  پناھحدگان و    15خیریھ یھودی  کشور دیگر کار میکند، برای 
انجمن یھودی در    با   و آبرومندانھ بسازند.  در امنیت  جویان از ھمھ عقاید خدمات حیاتی ارائھ میکنیم تا آنھا زندگی خود راپناه

در سراسر تاریخچھ گرانبھایی   اشخاصی کھ جبراً بیجا شده اند دفاع میکنیم.بھ سطح جھانی از حقوق    کنار ما، ما ھمچنان
امروز، ما یک رھبر    و از عھده آن برآمده ایم.--پناھندگان بھ آن مواجع بودن روبرو شدهبزرگی کھ    ما، ما با چالش ھای

لیاقت یک جھانی را دارند کھ در   پناھندگان تخصص، شراکت، و ارزشھای الزم برای پاسخ دادن بھ بحران جھانی. استیم با
 با ما بپیوندید. با شما، ما ایجادش میکنیم. آن استقبال، امنیت، و آزادی را بیابند.

 .بیاموزیددر مورد بحران جھانی پناھندگان و چگونگی ایجاد امنیت و استقبال بیشتر جھان خود  •
 دیدن نمایید  HIAS.org از کشور در جھان 15برای دانستن در باره کار ما در ایاالت متحد و  •
 جویان یک تاثیر فوری دارد.  و پناهتحفھ شما در زندگی پناھندگان  اھدا کنید. ’ تیم حقوقیHIAS, یا مستقیماً بھ HIASبھ  •
جویان در ھر جا دفاع  . حرف بزنید، حضور بیابید یا انجمن تانرا تشکیل دھید تا از حقوق پناھندگان و پناهاقدام نمایید •

 کنند.  
 د. .تا پناھندگان و پناھجویان در نزدیک شما را کمک نمایی داوطلب کنیدوقت و استعداد تانرا مستقیما  •
آوریم و اینکھ شما چطور میتوانید ھر روز  . در باره ارزشھاي یھودی کھ ما بھ محل کار خود میاز بیگانھ استقبال کنید •

 با آنھا زندگی کنید بیآموزید. 
•  HIAS  تا از اخبار پناھندگان و راه ھای کمک  تویتر  –  انستاگرام  –  فیسبوک(  را در رسانھ ھای اجتماعی تعقیب کنید (

 با خبر باشید 
 

 : کمیسیون مھاجرت  ABAدر باره 
) با ھدایت قطعنامھ ھای تصویب شده توسط مجلس نمایندگان انجمن وکالی آمریکا، برای ھماھنگی  COIکمیسیون مھاجرت ( 

بھ تحوالت قانونی و رسیدگی بھ نیازمندی ھای مھاجرین و تازه واردین کار میکند. شورای حکام    ABAو تقویت واکنش  
ABA    مھاجرت را بھ عنوان اولویت قانونی    1992از سالABA   عیین کرده است. کمیسیون برای دستیابی بھ در ھر کنگره ت

اھداف خود برای تضمین رفتار منصفانھ و حقوق کامل پروسھ قانونی برای مھاجرین، پناھجویان و پناھندگان در داخل 
، پروژه )ProBARایاالت متحده از طریق پروژه ھای مختلف از جملھ پروژه نمایندگی پناھندگی پرو بونو جنوب تگزاس (

 COI، وLOP، خط تلیفون معلومات بازداشت و  )CILA(، آکادمی حقوق مھاجرت کودکان  )IJPاجرتی سن دیگو (عدالت مھ
pro bonoھای حمایتی، کار میکند.، آموزشی و تالش  

 

  

https://www.hias.org/
https://act.hias.org/page/6048/donate/1
https://www.paypal.com/paypalme/HIASLegal
https://www.paypal.com/paypalme/HIASLegal
https://www.paypal.com/paypalme/HIASLegal
https://www.hias.org/get-involved/take-action
https://www.hias.org/get-involved/volunteer
https://www.facebook.com/HIASrefugees
https://www.instagram.com/hiasrefugees/
https://twitter.com/HIASrefugees
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 در باره پناھندگی و استفاده ازین ابزار

 پناھندگی چی است؟  
در    آزار و اذیتپناھندگی نوعی حمایت قانونی برای افرادی است کھ از لحاظ فیزیکی در ایاالت متحده حضور دارند و از  

 گذشتھ رنج برده و/از تعقیب در آینده در کشور شان ھراس دارند.
 

اغلباً با آسیب جدی جسمی، مانند  پیگرد قانونی    بھ معنی آسیب جدی، یا تھدید آسیب جدی یا حتی مرگ میباشد. آزار و اذیت  
مانند عقیم سازی    درمان طبی یا روانی اجباري،   شاید ھم شامل  لت و کوب، اختطاف، شکنجھ،و یا تجاوز جنسی ھمراه است.
یا ھم ممکن ھمراه با تبعیض شدید، یک رویھ غیر منصفانھ و    اجباری، سقط جنین احباری، یا تحفظ طبی شدیدا ناگافی باشد.

 یانھ افراد یک گروه مشخص ھمراه باشد.  غیر مساو
 

درخواست دھنده پناھندگی باید    این تنھا کافی نیست یک شخص از پیگرد قانونی ھراس دارد.  ،بخاطر برنده شدن پناھندگي 
نشان دھد کھ در گذشتھ مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ است، یا ھراس دارد کھ در آینده مورد آزار و اذیت قرار خواھد  

   ت بھ دلیل یکی از پنجگرف
 

) عضویت در یک گروه  5) نظریھ سیاسی؛ یا (3) ملیت؛ ( 2) مذھب؛ (2) نژاد؛ (1شامل میباشد: ( ”اساس محافظت شده“پنج 
یک اصطالح حقوقی در قانون پناھندگی ایاالت متحده است کھ گروھی از مردم را   گروه اجتماعی خاصیک اجتماعی خاص.

خود چیزھای مشترکی دارند کھ نمی توانند تغییر دھند، مانند عضوی از یک گروه خانواده خاص  توصیف می کند کھ در مورد  
 یا عضویت در  

 
ترس دارند دولت شان بھ آنھا ضرر خواھد    یک درخواست دھنده پناھندگی ممکن بخاطری درخواست پناھندگي کند کھ 

درخواست دھنده پناھندگی میتواند    م افسر دیگر دولت باشد.دولت ممکن شامل پولیس، یا کدام شاخھ دیگر دولت یا کدا  رساند.
یا گروه دیگری کھ دولت نیست بھ آنھا ضرر رسانده، یا بھ آنھا در آینده ضرر    ھمچنان درخواست مصونیت کند اگر شخصی 

آینده مورد آزار و اذیت اگر خود دولت درخواست دھنده پناھدگی را مورد آزار و ادیت قرار نداده است (یا در    خواھد رساند. 
قرار نمیدھد)، درخواست دھنده پناھندگی باید نشان دھد کھ دولت نمیتواند،یا نمیخواھد کھ شخص یا گروھی را کھ میخواھد 

 بھ متاضی پناھندگی ضرر برساند را کنترول نماید. 
 

گذشتھ (یا در آینده) متحمل شده شود، و  یک درخواست دھنده پناھندگی باید نشان دھد کھ نمیتواند مانع آزار و اذیت کھ در   
 در کشور خود با کوج کردن بھ یک حصھ متفاوت کشور بھ شکل محفوظ زندگی کند. 

 
ظرف یک سال آخرین ورود شان بھ  باآلخره یک درخواست دھنده پناھندگی درخواست خود را برای پناھندگی باید بدھد   

د دارد،اما اگر امکان دارد،بھ شدت توصیھ میشود کھ ظرف یک سالی  بعضی استثناھات در این قانون وجو  .ایالت متحده  
 کھ وارد ایاالت متحده میشوید درخواست پناھندگی بدھید،اگر آن ممکن نیست،بھ محض اینکھ توانستید. 

 
خود دیدن    بھ ایاالت متحده سفر کرد تا از فامیل  2020و    2015: محمد ویزای بازدید کننده گرفتھ و دو بار بین سالھای  مثال 

آگیست،    27داخل ایاالت متحده شد. محمد باید درخواست پناھندگی خود را در یا قبل از    2021آگست،    28او بار آخر در    کند.
 بدھد تا رعایت یک سال مھلت درخواست دادن را کرده باشد.   2022
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 جی کسی بھ کیس پناھندگی من رسیدگی خواھد کرد؟ 
شما درخواست خود را بھ خدمات  ویزای مشروط مطمئنا درخواست پناھندگی خواھند کرد.اکثر افغان ھای دارنده 

شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده تسلیم خواھید کرد، و در یک مصاحبھ کھ توسط افسر تعلیم یافتھ پناھندگی برگزار 
 شامل است.معلومات بیشتر در باره پروسھ پناھندگی مثبت در پایان  میشود حضور میابید.

 
 کی را میتوانم شامل درخواست پناھندگی خود کنم؟  

اگر شما بھ اساس چیز ھای کھ بھ شما اتفاق افتاده یا از چیزی کھ شما ھراس دارید، درخواست پناھندگی میدھید، شما  
انرا، کھ با  ت 21شما میتوانید ھمسر و فرزندان عروسی ناشده زیر سن  "درخواست کننده اصلی" در نظر گرفتھ میشوید.

بھ صفت ذینفعان فرعی، بھ اساس کیس   شما در ایاالت متحده ھستند، بھ صفت ذینفعان فرعی در درخواست تان شامل کنید.
 معلومات اضافی در پایین شامل است.  شما، اگر بھ شما پناھندگی اعطا گردد آنھا ھمچنان پناھندگی حاصل میکنند.

 
 چطور از این ابزار استفاده نمایم؟  

HIAS    وABA  افغان مانند شما را توانمند سازد تا درخواست ایجاد کرده تا پناھجویان  ابزار را  این  : کمیسیون مھاجرت 
با این حال، قسمی کھ در پایان    پناھندگی بدھید، حتی اگر توان داشتن یک وکیل امور مھاجرت برای کمک قانونی را ندارید. 

در چنین شرایط بخصوص، شدیدا   دھنده پناھندگی را مغلق تر بسازد.  ذکر شده، مسائل خاص ممکن کیس یک درخواست
از  قبل  تان  کیس  باره  در  مھاجرت  وکیل  با یک  احتمالی  پناھندگی  دھنده  درخواست  یک  منحیث  شما  کھ  میکنیم  توصیھ 

 درخواست دادن مشوره نمائید..

است دھنده تخیلی بنام " فرحان احمدی" را ما در این ابزار بعضی نمونھ ھای یک درخواست پناھندگی بھ اساس یک درخو
معلوم میشود، اما بیاد    ممکناین نمونھ ھا بھ منظور این است تا نشان دھد کھ یک درخواست پناھندگی چگونھ    شامل میکنیم.

استدالل آنھا ممکن بھ اساس حقایق متفاوت، یا    بسپارید: درخواست ھای موفق پناھندگی اغلبا بسیار متفاوت معلوم میشوند.
درخواست پناھندگی شما نیاز نیست شکل خاصی بنظر بیاید، و نیاز نیست مانند این نمونھ بنظر   متفاوت در قانون باشند.

 در وافع، درخواست پناھندگی شما باید بسیار متفاوت ازین نمونھ بنظر آید! بیاید.

االت متحده ھر کیس را بھ اساس واقعیت ھایش  درخواست ھای پناھندگی بسیار شخصی میباشد، و مسئولین بخش مھاجرت ای 
مھم است تا در باره قصھ خود حقیقت را بگویید تا افسر پناھندگی بتواند درخواست تانرا درست درک کرده   مالحظھ میکنند.
 و قضاوت کند.
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 عناصر یک درخواست پناھندگی  
 یک درخواست پناھندگی معموال دارای چھار جز میباشد.

، کھ بھ افسر پناھندگی اجازه میدھد تا بفھمد کی درخواست پناھندگی میدھد، و توقع دریافت چی  نامھپوشش  یک   .1
 چیزی را در بستھ درخواست پناھندگی داشتھ باشند.

 فورمی کھ بذریعھ آن درخواست کننده تقاضای پناھندگی کند. الزمی ،  I-589فورم  .2
بنام بیانیھ شخصی یا "سوگند نامھ" از طرف پناھجو بھ حمایت ھمچنان شناختھ شده    یاد کردهاعالمیھ سوگند    یک .3

 پناھندگی. 
پناھندگی، کھ معموال شامل میباشد:    شواھد ھمراه .4 کاپی    ھویت شخصی  )1(بھ حمایت  اسناد مھاجرت، مانند  و 

) مدارک مربوط بھ حاالت شخصی 2پاسپورت، و نکاحنامھ و یا تصدیق نامھ تولد برای اعضای فرعی فامیل، (
 ) مدارک مستفل/ بیطرف مربوط افرادی مانند پناھجو، کسانی کھ در شرایط مشابھ قرار دارند. 3ناھجو، و (پ

 
 بھ ھر کدام این عناصر با جزئیات بیشتر در پایین، میپردازیم. 

 اصطالحات و اختصارات معمول در قانون مھاجرت ایاالت متحده. 
پناھنده ( یا پناھنده  

 اصلی) 
برای پناھندگی درخواست میدھد، و بھ اساس ھراس شان از پیگرد و بھ حساب یک بنیاد  یک شخصی کھ 

 محافظت شده پناھندگی دریافت میکند.
 

یک شخصی در ایاالت متحده کھ نمیتواند بھ کشور اصلی خود باز گردد بخاطر اینکھ از تعفیب بھ حساب   پناھجو 
  یک بنیاد محاقظت شده.  

پناھجو (یا پناھجو)  
   فرعی 

یک شخص کھ شامل درخواست پناھندگی ( یا بھ اساس شمول در درخواست پناھندگی برایش پناھندگی عطاء  
 یل ( ھمسر یا والدین اش) باشد. شده باشد) یک عضو قریبی فام

 کھ از پناھجویان مصاحبھ میگیرد و در باره درخواست شان قضاوت میکند.  USCISیک دفتر  دفتر پناھندگی  
DHS .از    اداره امنیت داخلی، اجنسی فدرالی ایاالت متحده کھ اکثر امورات مھاجرت را نظارت میکندUSCIS، 

ICE  و ،CBP  .نظارت میکند  
DOJ  .شعبھ قضایی، اجنسی فدرالی ایاالت متحده کھ از محاکم مھاجرت نظارت میکند  

 مشخص 
 ) PSG(  گروه اجتماعی 

یک اصطالح قانونی کھ برای توصیف یک گروه از مردم کھ با ھم یک چیز مشترک دارند کھ نمیتوانند آنرا  
مثبت   HIV) یا LGBTQھمجنسگرا/ دوجنسگرا/فراجنسیتی/کوییر(تغییر دھند، مانند زن ھمجنسگرا/ مرد 

  بودن.
آسیب شدید و یا بدرفتاری با یک شخص بھ اساس چیزی کھ آنھا نمیتوانند در باره خود تغییر دھند یا نباید   آزار و اذیت  

  تغییر دھند. 
از پیگرد بھ حساب یکی از پنج "اساس محافظت  برای برنده شدن پناھندگی، یک پناھجو باید نشان دھد کھ  اساس محافظت شده 

) عضویت در یک گروه  5) نظریھ سیاسی؛ یا (4) ملیت؛ (3) مذھب؛ ( 2) نژاد؛ (1(  شده" ھراس دارد.
   اجتماعی خاص.

ھر عملی کھ قصدا باعث درد شدید یا عذاب برای حاصل کردن معلومات، یا جزا باشد. شکنجھ باید از   شکنجھ 
و یا بھ رضایت نفر دولت    ،مانند پولیس یا فرد نظامی) کھ بھ صالحیت رسمی عمل کندطرف نفر دولت ( 

 وارد شده باشد. 
 USCIS   خدمات شھروندی و مھاجرتی ایاالت متحده آمریکا، اداره مسئول رسیدگی بھ درخواستھا برای مزایای

 خاص مھاجرتی مانند پناھندگی.
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 پناھندگی مسایل معمول در درخواست ھای 
اگر ممکن باشد، این بھتر است تا از یک وکیل    قانون پناھندگی ایاالت متحده مغلق و رھنمایی بھ آن اغلبا دشوار است.

مھاجرت فابل اطمینان، یا نماینده معتبر کھ در یک سازمان خدمات قانونی معتبر کار میکند رھنمایی و نمایندگی قانونی  
  گرفتھ شود.

درخواست دادن برای پناھندگی را مغلق تر سازد. ما در پایین شناسایی کرده ایم یک لیست مسایل کھ شرایط خاص میتواند  
داشتن یک تجربھ ازین لیست الزما شخصی را غیر واجد شرایط برای    بعضی متقاضیان پناھندگی با آن مواجھ میشوند.

ن تاثیر منفی داشتھ باشد، مھم است تا با یک وکیل پناھندگی نمیسازد، اما بخاطر اینکھ ممکن است باالی کیس پناھندگی تا
اگر شما، ھمسر شما، یا فرزندان شما درخواست پناھندگی دارند و یکی از حاالت ذیل مطابفت دارد، ما بھ شما   گفتگو.

معتبر    شدیدا توصیھ میکنیم کھ با یک وکیل قابل اطمینان مھاجرت، یا نماینده تایید شده کھ در یک سازمان خدمات قانونی
  .قبل از درخواست دادن برای پناھندگی، کار میکند صحبت نمایید

 سابقھ جرمی داشتن، یا مرتکب جرم شدن. 
در یک فعالیت جرمی دست داشتن (حتی اگر ھیچگاھی دستگیر یا محکوم نشده باشید)، یا سابقھ جرمی داشتن، بدون دذ نظر 

بعضی رفتار یا    اتفاق افتاده باشد، ممکن یک کیس پناھندگی را مغلق بسازد.  داشت اینکھ داخل یا خارج از ایاالت متحده
محکومیت یک شخص را کال غیر واجد شرایط میسازد، و بعضی ھا باالی اینکھ یک کارمند باالی درخواست کننده باور 

مطمئن باشید کھ   میگذارد.بعضی رفتار اصال باالی یک کیس تاثیر ن  پناھندگی را دارد تاثیر میگذارد.  شایستگیمیکند کھ  
 قبل از درخواست کردن در باره کدام رفتار جرمی یا محکومیت گفتگو نمایید. 

یا داشتن حالت قانونی مھاجرت در یک کشور دیگر    ،از قبل در کشور دیگر زندگی کردن
 (بدون افغانستان) قبل از آمدن بھ ایاالت متحده.  

دیگری بھ نیت ساختن زندگی در آنجا،بالفاصلھ قبل از آمدن بھ ایاالت متحده  این مھم است فھمیده شود اگر شما در کشور  
اگر در راه آمدن بھ ایاالت متحده شما بھ شکل ساده از کشور دیگر عبور کرده اید، این بھ تنھایی باالی    اقامت داشتھ اید.

 کیس شما تاثیر منفی نخواھد داشت. 

ھی در یک کشور دیگر حالت مھاجرت قانونی داشتھ اید وقتی کھ بھ ایاالت این ھمچنان مھم است فھمیده شود اگر شما گا
این نوع حالت مھاجرت شامل اجازه موقتی (اما قابل تجدید) اقامت، یک حالت مانند اقامھ دائم، یا شھروندی   متحده آمدید.
 بوده میتواند.

 متحده.درخواست پناھندگی دادن بیشتر از یک سال بعد از ورود بھ ایاالت  
یک درخواست پناھندگی باید در جریان سال اول بعد از داخل شدن بھ ایاالت متحده باشد. بعضی استثناھات بھ این قانون  

ممکن وضعیتی باشد  وجود دارد، بھ شمول اگر درخواست دھنده پناھندگی در جریان آن زمان حالت قانونی داشتھ باشد.این  
ل ایاالت متحده گردیده)، واجد شرایط استثنا بھ این قانون خواھند بود و  کھ پرولی ھا ( شخصی کھ با ویزای مشروط داخ

گرچھ،    میتوانند وقتی ( یا بالفاصلھ قبل از ) اینکھ حالت آزادی مشروط شان ختم گردد برای پناھندگی درخواست بدھند.
USCIS  س برای اینکھ محفوظ باشید، شدیدا  اینرا تایید نکرده کھ این استثنا بھ متقاضیان پناھندگی افغان تطبیق میگردد، پ

 توصیھ میکنیم در جریان یک سال بعد از داخل شدن بھ ایاالت متحده درخواست پناھندگی بدھید. 

 داشتن ھر نوع وابستگی/ تعامل با طالبان یا یا کدام سازمان تروریستی دیگر. 
مالت حتی شاید کیس پناھندگی درخواست دھنده ھر تعاملی با طالبان بھ درخواست پناھندگی شما ضرر نمیرساند؛ بعضی تعا 

را قویتر بسازد. اما وابستگی یا تعامل خاص با سازمان ھای تروریستی، مانند طالبان، ممکن کیس شما را مغلق گرداند، 
حتی اگر تعامالت بھ زور یا تحت تھدید صورت گرفتھ باشد. در باره چنین تعامالتی قبل از درخواست کردن با یک وکیل  

 فتگو نمایید. گ
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 بھ شخص دیگری آسیب رسانده باشید، یا کمک کرده باشید تا بھ شخص دیگری آسیب برسد. 
حتی اگر شما مجبور شده بودید یا تحت تھدید بودید تا بھ کسی آسب برسانید، این ممکن باالی واجد شرایط بودن تان برای   

 رخواست کردن با یک وکیل گفتگو نمایید.در باره چنین تعامالتی قبل از د پناھندگی تاثیر بگذارد.
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 نمونھ درخواست حاشیھ نویسی شده برای پناھندگی 
بھ درخواست پناھندگی در زیر شامل است. گرچھ ما ترجمھ    USCISو رھنمایی ھای    I-589لینک ھای درخواست پناھندگی  

اگر شما انگلیسی حرف    بھ انگلیسی تحویل گردد.  USCISباید بھ    I-589ھر آن اسناد را بھ پشتو و دری شامل کرده ایم،  
خ ھای شما را در را بزبان مادری تان تکمیل نمایید، و از منبع معتبر کمک بگیرید تا پاس  I-589نمیزنید، پس توصیھ میکنیم  

 بھ دری ترجمھ کند، تا شما آنھا را بھ نسخھ انگلیسی فورم بگذارید.   I-589نسخھ پشتو/دری 

 انگلیسی:  

 https://bit.ly/34zx7G5قابل دسترس  اینجا ،درخواست برای پناھندگی، بھ انگلیسی •
موجود   https://bit.ly/3qUWqJVیا در:  اینجا بھ درخواست برای پناھندگی، بھ انگلیسی، USCIS رھنمایی ھای  •

 است
 پشتو: 

• 589-I یا در: اینجا, درخواست پناھندگی ترجمھ شده بھ پشتو ,https://bit.ly/3HPsZA5 موجود است 
  https://bit.ly/3qZRYts, یا در: اینجابرای درخواست پناھندگی ترجمھ شده بھ پشتو  USCISراھنمایی ھای   •

 موجود است
 دری:  

• 589-I یا در:  اینجا, درخواست پناھندگی ترجمھ شده بھ دری ,https://bit.ly/3F1qfxv موجود است 
  https://bit.ly/3G89XUO, یا در:  اینجا  ترجمھ شده بھ دری برای درخواست پناھندگی USCISراھنمایی ھای   •

 موجود است
 

نمونھ نشان میدھد کھ   ، درخواست برای پناھندگی را شامل میکنیم.I-589ما ھمچنان در پایین،یک نمونھ حاشیھ نویسی شده   
برای پناھندگی خود را تکمیل خواھد میکرد. ما   I-589چطور درخواست کننده تخیلی پناھندگی، فرھاد احمدی، درخواست  

یادداشت ھای را شامل خواھیم کرد، تا توضیح دھیم چرا درخواست دھنده اینطور فورم خود    ھمچنان، در پھلوی فورم نمونھ
 را تکمیل کرده، و یک متفاضی پناھندگی را در اینکھ چطور فورم خود را تکمیل کنند رھنمایی کنیم. 

برای    I-589را در درخواست  برای پناھندگی زیر کامال تخیلی است. لطفا این معلومات    I-589: معلومات در فورم  اعالمیھ 
 خود را با معلومات خود روی تجارب خود تکمیل کنید.  I-589لطفا درخواست برای پناھندگی  پناھندگی کاپی نکنید.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-589.pdf
https://bit.ly/34zx7G5
https://bit.ly/3qUWqJV
https://www.scribd.com/document/537034616/Pashtu-Form-I-589
https://bit.ly/3HPsZA5
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/ERwoEC-soAtMoAAqELYwnIgBnIGXnzkjxcwQsGCVLx16RQ?e=cBtaaW
https://bit.ly/3qZRYts
https://www.scribd.com/document/537036113/Dari-Form-I-589
https://bit.ly/3F1qfxv
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EWJvFzfl4gVPu-cyWhp94gYBNQCSO6pDBiQsZuw3wLZUJg?e=ne4gYf
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EWJvFzfl4gVPu-cyWhp94gYBNQCSO6pDBiQsZuw3wLZUJg?e=ne4gYf
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EWJvFzfl4gVPu-cyWhp94gYBNQCSO6pDBiQsZuw3wLZUJg?e=ne4gYf
https://bit.ly/3G89XUO
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 :  A.Iبخش  

اگر شما ھراس دارید  *
کھ دولت (یا شخصی  

وابستھ بھ دولت) ممکن  
بھ شما آسیب برساند اگر  

شما برگردید، ھمچنان  
خانھ را عالمت بزنید تا  
ھمچنان برای منع حذف  
بھ اساس پیمان نامھ منع  
 شکنجھ درخواست دھید.  
 

: اگر شما  3-1سواالت * 
یک شماره ثبت  

،  )A-number(خارجی
یک شماره سوشل  

یوریتی، یا شماره  سک
  USCISحساب آنالین  

ندارید، شما میتوانید این  
خانھ ھا را خالی بگذارید  

"  N/A" یا " Noneیا " 
 بنویسید 

 
: اگر آدرس  9سوال  *

پوستی شما عین محل  
سکونت تان در ایاالت  

متحده است، شما میتوانید  
این خانھ را خالی  

"  N/Aبگذارید یا " 
 بنویسید 

 
اگر شما   :19سوال  *

بیشتر از سھ مرتبھ داخل  
ایاالت متحده شده اید،  
شما میتوانید از جای  

خالی در  
Supplement B 

-PDF I 12(صفحھ 
  ) استفاده کنید تا589

تفصیل تاریخ ھای ورود  
ھای دیگر خود را و  

حالت داشتھ خود در آن  
 زمان را بدھید. 

 
شما ممکن   :12سوال  *

یک شماره اسناد سفر  
نداشتھ باشید. این مشکل  

ندارد. شما میتوانید "  
N/A.بگذارید یا خانھ را خالی بگذارید " 
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اگر شما یک   :A.IIبخش 
ھمسر یا فرزندان ندارید،  

مربوط را عالمھ  خانھ 
بگذارید و از ھمھ سواالت  
مربوط بھ ھمسر/فرزندان  

 بگذرید. 
 

: اگر   4و   1سواالت *
ھمسر یا فرزند شما یک  
-Aشماره ثبت خارجی یا (

number)  شماره سوشل ،
سیکیوریتی، یا شماره  

  USCISحساب آنالین  
ندارد، شما میتوانید این  

خانھ ھا را خالی بگذارید  
"  N/A" یا " Noneیا " 

 بنویسید. 
 

: اگر  2سوال  *
ھمسر/فرزند شما  

"  Noneپاسپورت ندارد، " 
اگر پاسپورت   بگذارید.

دارند اما شما شماره اش  
را نمیدانید، "  

Unknown بگذارید " 

: اگر   21-13سواالت *
ھمسر/ فرزند تان در 

ایاالت متحده نیست، خانھ  
 "No  ،را عالمھ بگذارید "

ا  نشان دھید کھ آنھا کج
ھستند (شھر/کشور) از 

 بگذرید.   21-14سواالت  
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*اگر یک یا کمتر فرزند  
دارید، شما نیاز ندارید این  
صفحھ را تکمیل نمایید، و  
میتوانید از کل این بخش  

 بگذرید.  
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   :A.IIIبخش 

: اگر شما مستقیما از کشور   1*سوال  
کرده اید،  اصلی تان بھ ایاالت متحده سفر 

فقط آدرس آخر تان در کشور اصلی تانرا 
در سطر اول نوشتھ نموده سطر دوم را 

اگر آدرس تان بھ شکل   خالی بگذارید.
معمول شامل عدد نمیباشد، فقط معلومات  

اگر معلومات سرک  سرک را بنویسید.
اگر بھ   موجود نیست، اسم قریھ را بنویسید.

  کشور دیگری سفر کرده و اقامت گزیدید
قبل ترک کشور اصلی تان، اما  بعد از

آمدن بھ ایاالت متحده، آن آدرس را در از
سطر اول بنویسید، و در سطر دوم، آدرس 
 آخری در کشور اصلی تانرا دوم بنویسید.  

: فقط آدرس ھای پنج سال گذشتھ   2*سوال  
را با  ،(داخل یا خارج از ایاالت متحده)

نوشتن آدرس حال حاضر تان در سطر 
، بصورت زمانی رو بھ عقب رفتھ در اول

 یک لیست ثبت کنید.  

: ھمھ جا ھای را کھ در آن   3*سوال   
درس خوانده اید بشکل لیست بنویسید، با  

اگر آدرس   تازه ترین آموزشگاه در اول.
آموزشگاه را بیاد ندارید، اسم  

شھر/والیت/کشور را بنویسید. مطمئن  
شوید تا اسم ھر دانشگاه، آموزشگاه  

تخنیکی، یا آموزشگاه نظامی را کھ حضور 
 داشتھ اید بنویسید.  

: سابقھ استخدام تانرا بنویسید،   4*سوال   
فقط برای پنج سال اخیر( داخل یا خارج از 

ر شما در حال حاضر ایاالت متحده) اگ
بیکار استید، آنرا در سطر اول بنویسید، و  

وظیفھ آخری را کھ داشتید در سطر دوم 
بنویسید، و ادامھ دھید بطرف عقب  

 بصورت زمانی.  

: اسمھای ھمھ خواھران یا   5*سوال  
بردران خود( بھ شمول خواھران و  

پدر اندر شما، زنده یا وفات یافتھ) را بنویسید. اگر شما بھ جای خالی نیاز دارید، از  دختران یا پسران مادر اندر یا -برادران از مادر یا پدر جدا
 ) را استفاده نمایید PDF 12( صفحھ Bصفحھ ضمیمھ 
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 : Bبخش 

: مطرح کنید کھ چرا  1*سوال  
شما یقین دارید کھ در کشور  

اصلی تان آسیب خواھید دید. ھر  
تعداد زیاد یا کم خانھ ھایی را کھ  

تطبیق میکند عالمھ بگذارید.  
برای کتگوری "عضویت در  

یک گروه خاص اجتماعی "، این  
معموال بھ اساس چیزی در باره  

  نمیتوانیدشما میباشد کھ یا شما 
نند نژاد یا ملیت)  تغییر دھید( ما

میتوانید تغییر دھید اما  یا اینکھ
تا مورد آسیب    نباید تغییر دھید

قرار نگیرید (مانند مذھب یا  
یک مثال این    نظریھ سیاسی).

است کھ حصھ از یک گروه  
فامیل خاص باشید (عضو فامیل  

 یک شخص خاص بودن)

اگر شما، فامیل   A :.1*سوال  
شما، یا دوست نزدیک یا ھمکار  

ا در گذشتھ گاھی مورد آسیب  شم
قرار گرفتھ یا تھدید شده بودند، "  

yes  را عالمھ گذاشتھ و در "
جملھ اضافھ کرده    2-1خانھ 

شرح دھید. شما ھمچنان نوشتھ  
کرده میتوانید " بیانیھ ضمیمھ  
شده مرا برای جزئیات ببینید"  

اگر شما بھ حمایت از کیس تان  
ضمیمھ کرده اید. اگر شما، فامیل  

، یا دوست نزدیک یا ھمکار  شما
شما در گذشتھ گاھی مورد آسیب  
قرار نگرفتھ یا تھدید نشده بودند،  

حتی اگر فکر میکنید در آینده  
" را  No"   خواھید شد اینجا

عالمھ بگذارید؛ شما در سوال  
بعدی یک فرصت خواھید داشت  

کھ ھراس تانرا از برگشتن  
 توضیح دھید.  

اگر ھراس دارید  .B :.1*سوال  
ھ اگر بھ کشور اصلی خود باز  ک

حتما بھ شما آسیب   شما نیاز ندارید ثابت کنید کھ اگر برگردید " عالمھ بگذارید.Yesگردید بھ شما آسیب خواھد رسید یا تھدید خواھید شد،اینجا "  
تھدیداتی اتفاق خواھد افتید، کی فکر  چیزی کھ بسیار مھم است توضیح دادن این است کھ ھراس دارید چی نوع آسیب یا   میرسد یا تھدید خواھد شد.

میتوانید   شما  میکنید بھ شما آسیب خواھد رساند یا شما را تھدید خواھد کرد، و چرا فکر میکنید آنھا بھ شما آسیب رسانده شما را تھدید خواھند کرد.
یمھ شده مرا ببینید" اکر شما بھ حمایت از کیس تان یک  توضیحات تانرا اینجا کوتاه نگھدارید، و ھمچنان میتوانید بنویسید "برای جزئیات بیانیھ ضم

 بیانیھ ضمیمھ کرده اید.  
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: اگر شما (یا  2*سوال  
کدام اعضای فامیل تان)  

گاھی دستگیر یا یا توقیف  
شده باشید در زندان یا  

محبس، یا متھم بھ جنایتی  
شده باشید، بدون در 

نظرداشت اینکھ آیا شما  
گنھکار یا بی گناه بودید،  

یا در سر انجام محکوم  
" را  Yesشدید، اینجا " 

عالمھ بزنید و یک  
  تاریخ توضیح کوتاه بدھید.

ھای تقریبی (ماه/سال) را  
 شامل بسازید اگر میتوانید. 

. A., 3.B :.3*سواالت 
اگر شما (یا کدام اعضای  

فامیل تان) گاھی عضو  
یک گروه یا سازمان در  

کشور تان، مانند یک  
حزب سیاسی، اتحادیھ  

کارگران، گروه نظامی یا  
شبھ نظامی،  

مطبوعات/رسانھ، یا یک  
گروه کلیسایی بوده اید،  

 وضیح یک ت

اگر شما ھراس   :4*سوال  
دارید کھ اگر شما بھ  

کشور اصلی خود باز  
گردی، توسط دولت،  

کارمندان دولت،یا  
اشخاص دیگری با  

رضایت دولت مورد  
شکنجھ قرار خواھید  

را   ”Yes“گرفت،اینجا 
عالمھ بگذارید و توضیح  

دھید ھراس دارید چی  
اتفاقی خواھد افتا، از کی  
ھراس دارید کھ شما را  

کنجھ خواھد کرد، و  ش
چرا فکر میکنید شما را  

 شکنجھ خواھدکرد. 
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 :Cبخش 

اگر شما، ھمسر   :1*سوال  
شما، فرزندان شما، والدین  

شما، یا خواھر ان و  
  ، برای   برادران شما گاھی
در ایاالت متحده  

 ”بلی“درخواست داده اند، 
را عالمھ گذاشتھ و  

#  Aتوضیح دھید کی بود، 
آنھا را ( اگر میفھمید )، و  

بھ درخواست شان چی  
 اتفاقی افتاد.  

اگر بعد  A., 2.B :..2سوال 
از اینکھ شما بر بار آخر  

شما کشور تانرا ترک  
کردید، شما بھ یک کشور  
دیگر قبل از داخل شدن بھ  

خاک ایاالت متحده سفر  
  لرا در سوا ”کردید، بلی

2.A عالمت گذاشتھ در .
خانھ زیر توضیح دھید.  

برای مثال، اگر شما با بس  
بھ یک کشور ھمسایھ  

رفتید، یک ویزای مالفات  
قبل    روزه گرفتید، و 14

  10از بھ ایاالت متحده 
  روز ماندید، شما باید

را عالمھ زده   ”بلی“
 توضیح دھید. 

اگر شما، ھمسر شما،  
فرزندان شما، والدین  

شما،یا خواھران و  
برادران شما گاھی برای  
حالت مھاجرت در یک  
کشور دیگر درخواست  

پناھندگی داده اند ( مانند  
شھروندی، اقامھ دایم، یا  

قابل   ویزای نوع دبگری
تجدید) جدا از کشور  

را   ”Yes“اصلی تان، 
عالمھ بزنید و در خانھ  

برای   زیر توضیح دھید. 
مثال، اگر برادر شما در  

بدینسو است، شما   2020حالت پناھندگی حاصل کرده، یا والدین تان یک مقیم دایمی قانونی است در ایاالت متحده از سال  2018در سال جرمنی 
 را عالمت زده و توضیح دھید.  ”Yes“باید 

یک گروه خاص اجتماعی،   در آسیب زدن بھ شخصی بخاطر ٰنژاد، مذھب، ملیت، عضویت در : اگر شما، ھمسر شما، فرزندان شما گاھی3*سوال  
را عالمھ بگذارید و در خانھ زیر   ”Yes“یا نظریھ سیاسی، دست داشتھ اید، حتی اگر این دست داشتن تان جبری یا تحت تھدید بوده باشد اینجا 

 مختصرا توضیح دھید. 
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اگر،   : 4*سوال   
شما قبال از آسیب  

دبدن در کشور  
اصلی تان ھراس  

داشتید، برای مدتی  
و   ترک کرده

بازگشتید،اینجا  
را عالمھ   ”بلی“

بزنید و توضیح  
مطمین شوید   دھید.

کھ تاریخی را کھ  
ترک کردید، جایی  
را کھ رفتید، ھدف  
تان از بازگشت بھ  
کشور تان، و اینکھ  

چی اتفاقی (اگر  
چیزی) افتاد وقتی  

شما برگشتید را تھیھ  
 کنید. 

اگر شما   :5*سوال  
این درخواست را  

بیشتر از یکسال بعد  
از تاریخ آخرین  

ورود تان بھ ایاالت  
متحده داده اید،اینجا  

"بلی" را عالمھ  
گذاشتھ توضیح دھید  

چرا شما وقت تر  
 درخواست ندادید. 

 

 

اگر شما   :6*سوال  
یا ھمسر شما یا  

فرزندان شما در  
ایاالت متحده گاھی  

دستگیر یا متھم  
ه اند،  جرمی شده بود 
اینجا "بلی" را  

عالمھ گذاشتھ و  
شرایط، تاریخ  

دستگیری، و نتیجھ  
نھایی قضیھ، را  

 توضیح دھید 
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 : Dبخش  

 انچ) خود را در خانھ کنج راست باالیی با استپلر نصب کنید.  2در  2یک عکس رنگھ سایز پاسپورت (

در ایاالت متحده) تسلیم میکنید . اگر خانم و سھ   21تانرا برای ھر عضو فرعی فامیل (ھمسر و فرزندان زیر   I-589شما یک کاپی اضافی فورم  
تانرا (با عکس نصب شده تان) و چھار کاپی اضافی تسلیم میکنید. شما باید   I-589فرزند شما در ایاالت متحده با شما،ھستند، شما فورم اصلی 

 با استپلر نصب نمایید.  I-589کاپی فورم عکس یک عضو فامیل تانرا بھ ھر 

 

اگر لسان مادری شما از الفبای   
متفاوت از انگلیسی استفاده میکند،  

اسم تانرا بھ ھمان لسان در خانھ  
   راست باال نوشتھ کنید.

اگر یک عضو فامیل  
(ھمسر،والدین، یا فرزند) بھ شما  

در آماده ساختن درخواست تان  
  کمک کرده، " بلی" را عالمھ

گذاشتھ و اسم و رابطھ آنھا با شما  
را بنویسید. در غیر آن "نخیر" را  

 عالمھ بگذارید. 

اگر شخصی غیر از یک عضو  
فامیل شما را در تکمیل کردن  

درخواست تان کمک کرده، "بلی"  
را عالمھ گذاشتھ و معلومات شانرا  

در   در زیر بنویسید. Eدر بخش 
 غیر آن، "نخیر" را عالمھ بگذارید. 

ن گردید کھ درخواست تانرا  مطمئ
در پھلوی تیر سیاه در طرف چپ  

امضاء کرده و تاریخ اش را  
 بنویسید. 

 : Eبخش 

اگر ھیچ کسی شما را در آماده  
کردن درخواست تان برای  

پناھندگی کمک نکرده، شما این  
 بخش را خالی گذاشتھ میتوانید. 
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 :Fبخش 

اینرا خالی بگذارید. از  
شما تقاضا خواھد شد تا  

را شخصا در   Fبخش 
مصاحبھ پناھندگی تان  

 امضاء کنید. 

 

 

 

 :Gبخش  

اینرا خالی بگذارید. اگر  
کیس شما بھ محکمھ  

مھاجرت راجع گردد از  
شما تقاضا خواھد شد بخش  

G   را وقتی در جلسھ
رسیدگی بھ درخواست  

پناھندگی تان شخصا  
حضور مییابید امضاء  

 کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتیکھ شما درخواست تانرا ارائھ مینمایید تمام این صفحھ باید خالی بماند* *
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 :  Aضمیمھ 

) فرزند  4فقط اگر از (
بیشتر دارید این صفحھ را  
استفاده کنید،و جای خالی  

بیشتر الزم دارید در  
مھیا گردیده   3صفحھ 

) فرزند  4اگر شما (  است.
یا کمتر دارید، این صفحھ  

 را خالی بگذارید.  

اگر این صفحھ را استقاده  
نمیکنید، نیاز ندارید کھ  

 تسلیم اش کنید.  

اگر از این صفحھ استفاده  
کنید، مطمئن شوید کھ  می

تاریخ را در خانھ راست  
باال سمت راست بنویسید  

) و در خانھ  ”تاریخ“(زیر
دوم از باال طرف راست  

امضا درخواست  “(زیر 
 ) امضا کنید. ”دھنده
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 متمم ب:   

در صورت نیاز بھ فضای اضافی  
برای ارائھ پاسخ بھ سواالت قسمت  

B   یاC  می توانید از این صفحھ ،
توانید این صفحھ  می استفاده کنید. 

را چندین بار چاپ کنید و ھر بار  
کھ بھ فضای بیشتری برای پاسخ  
نیاز دارید از آن استفاده کنید، یا  

توانید چندین پاسخ را در ھمین  می
 ضا قرار دھید. ف

قبل از ارائھ پاسخ، شماره بخش و   
شماره سوال را بنویسید، تا  

USCIS   بداند بھ کدام سوال پاسخ
 می دھید. 

اگر از این صفحھ استفاده   
کنید، مطمئن شوید کھ تاریخ را  می

در خانھ راست باال سمت راست  
) و در خانھ  ”تاریخ“بنویسید (زیر

دوم از باال طرف راست (زیر  
) امضا  ”امضا درخواست دھنده“

 کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطور مثال:  

 . ب.: 1«قسمت ب. سوال 

م  من ھمچنان می ترسم بھ کشورم برگردم زیرا جو سمیت، یکی از اعضای گارد ملی ایتوپیا، من را تھدید کرد. او با کاکای دیگرم، کھ ظاھر نا
کھ جو پول و مواد مخدر را از اتاق شواھد می دزدد و تھدید کرد کھ بھ تمام   دارد، در نیروی پولیس ھانیولین کار می کرد. ظاھر متوجھ شد

وی  خانواده ما آسیب می رساند مگر اینکھ ظاھر نیروی پولیس را رھا کند و دیگر در دولت دخالت نکند. اما اخیرا کاکایم ظاھر دوباره بھ نیر
بھ خاطر رابطھ خانوادگی ام با    -یا سایر اعضای گارد ملی ایتوپیا  -ترسم کھ جو  پولیس ملحق شد و جو دوباره خانواده ما را تھدید کرد. من می 

  کاکایم بھ من آسیب برساند یا مرا بکشد.
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 نمونھ بیانیھ حاشیھ نویسی شده در حمایت از پناھندگی  
، اما می تواند برای افسر پناھندگی در بررسی ادعای الزم نیستاظھارنامھ در حمایت از پناھندگی برای درخواست پناھندگی  

 شما بسیار مفید باشد.

ای از یک اعالمیھ در حمایت از پناھندگی است کھ برای درخواست دھنده پناھندگی نمونھ (تخیلی) ما تھیھ شده در زیر نمونھ
ان توضیحاتی را در مورد اینکھ چرا درخواست دھنده پناھندگی معلوماتی را کھ انجام داده است، با رنگ زرد ما ھمچن  است.

در زیر این نمونھ اعالمیھ، می توانید الگویی را بیابید کھ ممکن است بخواھید از آن برای تھیھ بیانیھ خود   برجستھ می کنیم.
 در حمایت از پناھندگی استفاده کنید. 

 اعالمیھ سوگند در حمایت از پناھندگی 

بھ مجازات شھادت دروغ بر اساس قوانین ایاالت متحده سوگند یاد می کنم کھ تا جایی کھ می دانم موارد زیر راست  ,  من فرھاد احمدی  
 و صحیح است. من این بیانیھ را در حمایت از درخواست پناھندگی خود ثبت می کنم. 

ود بخش فوق را درج کنید تا اداره پناھندگی بداند کھ شما قول داده اید کھ حقیقت را  مھم است کھ قبل از بیانیھ خ 
در مورد آنچھ برای شما اتفاق افتاده است بگویید و/یا می ترسید در صورت بازگشت بھ کشورتان چھ اتفاقی برای  

 شما بیفتد. . 

در نیو    JFKدر فرودگاه بین المللی    2019جوالی   3در  ایتوپیا ھستم. من    سال سن دارم و شھروند  25من فرھاد احمدی ھستم و   .1
یارک وارد ایاالت متحده شدم. من از ایتوپیا فرار کردم زیرا بھ دلیل اعتقادات سیاسی ام تھدید شده بودم. من با ھمسرم زحل احمدی  

   زندگی می کنیم. Maple Avenue, Glen Bernie, Maryland 21061  123و پسرمان محمد احمدی در 

 سوابق من 

من در شھر ھانیول، ایتوپیا، با پدر و مادرم ھیزل و امین احمدی و دو خواھر و برادرم بزرگ شدم. خانواده من صاحب مزرعھ   .2
ای در حومھ ھنی ویل ھستند. پدرم دھقان و مادرم خانم خانھ است. پس از فارغ التحصیلی از مکتب، بھ عنوان یک متخصص  

شھر مجاور مری ویلی کار کردم. زمانیکھ من آنجا کار می کردم، من با زحل آشنا شدم .    کمک مشتری در یک مرکز تماس در
 صاحب پسر ما محمد شدیم.  2018ازدواج کردیم و در سپتمبر   2017ما در اگست

 
کردم تا  دقیقھ از ھر دوطرف سفر می   45کردیم و من با بس حدود  ما زندگی می ام در مزرعھ پس از ازدواج، من و زحل با خانواده .3

توانستم با مردم از سراسر  بکارم در مرکز تماس برسم. با وجود اینکھ رفت و آمد طوالنی بود، کارم را دوست داشتم زیرا می 
کار    Rancho Healthcareجھان صحبت کنم و بھ آنھا کمک میکردم تا مشکالتی را کھ با آن روبرو بودند حل کنند. من با  

   ک کردم و بھ ایاالت متحده آمدم. کردم تا اینکھ یوتیوپیا را تر 

در مورد زندگی خود.    ھمھ چیزاین درخواست دھنده معلومات درباره پیشینھ و تربیت خود ارائھ می دھد، اما نھ  
در    فقط کمی معلومات است کھ زمینھ ای را برای داستان او در مورد دلیل درخواست پناھندگی فراھم می کند.

مورد اینکھ کجا بزرگ شده، کجا کار کرده و چگونھ با ھمسرش آشنا شده، توضیح می  اینجا، درخواست دھنده در 
 دھد.

 IPAحمایت من از حزب 

ھایی از تربیت او کھ او  اش، از جملھ بخش تری درباره خانوادهدر این بخش بعدی، درخواست دھنده معلومات دقیق 
این زمینھ مھم است زیرا ھمانطور    اش. باورھای سیاسی خانوادهھا و  کند: ارزش را امروزی کرده است، ارائھ می 

کھ بعداً در بیانیھ او خواھیم دید، این باورھای سیاسی و دخالت در سیاست در نھایت ممکن است او را در معرض  
   خطر قرار داده باشد کھ او را مجبور بھ فرار بھ ایاالت متحده و درخواست پناھندگی کرد.
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اند و از سنین جوانی در معرض ایدئولوژی آنھا بودم.  ) حمایت کرده IPAیشھ از حزب سیاسی اتحاد مردمی مستقل ( خانواده من ھم .4
IPA    از دموکراسی در ایتوپیا دفاع می کند و بر اساس وجود صلح آمیز برای ھمھ شھروندان بنا شده است. ھمچنین بھ آموزش

این ارزش ھا اعتقاد داریم، ھمھ ما می خواھیم زندگی بھتری برای فرزندان ھای    اھمیت زیادی می دھد. من و خانواده ام شدیداً بھ
 ما ببینیم.

 
قبل از اینکھ من بھ دنیا بیایم، پدر و مادرم در بخش دیگری از ایتوپیا بھ نام وینوس زندگی می کردند. یک گروه چریکی بھ نام    .5

Traditional Republic  ی آنجا شد.  باعث درگیری با ساکنان و دولت محلTraditional Republic    اکنون یک حزب سیاسی
ھای «سنتی» ایتوپیا ھستند و از خشونت  آنھا بھ دنبال حفظ ارزش   است.   IPAاصلی در آرمانشھر است و حزب سیاسی مخالف  

زمانی کھ پدر و مادر من   Traditional Republicکنند. رھبران برای متقاعد کردن مردم برای پیوستن بھ حزبشان استفاده می 
تھدید اعضای   بھ  بودند و شروع  وینوس ساکن شده  در  آنجا زندگی می کردند  اینکھ    IPAدر  از  پس   Traditionalکردند. 

Republic    حکومت وینوس را بھ دست گرفت، والدین من از ماندن در آنجا می ترسیدند. آنھا برای بازسازی زندگی خود در
 حزب اکثریت بود.  IPAکردند و بھ برخی از اعضای خانواده در ھنی ویل پیوستند، جایی کھ حزب   بخش دیگری از کشور ترک 

 
در ھنی ویل بسیار فعال است و جلسات و کمپاین ھای محلی را سازماندھی می کند. او   IPAبرادر پدرم، بتال احمدی، در حزب    .6

یلور ریور (جایی کھ ھنی ویل در آن قرار دارد) بھ دست آورد،  در نھایت کنترل والیت س IPAاخیر، زمانی کھ   در سال انتخابات 
 در تاالر شھر ھنی ویل کار می کرد. او بھ خاطر کارش در سراسر والیت شھرت یافت. 

 
برای انتخابات در والیت سیلور    IPAکردم. زمانی کھ نامزدھای    IPA، من شروع بھ شرکت فعال تر در  2015در حدود سال    .7

شرکت میکردم و   IPAبھ ھماھنگ کردن رویدادھا کمک کردم. من بھ ھمراه خانواده ام در گردھمایی ھای    ریور شرکت کردند،
لوگو حزب را توزیع کردم و حمایت خود را از    ھمچنین بھ ھدایت مردم بھ سمت اتاق ھای رای گیری کمک میکردم، ھدایایی با 

IPA    من دروازه بھ دروازه رفتم تا برای فضل عبدهللا نامزد    2018در حساب ھای رسانھ ھای اجتماعی خود اعالم کردم. در
تا چھ حد می تواند    Traditional Republicجلب حمایت کنم. در آن زمان بود کھ متوجھ شدم اعضای حزب    IPAشاروالی  

ند، بنابراین شخصاً من را بھ خاطر کار کاوشگری تھدید کرد  Traditional Republicخصمانھ باشند. چند نفر از اعضای حزب  
من امیدوار بودم کھ اگر بھ طور خاص از کاوش در کار اجتناب کنم، در امان باشم.    تصمیم گرفتم دیگر این کار را انجام ندھم. 

 اما من اشتباه می کردم. 

 اعضای حزب سیاسی اپوزیسیون مرا تھدید می کنند  

اش  قبالً ارائھ کرده بود، با دلیل درخواست پناھندگیای را کھ  زمینھ و زمینھدر این بخش، درخواست دھنده پیش 
کند: او تھدیدھایی را کھ علیھ او بھ دلیل اعتقادات سیاسی و عضویت در یک حزب سیاسی خاص انجام  مرتبط می 

   دھد.شده است، شرح می 

شدم کھ چھار مرد بیکانھ  گرفتم پیاده می ، حدود ساعت شش بعد از ظھر، از بس کھ از محل کار بھ خانھ می 2019در فبروری   .8
بھ تن داشتند، مرا متوقف کردند. آن روز، من بھ طور اتفاقی پیراھنی پوشیده بودم    Traditional Republicھای باندانا  کھ لباس 

  ھستم. یکی از این افراد باید مرا شناختھ باشد، یا بھ خاطر پیراھنم IPAکھ نشان می داد من از طرفداران «گروه جوانان» حزب 
 یا از طریق کارم کھ در زمان انتخابات شاروال یک انجمن فضل عبدهللا را ھماھنگ می کردم. 

درخواست دھنده جزئیات کافی در مورد این رویداد ارائھ می دھد تا بھ خواننده مفکوره خوبی از آنچھ اتفاق افتاده   
ات خوب است، اما مراقب جزئیاتی کھ است ارائھ دھد، اما جزئیات بیش از حد دقیق ارائھ نمی دھد. ارائھ جزئی 

این درخواست دھنده روز دقیق حملھ را ذکر نمی کند و او حملھ را بھ عنوان "حوالی شش    ارائھ می کنید باشید.
ارائھ مشخصات و جزئیات مفید است زیرا بھ افسر کمک می کند تا بفھمد چھ اتفاقی    بعد از ظھر" توصیف می کند. 

خاص باشید، بعداً، وقتی داستان خود را دوباره تعریف می کنید، در خطر اشتباه    از حد  بیش افتاده است، اما اگر  
اگر بین بیانیھ کتبی شما و آنچھ در طول مصاحبھ می    کردن این جزئیات در مصاحبھ در اداره پناھندگی ھستید

 ستان راست نیست. گویید تفاوتی وجود داشتھ باشد، افسر پناھندگی ممکن است فکر کند کھ بخش ھایی از دا 
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قرار است کنترل آن منطقھ    Traditional Republicمردان بھ من گفتند کھ من از پیاده روی در آن منطقھ منع شده ام زیرا    .9
(از جملھ منطقھ ای کھ مزرعھ خانوادگی ما در آن قرار داشت) را در دست بگیرد. آنھا گفتند کھ نمی خواھند من یا دیگر حامیان  

IPA   در آنجا ببینند. آنھا اسلحھ ھایی را کھ حمل می کردند بھ من نشان دادند تا مرا بترسانند و ثابت کنند کھ جدی ھستند.    را دوباره
من پاسخ دادم کھ تازه از سر کار برمی گردم و ھیچ مشکلی نمی خواھم. آنھا مرا تھدید کردند کھ اگر دوباره مرا آنجا ببینند، می 

 ده منتھی بھ مزرعھ خانوادگی ما فرار می کردم، خندیدند. کشند و در حالی کھ من از جا
 

وقتی بھ خانھ رسیدم، در باره تھدید بھ خانواده ام گفتم. من ترس داشتم زیرا می دانستم کھ والدین من بھ دلیل خشونتی کھ توسط    .10
دیده بودند از وینوس فرار کرده اند. من ھم از این کھ چھ کار باید بکنم ناراحت بودم    Traditional Republicاعضای حزب  

ھ منطقھ ای را کھ ما در آن زندگی می کنیم بھ تصرف خود در می آورند و حتی از راه رفتن من در  زیرا آنھا تھدید می کردند ک
   توانستم برای رسیدن بھ بس کھ باید بھ سر کار بروم.آنجا منع می کردند. اما چاره ای نداشتم. این تنھا راھی بود کھ می 

 
 Traditionalد. بتال بھ ما گفت کھ او نیز بھ دلیل ھجوم اعضای حزب  پدرم با کاکایم بتال تماس گرفت و او را از ماجرا آگاه کر .11

Republic    و ھواداران در والیت سیلور لیک، نگرانی ھایی داشت. پس از یک بحث طوالنی، آنھا تصمیم گرفتند کھ ما نباید
 باز دارد.  IPAما را از زندگی کردن و حمایت از  Traditional Republicاجازه دھیم حزب  

 
ا چند روز بعد ھمین مسیر را ادامھ دادم تا بھ محل کارم برسم. وقتی بھ مرکز ھانیول نزدیکتر شدم، متوجھ چند نفر شدم کھ قبالً  ت   .12

پوشیده می شد.    Traditional Republicندیده بودم. تعدادی از آنھا لباس ھایی پوشیده بودند کھ توسط اعضا و ھواداران حزب  
را در خود داشت، پوشیده    Traditional Republicلوگو ی حزب    ھایی بھ سبک نظامی با تکھ کھ بھ ویژه، این مردان جاکت 

 بودند. سعی کردم سرم را پایین بیاورم و سریع از بس سوار و پیاده شوم تا دیگر بھ دردسر نیفتم، اما این خیلی طول نکشید. 

او مجدداً جزئیات کافی ارائھ می دھد تا    د.سپس، درخواست کننده معلوماتی در مورد حملھ دیگری ارائھ می دھ 
افسر پناھندگی ایده خوبی از آنچھ اتفاق افتاده باشد ("کمتر از یک ھفتھ [بعد]"، "آفتاب تازه غروب کرده بود")، اما  

   نھ آنقدر جزئیات کھ ممکن است فراموش کند و آن را در مصاحبھ خود اشتباه بیان کند.

من، مردی کھ جمپر نظامی پوشیده بود، در حالی کھ از سر   Traditional Republicاعضای   کمتر از یک ھفتھ پس از تھدید .13
کار بھ خانھ می آمدم دوباره مرا متوقف کرد. او را بھ عنوان یکی از مردانی کھ قبالً تھدیدم کرده بود بھ یاد آوردم. آفتاب تازه  

ار بھ من ھشدار داده بود کھ دیگر  غروب کرده بود و ھوا تاریک بود اما او بھ شکلی مرا شناخت. او بھ من گفت کھ قبالً یک ب 
ھستم. بھ آن مرد گفتم کھ برای اینکھ از سر کار بھ خانھ برگردم، باید در آن سرک    IPAدیده نخواھم شد زیرا از طرفداران حزب  

مرا  خاص پیاده روی کنم. او مرا خائن خطاب کرد و مرا روی زمین تیلھ کرد. چند بار بھ من لگد زد و گفت اگر یک بار دیگر  
در آن سرک ببیند، مرا می کشد. من خونریزی داشتم و بدنم ھمھ جا درد می کرد. من لنگیده بھ خانھ رفتم و بھ خانواده ام گفتم کھ  

 چھ اتفاقی افتاده است. مادرم در مراقبت از بریدگی ھا بھ من کمک کرد و روی کبودی ھایم یخ گذاشت. 
 

 Traditionalمی ترسیدم مسیر تا ایستگاه بس را پیاده بروم. می ترسیدم کھ اعضای  روز بعد سر کار نرفتم. ھنوز درد داشتم و    .14
Republic    تھدیدشان برای کشتن من را انجام دھند. حوالی زمانی کھ من تھدید شدم، کاکایم بیتال بھ ما گفت کھ مقامات دولتی

اند، کھ بھ دنبال کنترول والیت سیلو لیک با  تھدید شده   Traditional Republic) نیز توسط اعضای  IPAمحلی (اعضای حزب  
 ای کھ الزم است» بودند. «ھر وسیلھ 

 
را بھ پولیس محلی گزارش کنم. با این حال، پس    Traditional Republicبھ این فکر کردم کھ آیا باید حملھ و تھدیدھای عضو    .15

با کاکایم، معتقد بودم کھ بھتر است چیزی نگویم. او بھ من گفت   بدانیم در  ای سخت می کھ بھ طور فزاینده از صحبت  شود کھ 
شود. در حوالی  اداره می   IPAھای دولتی محلی بھ چھ کسی اعتماد کنیم، اگرچھ دولت محلی ما در ظاھر توسط اعضای  سازمان

ت  مشغول بھ کار در دول   Traditional Republicداد اعضای حزب  آن زمان، چندین مقالھ خبری منتشر شد کھ گزارش می 
  Traditional Republicکردند تا معلومات را بھ مقامات دولتی در حزب  معرفی می   IPAمحلی بودند و خود را بھ عنوان حامیان  

 گزارش دھند. 
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برای درخواست دھنده گان کھ در گذشتھ تھدید یا آسیب دیده اند، ارائھ معلومات در مورد اینکھ آیا تھدید یا آسیب  
ند مفید است. اگر آنھا تھدید یا آسیب را گزارش کردند، پس از آن چھ اتفاقی افتاد؟ اگر  را بھ پولیس گزارش کرده ا

 آنھا تھدید یا آسیب را گزارش نکردند، چرا کھ نھ؟ 

 من برای جلوگیری از آسیب و تھدید بھ کمینو نقل مکان می کنم  

ول دور شویم. ما رفتیم تا نزد خواھر  پس از مدتی بحث، فکر کردیم کھ برای من، ھمسر و پسرم مصئون تر است کھ از ھانی  .16
بمانیم. اعضای حزب   ایتوپیا  پایتخت شھر کامینو،  نزدیکی  ندا، در  اکثریت دولت ملی ما را در آن زمان تشکیل    IPAمادرم، 

رسید. ھمچنان  تر بھ نظر می تر و امن زب سنتی دارای دفاتر دولتی ملی بودند، کمینو باثباتدادند و با وجود اینکھ چندین عضو حمی
شناختھ    IPAشناختند، بنابراین من بھ عنوان یکی از اعضای حزب  تر باشد، زیرا مردم مرا در آنجا نمی کردم کھ ممکن امن فکر می 

 محدود کنم تا زمانی کھ برای دوباره ادامھ دادن مصئون شود.  IPAشوم. من ھمچنین تصمیم گرفتم مشارکت خود را با حزب نمی
 

بھ مدت چند ماه ھمراه با عمھ ام با آرامش زندگی کردیم. کمینو امن تر از ھنی ویل بھ نظر می رسید و جامعھ از آرمان ھای    .17
  IPAتصمیم گرفتم در یک    2019تنگ شده بود، بنابراین در جون    IPAی کرد. دلم برای شرکت در  حمایت م  IPAمترقی حزب  

بود، اما از او خواستم کھ در خانھ بماند تا مشکلی پیش بیاید. من با یکی از ھمسایھ ھایم،   IPAشرکت کنم. خانمم نیز از حامیان  
 ھم بود کھ از ھمسرم خواستم آن روز در خانھ بماند. رامان، در این تجمع شرکت کردم. برای ھمیشھ سپاسگزار خوا

اگر درخواست دھنده کوشش کرده تا امنیت و زندگی در جای دیگری در کشور خود داشتھ باشد، ارائھ معلومات   
اگر درخواست دھنده حتی پس از نقل مکان بھ جای دیگری با خطر مواجھ شد، این جزئیات    مھم و مفیدی است.

   نیز مھم ھستند.

 در کمنیو مورد حملھ قرار گرفتم   IPAمن در یک تجمع 

ھمراه بود. من از تلیفون    IPAاین تجمع از اواخر بعد از ظھر آغاز شد و با اجرای موسیقی زنده و سخنرانی اعضای حزب   .18
شر کردم. بھ نظر  ھمراھم برای ضبط بخشی از این رویداد استفاده کردم و برخی از این فیلم ھا را در شبکھ ھای اجتماعی خود منت 

می رسید کھ ھمھ روحیھ خوبی داشتند، اما با غروب خورشید این وضعیت تغییر کرد. من و رامان نزدیک صحنھ سخنرانی بودیم  
 Traditionalھای نظامی  کھ صدای جیغ یک نفر را شنیدیم. بھ لبھ جمعیت نگاه کردیم و چند مرد مسلح را دیدیم کھ با جمپر 

Republic  بعضی از مرد ھا شاخ گاو داشتند و شروع کردند بھ چیق زدن جمالتی مانند "ما    کردند.ع حرکت میبھ سمت تجم
ھرگز اجازه نمی دھیم سنت بمیرد!" و ھمھ را خائن خواند. آنچھ بعد اتفاق افتاد تا حدودی مبھم است. دیدم یکی از مردان مسلح بھ  

ا شروع بھ انفجار کرد. صدای سرو صدا و  پوشیده بود مشت زد و سپس گاز اشک آور در ھمھ ج  IPAنوجوانی کھ پیراھن  
پس از تھدیدھایی کھ در ھنی ویل دریافت کرده بودم، متوجھ شدم کھ من و رامان در خطر فوری ھستیم.    درگیری مردم را شنیدم.

لھ فرار  بودیم، زیرا توانستیم بدون آسیب از آن حم  IPAبازویش را گرفتم و گفتم بدو. من و رامان از جملھ حامیان خوش شانس  
مجروح شدند و بر اساس گزارش ھای خبری، پنج نفر دیگر جان خود را از دست    IPAنفر از حامیان    30کنیم. در نھایت بیش از  

 دادند.
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ما شوکھ و با ترس عمیق بھ خانھ برگشتیم. بعد از آن رالی، می دانستم کھ یک تغییر بزرگ در یوتیوپیا در شرف وقوع است.    .19

ین نتیجھ رسیدیم کھ بھتر است حداقل بھ طور موقت آن را ترک کنیم. احساس شکست کردم. ایتوپیا در تمام عمرم  من و ھمسرم بھ ا
 خانھ من بود، اما احساس کردم کھ دیگر امن نیست. می ترسیدم بھ خاطر عقاید سیاسی ام ھر لحظھ زندگی ما را از بین ببرند. 

 ما بھ ایاالت متحده فرار می کنیم  

با ویزای سیاحتی وارد ایاالت متحده شدیم. ما قبالً ویزای سیاحتی گرفتھ بودیم و پس    2019جوالی    3م، پسرم و در  من و ھمسر  .20
من امیدوار بودم کھ اوضاع در ایتوپیا بھ زودی حل شود    از تولد پسرم از ایاالت متحده دیدن کردیم و ویزای ما ھنوز معتبر بود.

   انھ، اوضاع فقط بدتر شده است.تا بتوانیم بھ خانھ برگردیم. متأسف
 

در سھ مواقع جداگانھ    Traditional Republicاز زمانی کھ وارد ایاالت متحده شدم، مادرم بھ من خبر داد کھ اعضای حزب   .21
و    Traditional Republicاند کھ برای نشان دادن وفاداری خود بھ  اند و از والدینم خواستھ از مزرعھ خانوادگی ما دیدن کرده 

والیت    Traditional Republicای" ماھانھ بپردازند. در اخبار سراسری گزارش شده است کھ حزب  ضمین امنیت آنھا، "اجاره ت 
 رود نقره ای را تصرف کرده است و آنھا فشار می آورند تا کمینو را کھ با عمھ من زندگی می کردیم کنترل کنند. 

درخواست دھنده از کشور    پس از خروجت در مورد چیزھایی کھ  در پایان اعالمیھ پناھندگی، ارائھ بعضی معلوما 
خود رخ داده است، مفید است، چھ بھ اعضای خانواده درخواست دھنده یا افراد دیگری کھ وضعیت مشابھی با  

اش از زمان  در اینجا، درخواست دھنده معلومات در مورد تھدیدھایی کھ اعضای خانواده   درخواست دھنده دارند.
اند، ارائھ کرده است، کھ معلومات در مورد نوع خطری کھ در صورت بازگشت او در معرض  متحمل شده فرار  

   کند.گیرد را نیز فراھم می آن قرار می 

  Traditional Republicتوسط اعضای حزب    IPAمن می ترسم کھ اگر بھ ایتوپیا برگردیم، من و خانواده ام بھ دلیل ھمکاری با   .22
قبالً من را شناسایی کرده اند و بھ این دلیل مرا تھدید کرده و بھ    Traditional Republicآسیب ببینیم یا کشتھ شویم. اعضای  

 حتی بیش از گذشتھ ناپایدار و خطرناک شده است.  IPAایتوپیا برای اعضای   من آسیب رسانده اند. وضعیت در
 

از زمانی کھ وارد ایاالت متحده شدم، احساس امنیت عمیقی داشتم کھ در چند سال گذشتھ در ایتوپیا احساس نکردم. من برای بیان  .23
ان یک راننده تحویل کار می کنم و بھ جامعھ  من در حال حاضر بھ عنو  احساس آزادی و امنیت می کنم.  IPAنظرات و حمایتم از  

جدید خود در ایاالت متحده عشق می ورزم، باالخره احساس راحتی می کنم و برای زندگی خود و زندگی ھمسر و فرزندم ھر  
د  شناختھ می شویم و زندگی ما در کشور خو  IPAروز نمی ترسم. ما نمی توانیم بھ ایتوپیا برگردیم زیرا منحیث اعضای حزب  

 برای توجھ بھ درخواست من تشکر از شما.  در خطر بزرگی قرار می گیریم.
 

   25/ 11/ 2019    فرھاد احمدی
  تاریخ  فرھاد احمدی  
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 نمونھ بیانیھ در حمایت از پناھندگی 
   دانلود کنید.از اینجا   این نمونھ را می توانید

 اعالمیھ سوگند در حمایت از پناھندگی 

اساس قوانین ایاالت متحده سوگند یاد می کنم کھ تا جاییکھ من می دانم  بھ مجازات شھادت دروغ بر , من، [نام کامل را وارد کنید] 
 موارد ذیل درست و صحیح است. من این بیانیھ را در حمایت از درخواست پناھندگی خود ثبت می کنم. 

الت متحده  اسم من [اسم] است و [سن] سال عمر دارم. من شھروند افغانستان ھستم. من در [موقعیت] [تاریخ ورود] وارد ایا  .1
 شدم. من این اعالمیھ را در حمایت از درخواست پناھندگی خود اعالم می کنم. 

 
من با [اسم] ازدواج کردیم. ما در [محل] در [تاریخ] ازدواج کردیم. من [تعداد] فرزندان دارم. ما در حال حاضر در [آدرس]    .2

 زندگی می کنیم.
 

 سوابق من  
 

 باشد]. [معلومات مربوط بھ پیشینھ/تحصیل، و تجربھ کاری خود را ارائھ دھید، بھ خصوص اگر مربوط بھ دلیل ترس از بازگشت  .3
 

 [اگر در افغانستان فعالیت سیاسی دارید، در مورد عقاید و فعالیت ھای سیاسی خود صحبت کنید.]  .4
 

 چھ اتفاقی برای من افتاد 
 

[بھ این فکر کنید کھ چھ چیزی در مورد شماست کھ باعث ترس شما می شود کھ در صورت بازگشت بھ افغانستان آسیبی بھ شما   .5
ارائھ جزئیاتی از زندگی شما قبل از فرار از افغانستان استفاده کنید. در صورت امکان، نوشتن این  از این فضا برای  وارد شود.

 بخش بھ ترتیب زمانی مفید است.] 
 

  حادثھ رخ داده، و  بدترین حادثھ رخ داده،  اولین[اگر آسیب دیدید یا تھدید شدید، آن را در این بخش توضیح دھید. مطمئن شوید کھ  .6
 کنید.]  حادثھ کھ قبل از تصمیم بھ ترک رخ داده است را شامل  آخرین

 
[حتماً جزئیاتی را در مورد ھر زمان کھ اعضای خانواده، ھمکاران یا دوستان شما آسیب دیده یا تھدید شده اند، درج کنید، اگر   .7

 این یک دلیل مشابھی برای ترس شما از بازگشت بھ افغانستان باشد.] 
 

 غانستان برگردم؟ چرا نمی توانم بھ اف 

[توضیح دھید کھ چرا فکر می کنید بھ شما یا اعضای خانواده/ھمکاران/دوستانتان آسیب دیده یا تھدید شده اید. توضیح دھید کھ   .8
اگر اکنون مجبور بھ بازگشت بھ افغانستان شوید، در خطر خواھید بود. آنچھ را کھ فکر می کنید اگر   شماچرا فکر می کنید 

 اتفاق می افتد را درج کنید.] مجبور بھ بازگشت شوید 

   [تاریخ]    [امضا] 
 تاریخ  [اسم کامل را وارد کنید]  

  

https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EY781i5is7RAmokoD3eaWcUBIWw3IvLs8Y3u40lG2S6dWg?e=4jeROZ
https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EY781i5is7RAmokoD3eaWcUBIWw3IvLs8Y3u40lG2S6dWg?e=4jeROZ
https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EY781i5is7RAmokoD3eaWcUBIWw3IvLs8Y3u40lG2S6dWg?e=4jeROZ
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 نکاتی در مورد نوشتن یک بیانیھ در حمایت از پناھندگی  

 ھنگام گفتن داستان خود 
ھر واقعھ ای را کھ در افغانستان رخ داده و باعث ترس شما از بازگشت بھ آنجا می شود، با جزئیات توضیح   •

مطمئن شوید کھ حوادثی را کھ دولت یا   تی اگر این حوادث برای شما یا فقط برای شما اتفاق نیفتاده باشد.دھید، ح
کنید کھ  شخص یا گروه دیگری بھ شما آسیب رسانده یا تھدید بھ آسیب رساندن بھ شما کرده است و چرا فکر می

 اند را لحاظ کنید. آنھا این کار را انجام داده 
 ھمچنین می توانید زمانی را توضیح دھید کھ فردی در موقعیتی مشابھ شما آسیب دیده است.  •
حتماً ذکر کنید کھ این دولت بوده است یا اینکھ آیا شخص یا گروه دیگری بھ شما یا اعضای خانواده شما آسیب   •

 رسانده یا تھدید بھ انجام این کار کرده است.
وند عبارتند از: چگونھ آسیب دیدی؟ توسط چھ کسی؟ شخص یا افراد چھ گفتند؟ سواالتی کھ باید در نظر گرفتھ ش  •

 آسیب چھ زمانی رخ داد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ 
 

 با در نظر گرفتن تاریخ ھای مشخص 
اگر نمی توانید تاریخ دقیق وقوع چیزی را بھ خاطر بسپارید، حدس نزنید. حدس زدن تاریخ ممکن است بعداً  •

ناھندگی خود شرکت می کنید در مورد شما مشکالتی ایجاد کند. یک جایگزین خوب این است  وقتی در مصاحبھ پ
 کھ ماه یا سال یا زمانی از سال را کھ یک رویداد رخ داده است، مشخص کنید. 

 توضیح دادن تغییرات و شرایط فعلی در کشور شما 
افغانستان تغییر کرده یا بدتر شده است، ھمانطور کھ بھ اگر از زمانی کھ بھ ایاالت متحده آمده اید، وضعیت در  •

کیس شما مربوط می شود، توضیح دھید کھ چھ اتفاقی افتاده است و چرا ھنوز برای شما امن نیست کھ بھ عقب 
 برگردید.

 
توضیح اینکھ آیا دولت می تواند از شما محافظت کند یا اینکھ آیا می توانید بھ جای دیگری   

 قل مکان کنید در کشور خود ن 
اگر یک حزب سیاسی، دولت کشور شما یا یک مقام دولتی دلیل ترس شما از بازگشت است، این جزئیات را در   •

 بیانیھ خود درج کنید.
اگر از آسیب شخص یا گروھی می ترسید کھ دولت نیست، توضیح دھید کھ از چھ کسی یا چھ چیزی می ترسید   •

اگر سعی کردید ھر آسیبی را کھ در گذشتھ تجربھ   تواند از شما محافظت کند.چرا فکر می کنید دولت شما نمی و 
کرده اید گزارش دھید و از شخص یا دفتری کھ گزارش داده اید کمک دریافت نکردید تا جزئیاتی را در مورد  

 آنچھ اتفاق افتاده در بیانیھ خود ذکر کنید. 
، حتما توضیح دھید کھ چھ زمانی، چرا و چھ اتفاقی  اگر سعی کردید بھ قسمت دیگری از کشور نقل مکان کنید •

توانید در ھیچ بخش دیگری از کشورتان در امن  اگر نھ، توضیح کوتاھی در مورد اینکھ چرا نمی  افتاده است.
 زندگی کنید، اضافھ کنید.
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 جمع آوری مدارک در حمایت از پناھندگی  

 شواھد چیست و چرا آن را ارائھ می کنیم؟ 
)  شھادت  رای یک درخواست دھنده پناھندگی وجود دارد کھ تنھا بر اساس بیان معتبر و مستمر داستان خود (  این امکان ب

) کھ ثابت شواھدسناد اضافی (  بسیار قوی تر است  برنده پناھندگی شود، اما اگر درخواست دھنده بتواند ارائھ دھد، این ادعا  
) کھ ترس آنھا با 2از بازگشت بھ کشورشان حقیقت را می گویند، و () آنھا در مورد تجربیات خود و ترس خود 1می کند (

 توجھ بھ شرایط موجود در آن کشور معقول است. 

  می گویند.  شھادت وقتی یک درخوست دھنده پناھندگی داستان خود را می گوید و قول می دھد کھ حقیقت را بگوید، بھ آن   
درخواست پناھندگی خود می نویسد، و آنچھ در    I-589شھادت می تواند شامل آنچھ کھ درخواست دھنده پناھندگی در فورم  

 اعالمیھ خود در حمایت از پناھندگی می نویسد، و آنچھ کھ در مصاحبھ حضوری بھ افسر پناھندگی می گویند باشد.

   کیس یک فرد. خواست دھنده پناھندگی کمک کند.عبارت از مدرکی است کھ بھ اثبات صحت داستان در مدرک

نشان دادن اینکھ داستان یک درخواست دھنده پناھندگی واقعی است بسیار مھم است زیرا افسران پناھندگی نگران صداقت  
یک درخواست دھنده ھستند و اگر نگرانی وجود داشتھ باشد کھ تقلب شده است یا اینکھ یک درخواست دھنده راستگو نیست،  

 پناھندگی را تایید نمی کند. با ارائھ شواھد پشتیبان، احتمال بیشتری وجود دارد کھ درخواست دھنده قابل باور باشد.

سند اصلی را ارسال    ھرگز  ارسال نماید؛   USCISشواھد خود را بھ    کاپیدرخواست دھنده فقط باید    :بھ یاد داشتھ باشید 
ارسال کنید، در خطر از دست دادن دائمی آن سند ھستید. پس از ارسال کاپی سند    USCISاگر یک سند اصلی را بھ    نکنید.

ھمراه با درخواست خود، اصل مدرک را ھمراه خود در مصاحبھ بیاورید تا افسر پناھندگی بتواند آن را بررسی کرده و از  
   .واقعی بودن آن اطمینان حاصل کند، اما ھمیشھ باید تمام مدارک اصلی را نگھ دارید

 چھ نوع شواھدی مھم است؟
 

 ثبوت ھویت 
 

برای انجام این کار، باید یک کاپی   منحیث یک درخواست دھنده پناھندگی، باید ثابت کنید کھ ھمان کسی ھستید کھ می گویید.
اگر یک کاپی از   ) را وارد کنید.تذکرهاز پاسپورت ملی خود، یا نوع دیگری از شناسایی عکس مانند کارت شناسایی ملی (  

   پاسپورت خود ندارید، می توانید فورم دیگری از شناسایی مانند شناسنامھ خود را ارائھ دھید.

سال) با خود در ایاالت متحده دارید کھ می خواھید در   21(ھمسر و/یا فرزندان مجرد زیر اگر ھر یک از اعضای خانواده 
نکاح  صورت تایید پرونده شما بھ آنھا پناھندگی داده شود، باید مدرکی مبنی بر آن رابطھ را نیز وارد کنید، مانند نکاح خط( 

کارت تولد یا د ذوکری سند) برای نشان دادن رابطھ    ھ () برای نشان دادن رابطھ بھ ھمسر یا شناسنامشرعی وثیقھ خط  یا  خط
) نشان دھد کھ ازدواج  طالق خطاگر شما یا ھمسرتان قبالً طالق گرفتھ اید، باید تصدیق طالق نیز ارائھ دھید (    بھ فرزندتان).

 فعلی شما یک ازدواج قانونی است.
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 مدرک ورود بھ آمریکا 

خود را برای مستندسازی    I-94اگر بھ طور قانونی وارد ایاالت متحده شده اید (چھ با ویزا یا با آزادی مشروط)، سوابق  
 ورود خود و تاریخ مھلت یک سالھ تشکیل پرونده خود ارسال کنید. 

  آن منتشر کرده است.   اخیراً راھنمایی در مورد نحوه دسترسی الکترونیکی بھ  ORRخود را ندارید،    I-94اگر نسخھ ای از  
 موجود است.  ا بھ زبان پشتواینج ، و اینجا بھ زبان دری ، اینجا بھ زبان انگلیسیاین راھنمایی 

 اثبات آزار و اذیت گذشتھ یا ترس از آزار و اذیت آینده 

مستقیم (مانند اظھارات شخصی کھ بھ او آسیب رسانده یا بھ او آسیب مدرک  بسیار بھ ندرت یک درخواست دھنده پناھندگی  
در غیاب چنین مدرکی،    این نورمال است.  .خواھد رساند) مبنی بر آزار و اذیت یا ترسی کھ متحمل شده است داشتھ باشد

شما بھ عنوان یک درخواست دھنده پناھندگی باید مدارک دیگری در مورد آسیبی کھ در گذشتھ متحمل شده اید، یا آسیبی کھ 
 می ترسید در آینده رخ دھد، ارائھ دھید. 

A.   اعالمیھ درخواست دھنده در حمایت از پناھندگی 

توضیح داده شد، شاید مھمترین مدرکی کھ شما بھ عنوان یک درخواست دھنده می توانید ارائھ دھید، ھمانطور کھ در باال  
بیانیھ شخصی شما باشد کھ تجربیات شما در کشور خود و دلیل ترس شما از بازگشت را شرح می دھد. یک افسر پناھندگی 

) تا تصمیم بگیرد کھ آیا شما، درخواست دھنده، قابل 1بھ دو دلیل در طول مصاحبھ پناھندگی بھ این بیانیھ اشاره می کند (
 ) تصمیم بگیرد کھ آیا وضعیت شما شما را واجد شرایط پناھندگی می کند یا خیر.2باور ھستید یا خیر، و (

باید بھ زبان انگلیسی تکمیل شود، اظھارات شما می تواند بھ زبان مادری شما نوشتھ شود، اگر این    I-589اگر چھ فورم   
اگر بیانیھ شما بھ زبان مادری شما نوشتھ شده است، باید با ترجمھ انگلیسی تایید شده ھمراه باشد (بھ زیر   ار آسان تر باشد.ک

 مراجعھ کنید). 

B.  اظھارات شاھدان 

 دارند.شما آگاھی    تجارب  یکی دیگر از شواھد قوی ممکن است اظھارات اعضای خانواده، ھمکاران یا دوستانی باشد کھ از
اظھارات شاھد باید شامل ھمان زبان سوگند باشد و توسط شاھد امضا و تاریخ آن باشد. در صورت امکان، یک فتوکاپی از 

 شناسنامھ آن شخص (پاسپورت یا مدرک ھویت ملی) را وارد کنید.

توضیح دھد کھ چرا آنھا معتقدند   و  تجربیات و مشاھدات آن شخص در افغانستان باشد،   اظھارنامھ شاھد عموماً باید شامل 
اگر فردی کھ بیانیھ ای را می    می ترسد (یا با آن روبرو خواھد شد. خطر) بازگشت بھ کشور خود.  درخواست دھنده  کھ

 نویسد نظری را ارائھ دھد (مثال: " لینا حق دارد کھ می ترسد در صورت بازگشت بھ افغانستان کشتھ شود.")، توضیح
این اتفاق پس از آن افتاد   سنده چنین نظری دارد ("چون طالبان بھ خانھ من آمدند" بھ دنبال او ھستم.نویمھم است کھ چرا  

 کھ او شروع بھ تدریس ریاضیات بھ دختران در خانھ خود کرد.

یید، بطور مثال، اگر بگو  اظھارات شاھد باید با بقیھ شما بھ عنوان داستان درخواست دھنده پناھندگی مطابقت داشتھ باشد. 
مورد    2021ژوئن    29مورد حملھ قرار گرفتم"، اگر اظھارات شاھد بگوید کھ درخواست دھنده "در    2021فوریھ    29"در  

اگر شاھدی در مورد جزئیات یک رویداد مطمئن نیست (بطور مثال، تاریخ  حملھ قرار گرفتھ است" مشکل ساز خواھد بود. 
 رخ داده است"). 2021کلی ارائھ دھد ("من معتقدم حملھ در اوایل سال دقیق)، بسیار بھتر است کھ یک توصیف یا تخمین 

اگر شاھد بالقوه برای ارائھ اظھارنامھ خود در ایاالت متحده نباشد، می تواند آن را در خارج از کشور تھیھ کند و یا اسکن 
داشتھ باشید، ھر بیانیھ ای کھ بھ زبانی بھ یاد    کند، یا یک عکس واضح بگیرد و آن را از طریق ایمیل یا متن ارسال کند.

 غیر از انگلیسی تھیھ شده باشد باید با ترجمھ انگلیسی تایید شده ھمراه باشد.

  

https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/ET6wc4AqWBRJniJuigsc30YBV59_MGROp_Vkkm9FYI9spg?e=4gWxNU
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EQcz5lazGFtHhou5ZCmiq-cBDJvxHruZ4RLf-UWxL76NhA?e=Ubbzuf
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EQcz5lazGFtHhou5ZCmiq-cBDJvxHruZ4RLf-UWxL76NhA?e=Ubbzuf
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EQcz5lazGFtHhou5ZCmiq-cBDJvxHruZ4RLf-UWxL76NhA?e=Ubbzuf
https://hiasny.sharepoint.com/:b:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/ESUVjOuBU5pPsGkqhXZoRfABKNVyt71P0TDHddhgs_iyyA?e=wQT2uP
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C.   سوابق رسمی 

در برخی شرایط، اسناد رسمی، مانند سوابق پولیس یا سوابق داکتری، ممکن است برای حمایت از گزارش درخواست دھنده  
اده است، استفاده شود. بطور مثال، اگر یک درخواست دھنده پناھندگی قبالً پس از آسیب دیدگی  از آسیبی کھ در گذشتھ رخ د

بطور مثال دیگر، اگر    بھ دنبال مراقبت ھای داکتری بود، سوابق داکتر یا شفاخانھ بھ تایید آن حادثھ و آسیب کمک می کند.
باشد، درخواست دھنده ممکن است بخواھد یک کاپی از    یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری در موقعیت مشابھ کشتھ شده

تصدیق فوت آن شخص را با درخواست خود ھمراه کند. بھ یاد داشتھ باشید، ھر بیانیھ ای کھ بھ زبانی غیر از انگلیسی تھیھ 
 شده باشد باید با ترجمھ انگلیسی تایید شده ھمراه باشد.

است مورد درخواست دھنده را پشتیبانی کند ممکن است شامل موارد   برخی از نمونھ ھای دیگر از اسناد رسمی کھ ممکن
زیر باشد: سوابق نظامی. اسناد عضویت در حزب سیاسی، سازمان یا اتحادیھ؛ سوابق شغلی یا مجوزھای حرفھ ای؛ یا سوابق 

 پولیس، محکمھ یا زندان. 

D.  ارتباطات 

یا تھدیدی کھ متحمل شدید یا ترسید کمک کند. چنین  برخی ارتباطات ممکن است بھ اثبات داستان شما در مورد آسیب 
ارتباطاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد: نامھ ھا، یادداشت ھا، ایمیل ھا، متن ھا، واتس اپ یا سایر پیام ھای مجازی، 

 سوابق تماس، پست صوتی یا پیام ھای صوتی، پست ھای رسانھ ھای اجتماعی یا ویدیوھا.

اگر ارتباطی را نمی توان چاپ کرد (مانند پیام ھای صوتی)، یک رونوشت مکتوب از گفتار/صدای ضبط شده دریافت   
 ) ارسال کنید.CDکنید و یک کاپی از ضبط شده را روی یک لوح فشرده (

E.  عکس ھا 

ھا را اضافھ  آن عکس کنند، ممکن است بخواھیدھای ادعای شما را مستند میھایی دسترسی دارید کھ جنبھاگر بھ عکس
بطور مثال، یک درخواست دھنده پناھندگی کھ در گردھمایی ھای سیاسی شرکت کرده است ممکن است بخواھد   کنید.

فردی کھ متحمل ضرب و شتم یا شکنجھ شده است ممکن است عکس ھایی   عکس ھای خود را در این تجمعات ارسال کند.
 از جراحات خود داشتھ باشد. 

 ھمراه با توضیح کوتاھی در مورد عکس و تاریخ ثبت عکس باشد.ھر عکسی باید 

F. ارزیابی تخصصی طبی یا روانشناسی 

اگر در گذشتھ متحمل صدمات جسمی شده اید، ممکن است بھ دنبال ارزیابی توسط یک متخصص طب در ایاالت متحده 
دسازی جراحات یا اسکار کمک کند و نشان باشید، کھ معموالً بھ آن "ارزیابی طب عدلی" می گویند، کھ می تواند بھ مستن

معاینھ طب  دھد کھ آسیب ھا یا اسکارھا احتماالً ممکن است داشتھ باشند. ناشی از حادثھ ای است کھ شما توضیح دادید.
عدلی معموالً شامل معاینھ فیزیکی توسط داکتر و ھمچنین صحبت درخواست دھنده با داکتر است کھ چگونھ جراحات ناشی 

کند و در ای برای مستندسازی جراحات یا اسکارھا ارائھ می سپس داکتر بیانیھ ب یا جراحت را متحمل شده است.از آسی
رسانی است کھ درخواست دھنده توضیح ھا احتماالً ناشی از حوادث آسیبھا یا زخممورد اینکھ آیا معتقد است این آسیب

خدمات ارزیابی داکتری قانونی را با ھزینھ کم یا بدون ھزینھ  بسیاری از شفاخانھ ھای بزرگ دھد.داده است، نظر می 
برای پناھندگان و پناھجویان ارائھ می دھند. از طرف دیگر، داکتران برای حقوق بشر ممکن است بتوانند کمک کنند. یک  

 ال کنید.ارس  اینجادرخواست برای ارزیابی طب عدلی  

https://www.tfaforms.com/4642108
https://www.tfaforms.com/4642108
https://www.tfaforms.com/4642108
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شناختی را از یک متخصص  توانید ارزیابی روانبرید، میاگر بھ دلیل آسیب یا تھدید از نظر روحی یا عاطفی رنج می  
یک ارزیابی روانشناختی ممکن است بھ مستندسازی و اثبات تأثیر آزار و شکنجھ ای کھ   بھداشت روان مجاز دریافت کنید.

تواند  شناختی نیز می  ھای رواندرستی شھادت شما کمک کند. ارزیابی متحمل شده اید کمک کند، کھ ممکن است بھ اثبات
شناختی ھای روان ھا، مانند داکتران برای حقوق بشر، خدمات و ارزیابیپرھزینھ باشد، با این حال برخی از سازمان 

  دھند.ھزینھ یا رایگان ارائھ می کم

اگر فکر می کنید یکی از این امتحانات بھ  اه طول بکشد.معاینات طب عدلی و معاینات روانشناسی ممکن است چندین م
   پرونده پناھندگی شما کمک می کند، در مورد سواالت مربوط بھ زمان بندی با یک وکیل صحبت کنید.

 ثبوت زمین حفاظت شده 

کھ دلیل متحمل ھمانطور کھ در فوق توضیح داده شد، برای ایجاد یک درخواست پناھندگی، درخواست دھنده باید نشان دھد 
آسیب/تھدید در گذشتھ یا ترس از آسیب/تھدید در آینده، حداقل یکی از «دالیل حفاظت شده» زیر است: نژاد. دین؛ ملیت؛ 

  نظر سیاسی؛ یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص

د. بطور مثال، یک  در صورت امکان، یک درخواست دھنده پناھندگی نیز باید اسنادی از "زمینھ حفاظت شده" خود ارائھ دھ
درخواست دھنده پناھندگی کھ می ترسد بھ دلیل عقاید سیاسی خود آسیب ببیند، ممکن است بخواھد مدرکی مبنی بر عضویت  
خود در یک حزب سیاسی خاص، یا عکس ھایی کھ نشان دھنده مشارکت خود در رویدادھا یا گردھمایی ھای سیاسی است،  

ندگی کھ بھ دلیل مذھب خود آسیب دیده است، ممکن است بخواھد اسنادی مبنی بر انجام  یک درخواست دھنده پناھ  ارائھ دھد.
برخی مراسم مذھبی یا نامھ ای از رھبر مذھبی محلی خود ارائھ دھد کھ حضور منظم خود را در محل عبادت خود تایید می 

خاصی (عضویت در یک گروه اجتماعی   کند. درخواست دھنده پناھندگی کھ می ترسد بھ دلیل رابطھ خانوادگی خود با شخص 
) آسیب ببیند، می تواند تصدیق تولد یا ازدواج را برای نشان دادن رابطھ خانوادگی ارائھ  NAMEخاص از اعضای خانواده 

 دھد. 

 شما از آزار و شکنجھ رنج می برید یا می ترسید  چرااثبات اینکھ یک زمین محافظت شده است 

 یبیانیھ درخواست دھنده پناھندگ

شده از آزار و ترین مدرکی کھ نشان دھد شما بھ دلیل یک زمینھ محافظتبرای اکثر درخواست دھندھان پناھندگی، ساده
ھمانطور کھ در باال توضیح داده شد، مھم است    اید، شھادت خودتان در بیانیھ شما خواھد بود.اید/ترس داشتھ شکنجھ رنج برده 

  آسیب برساند . شما می کنید آزاردھنده می خواھد/می خواھد بھ فکرتوضیح دھید کھ چرا  کھ در بیانیھ

 شواھد شرایط کشور 

یکی دیگر از شواھد مھم برای نشان دادن اینکھ یک درخواست دھنده پناھندگی ترس معقولی از آزار و شکنجھ در کشور 
کشورشان اتفاق می افتد برای افرادی کھ  خود دارد، گزارش ھا یا اخباری است برای مستند کردن آنچھ در حال حاضر در 

در وضعیت مشابھی ھستند. بطور مثال، اگر فردی از نزدیک با ارتش ایاالت متحده کار می کرد و می ترسید کھ بر این  
اساس توسط طالبان آسیب ببیند، ارائھ اخبار یا گزارش ھای دیگر از آسیب یا کشتھ شدن متحدان آمریکایی توسط طالبان 

این نوع اسناد می تواند کمک کند کھ نشان دھد درخواست دھنده کھ در   نستان بر این اساس مفید خواھد بود.در افغا
 وضعیت مشابھی قرار دارد، در صورت بازگشت بھ افغانستان ممکن است با آسیب مشابھی روبرو شود.

عالوه بر این، باید تمام اسناد را قبل   کنید.شما فقط باید گزارش ھا یا اخبار مربوط بھ پرونده خاص پناھندگی شما را درج  
ما   از ارسال آنھا بخوانید تا مطمئن شوید کھ با آنچھ نوشتھ شده موافق ھستند و گزارش ھا ادعای شما را تایید می کند.

حتماً قبل مجدداً،  پیوندھای زیر را بھ منابع و مقاالتی اضافھ می کنیم کھ ممکن است در موارد خاص پناھندگی مفید باشند.
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اسناد ارائھ شده جامع نیستند، بنابراین ممکن است بخواھید تحقیقات خود را برای یافتن   از ارسال ھر سندی را بخوانید.
  کنند، انجام دھید.ھای وضعیت کشوری کھ بھ بھترین شکل مورد شما را پشتیبانی میگزارش

 زنان، فمینیست ھا و/یا بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت 

افغانستان:    یادداشت پالیسی کشور و معلومات: ، وزارت داخلھ انگلستان،  )IAGCI(گروه مشاوره مستقل در مورد اطالعات کشور   •
طالبان از  در  )،2021(اکتبر    ترس     https://assets.publishing.service.gov.uk/government  موجود 

/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Ta
liban.pdf  ) مراجعھ کنید) 36- 32بھ صفحات  

)، 2021سپتمبر  HUMAN RIGHTS WATCH (29ھدر بار، برای زنان افغان، بازگشت ترسناک "بد و فضیلت"،   •
  . فضیلت-و-بد- بازگشت- رسناکت-افغانی-زنان/https://www.hrw.org/ news/2021/09/29  قابل دسترسی در

• Claire Press قضات زن افغان توسط قاتلینی کھ آنھا را محکوم کردند، شکار شدند، اخبار ،BBC (28  سپتمبر
 asia -https://www.bbc.com/news/world-58709353   )، قابل دسترسی در2021

•  Sune Engel Rasmussen  ،بھ دام افتاده در کابل، زنان برجستھ افغان از مجازات تحت حاکمیت طالبان می ترسند ،
  -زنان-کابل-در-مقاالت/ گرفتار /https://www.wsj.com )، موجود در2021سپتمبر  24وال استریت ژورنال (

   11632475917-طالبان- حکومت-تحت-قصاص-ترس -افغانی-برجستھ
 

 افراد دارای روابط با ایاالت متحده یا دولت ھای سابق افغانستان  

شھرھای بزرگ، ارزیابی تھدید آماده شده برای  ارین کانینگھام و کلیر پارکر، "طالبان در جستجوی "ھمکاران" در   •
پست، واشنگتن  دھد،"  می  ھشدار  ملل  در    2021اگست 20 سازمان  (موجود 

https://www.washingtonpost.com / 
nations-united-collaborators-hunt-20/talibanworld/2021/08//(   

 (موجود در  2021اگست  21جان لیوین، "قطعھ ھای مرگ طالبان بھ دنبال ھمدستان افغان ھستند"، نیو یارک پست،    •
-afghan-for-hunt-up-ramping-squads-death-https://nypost.com/2021/08/21/taliban
)=iphone_nyp&utm_source=mail_appcollaborators/?utm_campaign 

سی نیوز، بیترسند کھ "عفو" طالبان خالی باشد"، بیھا میآمیز، افغانھای خشونتجویی"در میان انتقام  ،یوگیتا لیمایا •
   asia -rldhttps://www.bbc.com/news/wo-58395954 ( (موجود در 2021اگست 31

ھای اجباری در افغانستان ھا و ناپدید شدن اعدام   ھیچ بخششی برای افرادی مثل شما وجود ندارد:  دیده بان حقوق بشر: •
طالبان،   حکومت  در   2021نومبر  30تحت  https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-  (موجود 

forgiveness- افغانستان-اجباری-ناپدید شدن-و-شما/اعدام -مردم (   
 

 خبرنگاران و اصحاب رسانھ 

)  2021سپتمبر  8حقوق بشر (افغانستان: طالبان روزنامھ نگاران را بھ شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، دیده بان  •
beat-severely -taliban-https://www.hrw.org/news/2021/09/08/afghanistan- موجود در

 journalists 
زمان طالبان، روزنامھ نگار افغان بودن از ھمیشھ سخت تر است"، "در   ،فاضلمین هللا قاضی زی ، آرزو رضوانی  •

NPR (13  قابل دسترسی در2021اکتوبر ،( https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan -
  طالبان-برنگارانخ

)، موجود  2021سپتمبر  1خبرنگار زن ھنوز کار می کنند"، گاردین ( 700از   100"افغانستان: کمتر از  ،کیم ویلشر  •
- ھنوز-زن-خبرنگار-از-معدادی- تنھا-افغانستان/ sep/01/https://www.theguardian.com/world/2021 در
  ار ھستندک

 
 مدافعان حقوق بشر  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1023533/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf
https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtue
https://www.hrw.org/news/2021/09/29/afghan-women-frightening-return-vice-and-virtue
https://www.bbc.com/news/world-asia-58709353
https://www.wsj.com/articles/trapped-in-kabul-prominent-afghan-women-fear-retribution-under-taliban-rule-11632475917
https://www.wsj.com/articles/trapped-in-kabul-prominent-afghan-women-fear-retribution-under-taliban-rule-11632475917
https://www.wsj.com/articles/trapped-in-kabul-prominent-afghan-women-fear-retribution-under-taliban-rule-11632475917
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/taliban-hunt-collaborators-united-nations/
https://nypost.com/2021/08/21/taliban-death-squads-ramping-up-hunt-for-afghan-collaborators/?utm_campaign=iphone_nyp&utm_source=mail_app
https://nypost.com/2021/08/21/taliban-death-squads-ramping-up-hunt-for-afghan-collaborators/?utm_campaign=iphone_nyp&utm_source=mail_app
https://www.bbc.com/news/world-asia-58395954
https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan
https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan
https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan
https://www.hrw.org/news/2021/09/08/afghanistan-taliban-severely-beat-journalists
https://www.hrw.org/news/2021/09/08/afghanistan-taliban-severely-beat-journalists
https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan-journalists-taliban
https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan-journalists-taliban
https://www.wbur.org/npr/1045234373/afghanistan-journalists-taliban
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-%20still-working
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-%20still-working
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-%20still-working
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-%20still-working
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/01/afghanistan-only-handful-of-female-journalists-%20still-working
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• Ewelina U. Ochab، ) 12یک نسل کامل از مدافعان حقوق بشر ممکن است در افغانستان نابود شوند، فوربس 
whole-https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2021/09/12/the-  )، موجود در2021سپتمبر 

afghanistan/?sh=224d11582d5e-in-perish-may-dersdefen-rights-human-of-generations 
نومبر  4آنھا ماندند تا با طالبان بجنگند. اکنون معترضان تحت تعقیب ھستند، نگھبان ( ،در و امی فریس روتمنزھرا نا •

development/2021/nov/04/they-https://www.theguardian.com/global- )، موجود در 2021
down-hunted-being-are-protesters-the-now-taliban-the-fight-to-stayed 

کارشناس سازمان ملل، دفتر حقوق بشر  -افغانستان: مدافعان حقوق بشر کھ تحت "اقلیم ترس" زندگی می کنند   •
 //:https )، موجود در2021نومبر  3) (OHCHR)سازمان ملل متحد کمیساری عالی 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟   
27762 &NewsID LangID=E  = 

 
 ھزاره ھا 

 5تحقیقات جدید.  - طالبان در والیت دایکندی بھ قتل رسید ھزاره توسط جنگجویان  13عفو بین الملل، افغانستان:  •
https://www.amnesty.org/en/latest/press- ، موجود در2021اکتوبر 

-province-daykundi-in-fighters-taliban-by-hazara killed-13-stanrelease/2021/10/afghani
investigation/-ewn 

مجلھ تایم، "آینده من اکنون است." یک زن افغان از یک اقلیت در معرض تھدید با آنچھ کھ با عقب نشینی ایاالت متحده    •
https://time.com/6075566/hazara-  ، موجود در 2021جون  28اتفاق می افتد مبارزه می کند، ناکس تیمز،  

afghanistan/-shia 
،  2021اکتوبر  27 ،ستاره محمدی و سجاد عسکری ،الجزیره، چرا مردم ھزاره از نسل کشی در افغانستان می ترسند  •

در   fear-people-hazara-the-https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/why-موجود 
afghanistan-in-genocide 

 
  

https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2021/09/12/the-whole-generations-of-human-rights-defenders-may-perish-in-afghanistan/?sh=224d11582d5e
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2021/09/12/the-whole-generations-of-human-rights-defenders-may-perish-in-afghanistan/?sh=224d11582d5e
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/04/they-stayed-to-fight-the-taliban-now-the-protesters-are-being-hunted-down
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/04/they-stayed-to-fight-the-taliban-now-the-protesters-are-being-hunted-down
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/04/they-stayed-to-fight-the-taliban-now-the-protesters-are-being-hunted-down
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/04/they-stayed-to-fight-the-taliban-now-the-protesters-are-being-hunted-down
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27762&LangID=E
https://time.com/6075566/hazara-shia-afghanistan/
https://time.com/6075566/hazara-shia-afghanistan/
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/why-the-hazara-people-fear-genocide-in-afghanistan
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/27/why-the-hazara-people-fear-genocide-in-afghanistan
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 ارائھ مدارک بھ زبان خارجی  
شد (بھ جز پاسپورت) باید ھمراه با ترجمھ انگلیسی تایید شده ارائھ  ھر مدرکی کھ بھ زبانی غیر از انگلیسی نوشتھ شده با

نیازی نیست کھ توسط یک ترجمان حرفھ ای انجام شود، بلکھ باید توسط شخصی غیر از درخواست دھنده   نھشود. ترجمھ  
داونلود کرد و نمونھ آن در ذیل شامل گردیده      در اینجایک تصدیق نامھ ترجمھ را می توان    یا ھمسر/فرزند او تھیھ شود.

 است.

 تصدیق ترجمھ 
 

از ____________ (زبان) بھ انگلیسی  (نام)، تصدیق مینمایم کھ صالحیت ترجمھ سند ضمیمھ شده را    ______________من،  
من با مجازات شھادت دروغ تصدیق مینمایم کھ موارد فوق مطابق با    ای درست و واقعی است. .   دانم، ترجمھ دارم، و آنچھ در باال می 

28 USC §1746  .درست و صحیح است 
 

 تاریخ: ________________. 
__________________________ 

   امضاء
 نام:

  آدرس:  

https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EZpS3e-m6ANBivdAcP96ojkB3btLv0q0m-pmQFY1ZLY8Xw?e=S3A3xf
https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EZpS3e-m6ANBivdAcP96ojkB3btLv0q0m-pmQFY1ZLY8Xw?e=S3A3xf
https://hiasny.sharepoint.com/:w:/s/LegalProBonoAttorneySharingProject/EZpS3e-m6ANBivdAcP96ojkB3btLv0q0m-pmQFY1ZLY8Xw?e=S3A3xf
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 نمونھ نامھ پوششی برای درخواست پناھندگی 
درخواست دھندھان پناھندگی باید ھنگام ثبت درخواست  این نمونھ نامھ جلد فقط بھ عنوان راھنما در نظر گرفتھ شده است.

ممکن است بخواھید از نمونھ موجود در ذیل   خود بگنجانند. Cover Letterمعلومات خاص خود را در  USCISخود در 
 استفاده کنید. 

 
 پیدا کنید  ] اینجا/ آدرس پرونده صحیح را بر اساس موقعیت مکانی خود  USCIS[آدرس  

 
 2022ژانویھ  22

 
  درخواست پناھندگی I 589-پاسخ بھ: 

 A#000-000-000درخواست کننده: فرھاد احمدی، 
 (ھمسر) A#000-000-001مشتقات: زھال احمدی، 

 (کودک صغیر) A#000-000-002محمد احمدی،         
 

 :USCISافسر محترم 
 

لطفاً درخواست پناھندگی ضمیمھ من را بپذیرید کھ بھ دلیل ترس از آزار و اذیت من در آرمانشھر، بھ دنبال حمایت در  
 ایاالت متحده است. 

 
 ای ذیل را بیابید:ضمیمھ شده لطفا فورم ھ 

 
 فورم (ھا)  

 
 ؛بھ عالوه یک نسخھ، 9(اصلی) با عکس سبک پاسپورت من پیوست شده در صفحھ  I-589تکمیل و امضا شده فورم  .1
  9تکمیل شده و امضا شده من برای زھال احمدی بھ ھمراه عکس سبک پاسپورت او در صفحھ  I-589کاپی فورم  .2

 ضمیمھ شده است.
ضمیمھ   9تکمیل شده و امضا شده من برای محمد احمدی بھ ھمراه عکس پاسپورت او در صفحھ   I-589کاپی فورم  .3

 شده است.
 

 :بھ اضافھ یک نسخھ کامل برای خودم، و یک نسخھ اضافی برای ھر مشتق کنم، من ھمچنین اسناد ذیل را ضمیمھ می 
 

 اسناد ھویتی 
 

 کاپی آخرین صفحھ عکس پاسپورت و صفحات مھر شده. .4
 کاپی شناسنامھ من با ترجمھ انگلیسی تایید شده؛  .5
 من;  I-94کاپی   .6
 کاپی کارت مجوز استخدام فعلی من؛ .7
 ی نکاح خط من با ترجمھ انگلیسی تایید شده؛کاپ .8
 کاپی آخرین صفحھ عکس پاسپورت ھمسرم و صفحات مھر شده. .9

 ھمسرم;  I-94کاپی  .10
 کاپی شناسنامھ فرزندم با ترجمھ انگلیسی تایید شده؛  .11
 فرزندم;  I-94کاپی   .12

  

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

 
 بیانیھ سوگند در حمایت از درخواست من برای پناھندگی؛  .13
 بیانیھ سوگند ھمسرم کھ ترس او از بازگشت بھ ایتوپیا را شرح می دھد.  .14
داند، ھمراه با ترجمھ  ای از کاکایم، بطال احمدی، در مورد آنچھ کھ او درباره ترس من از بازگشت بھ ایتوپیا مینامھ .15

 معتبر انگلیسی. 
 Traditionalنامھ مادرم، ھازل احمدی، در تشریح جراحات من پس از حملھ اعضای حزب سیاسی مخالف    .16

Republic  .بھ من 
 اثبات مشارکت من در حزب سیاسی اتحاد خلق مستقل؛ و  .17
 شواھد شخصی دیگر در حمایت از ترس من از بازگشت بھ ایتوپیا؛   .18

 
 شرایط کشور

 
 من از بازگشت بھ ایتوپیا انتخاب کنید. اسناد شرایط کشور را در مورد ترس .19

 
 

- 111از کمک شما در رسیدگی بھ درخواست من سپاسگزارم. لطفا در صورت داشتن ھر گونھ سوال با من با شماره 
 ) تماس بگیرید. 111( 1111

 
 با احترام،  

 
 

 فرھاد احمدی 
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 الگوی نامھ پوششی برای درخواست پناھندگی 
 دانلود کرد تا برای برنامھ شما اصالح شود.  از اینجا   ا می تواننسخھ ای از این نامھ پوششی ر

   ] اینجا [آدرس پرونده صحیح را بر اساس موقعیت مکانی خود پیدا کنید USCISآدرس 
 

 تاریخ
 

 درخواست پناھندگی I-589 پاسخ بھ:
 # ھنوز اختصاص داده نشده است) A، یا تاریخ تولد اگر #Aنام شما ( درخواست کننده: 

 #ھا یا تاریخ تولد آنھا و رابطھ شما با آنھا) Aنام اعضای خانواده کھ باید در برنامھ درج شوند ( مشتقات:
 

 :USCISافسر محترم 
 

لطفاً درخواست پناھندگی ضمیمھ شده من را برای حمایت در ایاالت متحده بر اساس ترس من از آزار و اذیت در   
 افغانستان بپذیرید. 

 
 ضمیمھ شده لطفا فورم ھای ذیل را بیابید: 

 
مشتق دارید،   2 اگر بیش از را حذف کنید. 3و  2اگر بھ تنھایی بایگانی می کنید،  (توجھ بھ درخواست دھنده: فورم(ھای) 

 مراجعھ کنید) Pro Seبرای معلومات بیشتر بھ بستھ  برای ھر مشتق خطوط اضافی اضافھ کنید.
، با یک عکس رنگی اخیر بھ سبک پاسپورت پیوست شده بھ صفحھ  I-589فورم اصلی تکمیل و امضا شده   .1

   بھ عالوه یک نسخھ، 9
، بھ ھمراه عکس رنگی بھ سبک پاسپورت آنھا در 1مشتق تکمیل و امضا شده برای   I-589کاپی فورم   .2

 ضمیمھ شده است.  9صفحھ 
، بھ ھمراه عکس رنگی بھ سبک پاسپورت آنھا در  2مشتق  تکمیل و امضا شده برای  I-589کاپی فورم  .3

 ضمیمھ شده است.  9صفحھ 
 

 :  بھ اضافھ یک نسخھ کامل برای خودم، و یک نسخھ اضافی برای ھر مشتقمن ھمچنین اسناد زیر را ضمیمھ می کنم،  
 

  باید مدارکی مبنی بر ھویت، ملیت، و مدرکی مبنی بر رابطھ با مشتقات شما. -توجھ بھ درخواست دھنده  ( مدارک ھویتی
و  Pro Seبرای معلومات در مورد اسناد مورد نیاز، و پیشنھاداتی در مورد مواردی کھ باید در اینجا گنجانده شود، بستھ 

  نمونھ نامھ پوششی را مرور کنید)
4 . 
5 . 

 
ادات  برای پیشنھ باید مدارکی را در حمایت از ادعای پناھندگی خود وارد کنید. -توجھ بھ درخواست دھنده  ( اسناد پشتیبان

 در مورد مواردی کھ در اینجا گنجانده شود، بھ بستھ مراجعھ کنید)
7 .  
8 . 
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 شرایط کشور

 . اسناد شرایط کشور را در مورد ترس من از بازگشت بھ کشور انتخاب کنید 9 
 افغانستان. 

 
 

[ شماره تلیفون  ارهاز کمک شما در رسیدگی بھ درخواست من سپاسگزارم. لطفاً در صورت داشتن ھر گونھ سوال، با شم
 با من تماس بگیرید. خود را اینجا وارد کنید]

 
 خالصانھ، 

 
 

 [نام خود را در اینجا وارد کنید و نام خود را در باال امضا کنید]
 

  



 

38 

 جمع آوری و تشکیل کیس پناھندگی 

ھنگامی کھ درخواست پناھندگی خود را آماده کردید، یک نامھ پوششی نوشتید و مدارک را جمع آوری کردید، می توانید 
از درخواست    USCISبستھ ای را برای تشکیل پرونده جمع آوری کنید و کل مطالب را ارسال کنید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ  

امضا شده خود و ھمچنین کاپی فورم و کاپی ھای اضافی از مدارکی را کھ    دھنده گان پناھندگی می خواھد کھ فورم اصلی و 
توضیح داده شده است (برای ترجمھ بھ باال    USCIS I-589این بھ طور مفصل در دستورالعمل    ارائھ می کنند ارائھ دھند.

 ). در اینجا بھ زبان انگلیسی قابل دسترسی استمراجعھ کنید و 

 ازی بستھ درخواست پناھندگی آماده س 
 درخواست پناھندگی باید بھ ترتیب زیر تھیھ و جمع آوری شود:

 جلد نامھ  .1
2. I-589   .درخواست پناھندگی با امضای اصلی درخواست دھنده 

، درخواست دھنده باید یک عکس بھ سبک پاسپورت (عکس رنگی، در اندازه  I-589در درخواست پناھندگی اصلی   •
درخواست. . منگنھ نباید صورت درخواست دھنده را   9باکس سمت راست باالی صفحھ    اینچ) را در  2اینچ در    2

  Aمسدود کند. قبل از چسباندن عکس، درخواست دھنده باید نام و شماره خود را بھ آرامی بنویسد (یا اگر شماره  
 ندارد، تاریخ تولد، ماه / روز/ سال خود را بنویسد) در پشت عکس.

 ) با امضای اصلی اضافھ کنید.I-589 12و  11(صفحات  I-589را از  Bیا مکمل  Aمل ھر صفحھ مک  •
، و ھر گونھ اظھارات از جملھ بیانیھ اصلی امضا شده درخواست دھندهشواھدی کھ ادعای پناھندگی را تایید می کند،   .3

 یا نامھ ھای شاھدان. 
یک   : ایاالت متحده) بھ عنوان ذینفع مشتق شده باشد سال، در 21اگر شامل اعضای خانواده (ھمسر و/یا فرزندان زیر  .4

کاپی از مدارک ھویتی درخواست دھنده و اعضای خانواده، مدرکی دال بر رابطھ درخواست دھنده با ھمسر و فرزندان 
 سال موجود در درخواست (مانند مدرک ھویت ملی، نکاح خط، شناسنامھ، پاسپورت و غیره) 21مجرد زیر 

 : شامل کاپی ھایی از احکام محکمھ از اتھام(ھای) جنایی.  دستگیریدر صورت  .5
ھمانطور کھ در باال توضیح داده شد، اگر درخواست دھنده دستگیر شده باشد، باید قبل از ارائھ درخواست،  •

 موضوع را با یک وکیل مھاجرت یا نماینده معتبر در میان بگذارد. 
 ، برای فایل درخواست دھنده.(باال) 5-2یک نسخھ اضافی از آیتم شماره   .6
عالوه    :  سال، در ایاالت متحده) بھ عنوان ذینفع مشتق شده باشد  21اگر شامل اعضای خانواده (ھمسر و/یا فرزندان زیر   .7

(باال) را برای ھر عضو    4-2بر نسخھ اضافی ارسال شده برای درخواست دھنده، یک نسخھ اضافی از شماره ھای  
 خانواده درج کنید. 

سالھ درخواست دھنده با او در ایاالت متحده ھستند و بھ عنوان ذینفعان   10شوھر و یک دختر    مثال:  •
  4-2نسخھ اضافی از موارد  دودرخواست دھنده پناھندگی باید  مشتق در درخواست وی گنجانده شده اند.

 تھیھ کند: یک نسخھ برای شوھرش و یک نسخھ برای دخترش.
و شماره، یا تاریخ تولد، ماه / روز / سال، در صورت عدم وجود  یک عکس بھ سبک پاسپورت (با نام •

 آنھا ضمیمھ کنید. I-589شماره در پشت) از اعضای خانواده در کاپی 
 

کھ درخواست دھندگان پناھندگی یک نسخھ کامل از ارسالی را برای سوابق درخواست دھنده چاپ  قویاً توصیھ می کنیمما  
 کرده و ذخیره کنند و قبل از مصاحبھ پناھندگی بررسی شوند. (و در صورت امکان اسکن) 
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 ارسال درخواست پناھندگی از طریق پست  
درخواست پناھندگی باید از طریق پست ارسال شود. برنامھ را می توان از طریق اپراتورھای زیر ارسال کرد: خدمات 

. آدرس ھایی کھ حاوی معلومات پست DHL، یا  FedEx، United Parcel Service (UPS) ،(USPS)پستی ایاالت متحده  
ایاالت متحده را دریافت کنند. اگر  نامھ  توانندھا) فقط میبکس POبکس ھستند ( ھای ارسال شده از طریق خدمات پستی 

.  POارسال می کنید، مطمئن شوید کھ از آدرس مناسب استفاده کنید، نھ از    DHLیا    FedEx، UPSدرخواست خود را توسط  
 س صندوق. آدر

توصیھ می شود برنامھ را با معلومات ردیابی ارسال کنید. این بھ درخواست دھنده این فرصت را می دھد کھ زمان تحویل  
را تایید کند. جایی کھ درخواست دھنده پناھندگی درخواست خود را ارسال می کند بستگی بھ محل    USCISدرخواست بھ  

 زندگی درخواست دھنده دارد. 

 ھای پرونده بررسی کنید. روزترین معلومات درباره آدرس» برای بھ Where to Fileرا در بخش «USCIS سایت ویب 

 ثبت نام مستفدین مشتق بھ عنوان اصلی  
(اگر ھر دو زن و شوھر درخواست پناھندگی داده باشند و یکدیگر را بھ عنوان ذینفعان مشتق تشکیل دھند، یا یک کودک صغیر بھ   

   عنوان ذینفع مشتق در نظر گرفتھ شود اما ھمچنین ادعای خود را ارائھ کند)
الدین خود گنجانده شده است، ممکن در بعضی موارد، شخصی کھ بھ عنوان ذینفع مشتق برای درخواست پناھندگی ھمسر/و

  است بخواھد درخواست پناھندگی جداگانھ خود را نیز ارائھ کند.
: شوھر درخواست پناھندگی می دھد و زن خود را بھ عنوان ذینفع مشتق می کند، اما زن ادعای خود را برای پناھندگی  1مثال  
 دارد.

سالھ خود را بھ عنوان ذینفع مشتق می کند، اما دختر نیز مبنای    19: یک مادر درخواست پناھندگی می کند و دختر  2مثال   
 خود را برای درخواست پناھندگی دارد.

متفاوت در آدرسی متفاوت از جایی کھ اولین   USCIS، کھ یک دفتر  USCISدرخواست بعدی باید بھ مرکز بازرسی پناھندگی  
  درخواست پست شده است، پست شود.

 
 رس ثبت درخواست پناھندگی ھمسر بھ شرح زیر است: ، آد2021نوامبر  29از 

 
 : DHL، یا FedEx، UPSاگر توسط  اگر توسط خدمات پستی ایاالت متحده: 

 
 

 USCISمرکز بررسی پناھندگی 
P.O. Box 57100 

Atlanta, GA 30308-0506 
 

 
DHS-USCIS Asylum Vetting Center  

401 W. Peachtree St. NW, Suite 1000  
Atlanta, GA 30308 308 

 
را در بخش  USCIS سایت وب* برای تایید اینکھ ھنوز آدرس پرونده فعلی مرکز بررسی پناھندگی است، 

  ھای ویژه» بررسی کنید.«دستورالعمل

https://www.uscis.gov/i-589
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 درخواست پناھندگی مراحل بعدی پس از ثبت 

 USCISاطالعیھ ھای 
) پذیرفتھ USCISھنگامی کھ درخواست پناھندگی خود را ثبت کردید و توسط خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده ( 

 شد، سھ اخطار بھ ترتیب زیر دریافت خواھید کرد:

یک اخطار رسید را بھ آدرس ذکر شده در درخواست پناھندگی   USCIS  -دریافت خواھید کرد    اعالمیھ رسید  ابتدا، یک  .1
در این اطالعیھ آمده است کھ درخواست شما دریافت و پذیرفتھ شده است و در حال حاضر در حال    شما ارسال می کند.

 رسیدگی است.
 

قات برای شما و  این اعالن یک قرار مال  -دریافت خواھید کرد    اعالمیھ بایومتریک (اعالمیھ نشان انگشت)  سپس،  .2
سال) کھ در درخواست پناھندگی شما گنجانده شده است برای گرفتن اثر انگشت  14ھر عضو خانواده مشتق شده (زیر 

تعیین می کند. این اطالعیھ شامل زمان، تاریخ و محل قرار مالقات خواھد    USCIS (ASC)در مرکز پشتیبانی برنامھ  
یک قرار بیومتریک تقریباً برای ھر کسی کھ برای مزایای مھاجرت در ایاالت متحده درخواست می کند،  USCIS  بود.

قرار مالقات بیومتریک بسیار معمولی و کوتاه است. آنھا بھ سادگی   نھ فقط برای پناھجویان، برنامھ ریزی می کند.
ھدف از این انتصاب   د پرونده پناھندگی شما بپرسند.آنھا نباید ھیچ سوالی در مور  عکس و اثر انگشت شما را می گیرند.

این است کھ بھ مقامات مھاجرت ایاالت متحده اجازه دھد تا یک بررسی پیشینھ انجام دھند و از واجد شرایط بودن شما  
 برای مزایای مھاجرت در ایاالت متحده اطمینان حاصل کنند.
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این اطالعیھ تاریخ، زمان و مکان مصاحبھ شما با افسر   -دریافت خواھید کرد  اعالمیھ مصاحبھ چند ھفتھ بعد، یک .3

 پناھندگی در دفتر پناھندگی واقع در نزدیکترین محل آدرس درج شده در درخواست شما 
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 برنامھ ریزی مصاحبھ پناھندگی  
حاصل کرد، درخواست شما را بھ دفتر  درخواست شما را دریافت کرد و از کامل بودن آن اطمینان    USCISپس از اینکھ   

ھدف از مصاحبھ اطمینان از واجد شرایط بودن    پناھندگی محلی در نزدیکی شما ارسال می کند تا مصاحبھ را تعیین کند.
   درخواست دھنده برای پناھندگی است.

روز پس    45فغان ظرف  ) دستور داده است کھ با مھاجران اUSCISکنگره بھ خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده (
   روز صادر کند.* 150و بھ طور کلی تصمیم نھایی را ظرف  , از ارائھ درخواست پناھندگی مصاحبھ کند

امیدوار است بھ آن برسد، اما سرعت رسیدگی بھ درخواست پناھندگی بھ ظرفیت ھر دفتر پناھندگی بستگی   USCIS*این مھلت ھمان چیزی است کھ 
   دارد.

 تغییر دادن زمان مصاحبھ پناھندگی 
بھتر است در زمان و تاریخ تعیین شده توسط اداره پناھندگی در مصاحبھ پناھندگی شرکت کنید. با این حال، مشکالتی پیش  

بندی مجدد مصاحبھ داشتھ باشید. روند برنامھ ریزی مجدد برای ھر  یط خاصی، ممکن است نیاز بھ زمان آید و در شرامی
دفتر پناھندگی محلی متفاوت است، بنابراین لطفاً برای دستورالعمل ھای خاص در مورد نحوه تغییر تاریخ مصاحبھ خود بھ  

  اطالعیھ مصاحبھ خود مراجعھ کنید. 
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 پناھندگی آماده شدن برای مصاحبھ  

 اصل مدارک ارائھ شده را بیاورید 
را در    سند  آن  اگر نسخھ ھایی از اسناد خاصی را ھمراه با درخواست پناھندگی خود ارسال کرده اید، حتما نسخھ اصلی

این ممکن است    تا افسر پناھندگی بتواند آنھا را با ھم مقایسھ کنید و از صحت کاپی مطمئن شوید.  ،مصاحبھ خود بیاورید
لطفاً برای دستورالعمل ھای بیشتر در رابطھ با مدارک اصلی   یا کارت شناسایی دولتی باشد.  ،شامل تصدیق تولد، پاسپورت

 بھ اطالعیھ مصاحبھ خود مراجعھ کنید.

 دی کھ قبالً ارسال شده است، بیاورید یک کاپی اضافی از شواھ 
اید، شود کھ یک کاپی اضافی از بستھ شواھدی را کھ قبالً از طریق پست ارسال کردهدر صورت امکان، اکیداً توصیھ می

   بیاورید، فقط در صورتی کھ ھر مدرکی توسط اداره پناھندگی اشتباه قرار گرفتھ باشد.

 جدید/اضافینحوه ارسال ھرگونھ مدرک 
در حالی کھ اداره پناھندگی ترجیح می دھد کھ شما مدارکی را در حمایت از درخواست پناھندگی خود ھمراه با درخواست 

اگر پس از ثبت درخواست، چیز   اولیھ خود ارائھ دھید، ممکن است پس از ارائھ مدارک، مدارک جدیدی بھ دست آورید.
) نسخھ از ھر سند را بھ  2ھ مصاحبھ خود بیاورید. اطمینان حاصل کنید کھ دو ( جدیدی بھ دست آوردید، آن مستندات را ب

ھمراه داشتھ باشید. ھنگامی کھ برای مصاحبھ خود رسیدید، بھ کارمند دفتر پناھندگی در جلو پنجره اطالع دھید کھ اسناد 
ھ آیا آن مدارک باید بھ میز پذیرش تحویل اضافی برای نشان دادن افسر پناھندگی دارید. آنھا بھ شما راھنمایی خواھند کرد ک

  داده شود یا در ابتدای مصاحبھ مستقیماً بھ افسر تحویل داده شود.

 آماده شدن برای ترجمانی در مصاحبھ 
، اداره پناھندگی از طریق خدمات ترجمھ تلیفونی برای متقاضیان پناھندگی مترجم ارائھ COVID-19با توجھ بھ ھمھ گیری  

ترجم ارائھ شده توسط دولت در دسترس نباشد، اداره پناھندگی ممکن است مصاحبھ شما را مجدداً برنامھ  می کند. اگر م
 ریزی کند.

  USCISقابل اجرا است و پس از این تاریخ بنا بھ صالحیت    2022مارس    16: این راھنمایی در حال حاضر تا  یادداشت 
 قابل تغییر خواھد بود.

 پناھندگی و پروسھ "بررسی". ورود بھ دفتر 
 : اطالعیھ مصاحبھ خود را در مصاحبھ خود بھ ھمراه داشتھ باشید و ماسک بزنید! توجھ

 ً COVID-با توجھ بھ پروتوکل ھای    دقیقھ قبل از زمان مقرر برای مصاحبھ پناھندگی خود بھ دفتر پناھندگی برسید.  15  تقریبا
دقیقھ قبل   15  تاخارج از دفتر    ممکن است از شما خواستھ شود  د وارد شوید،دقیقھ قبل از مصاحبھ خو  15، اگر بیش از  19

ھنگامی کھ بھ دفتر پناھندگی می رسید، از شما خواستھ می شود کھ از امنیت    منتظر بمانید.  از زمان برنامھ ریزی شده خود
 عبور کنید کھ شامل یک فلزیاب است.

پس از ورود بھ دفتر پناھندگی، برای مصاحبھ خود در پنجره نشان داده شده بررسی کنید. منشی از شما اطالعیھ مصاحبھ   
و شناسھ تصویری شما را می خواھد. سپس، منشی یک کاپی از مدرک شناسایی عکس شما را تھیھ می کند و اطالعیھ  

می شود کھ برای تایید ھویت شما نشان انگشت دیجیتال و یک  شما سپس از شما خواستھ    مصاحبھ شما را نگھ می دارد.
پس از تکمیل فرآیند ورود، از شما خواستھ می شود در البی منتظر بمانید تا افسر پناھندگی شما را  عکس دیجیتالی بگیرید.
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 پناھندگی منتظر بمانید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ ممکن است الزم باشد چند ساعت در دفتر    برای مصاحبھ بھ دفتری فراخواند.
 باید برنامھ ریزی کنید کھ بیشتر روز را در آنجا بگذرانید.

 اعضای خانواده مشتق را بیاورید  
اگر ھر یک از اعضای نزدیک خانواده خود را در ایاالت متحده بھ عنوان ذینفعان مشتق در درخواست پناھندگی خود   

بھ پناھندگی خود بھ ھمراه داشتھ باشید. این افراد ھمچنین باید ھمزمان کھ شما  گنجانده اید، باید آنھا را نیز شخصاً در مصاح
دھید، از جلوی پنجره «چک این» کنند. در بیشتر موارد، از اعضای خانواده مشتق شده خواستھ می شود کھ در  انجام می

 حاضر نخواھند شد.  طول بیشتر مصاحبھ شما در البی دفتر پناھندگی منتظر بمانند. آنھا برای شھادت شما

افسر پناھندگی ممکن است درخواست کند کھ با متقاضیان مشتق نیز صحبت کند. بعید است کھ افسر پناھندگی از اعضای  
خانواده مشتق شما در رابطھ با درخواست پناھندگی شما سوال بپرسد. با این حال، ممکن است از متقاضیان مشتق خواستھ 

وانع احتمالی دریافت وضعیت پناھندگی پاسخ دھند. نمونھ ھایی از میلھ ھای پناھندگی عبارتند شود کھ بھ سواالت مربوط بھ م
 از: 

اگر شما بھ جرم "بخصوص جدی" محکوم شده باشید، جرمی کھ مقامات مھاجرت را بھ این باور می رساند  •
 کھ شما برای ایاالت متحده خطرناک ھستید. 

ج از ایاالت متحده شده اید، حتی اگر ھرگز بھ خاطر تخلفی  اگر مرتکب «جنایت جدی غیرسیاسی» در خار •
 دستگیر یا محکوم نشده باشید.

 اگر برای امنیت ایاالت متحده خطری ایجاد می کنید •
 اگر قبل از ورود بھ ایاالت متحده در کشور دیگری مستقر شده اید •

 آماده شدن برای مصاحبھ
کھ بھ پرونده شما اختصاص داده شده است، شما را از البی تا    ناھندگیھنگامی کھ زمان مصاحبھ شما فرا می رسد، دفتر پ 

در صورت لزوم، افسر از طریق تلیفون با مترجم تماس خواھد گرفت. پس    دفتر خصوصی افسر پناھندگی ھمراھی می کند.
بگویید. ممکن است الزم باشد از تماس با مترجم، افسر از شما می خواھد کھ قسم بخورید کھ در طول مصاحبھ حقیقت را  

  فورمی را امضا کنید و قسم بخورید کھ حقیقت را بگویید.

 سپس مصاحبھ پناھندگی در سھ مرحلھ انجام می شود: 

اگر    شما برای پناھندگی با شما شروع می کند.  I-589افسر پناھندگی با بررسی مدارک ھویتی شما و درخواست    ابتدا،  .1
از زمانی کھ درخواست خود را ثبت کرده اید تغییرات یا اصالحاتی وجود داشتھ باشد، افسر آن تغییرات را روی فورم  
با قلم می نویسد. پس از بررسی کل فورم، آنھا ھر یک از تغییرات را بررسی می کنند و از شما می خواھند تایید کنید 

ھ تغییرات ایجاد شده را متوجھ شده اید و درخواست شما صحیح و کامل است. با امضای فورم سوگند یاد خواھید کرد  ک
 کھ درست است. 

 
، افسر پناھندگی از شما می خواھد کھ دلیل درخواست پناھندگی خود را توضیح دھید. افسر پناھندگی ممکن است دوم .2

ز بازگشت بھ کشور خود می ترسید؟" یا ممکن است با پرسیدن سواالت خاص از شما یک سوال کلی بپرسد مانند "چرا ا
در مورد معلومات موجود در درخواست یا اسناد پشتیبانی شما شروع کند. ھمیشھ ھنگام پاسخ دادن بھ سواالت افسر  

 صادق باشید.
 

ھیچ یک از پایھ ھای رد درخواست  ، افسر پناھندگی از شما چند سوال اضافی می پرسد تا مطمئن شود کھ در نھایت  .3
 پناھندگی برای شما اعمال نمی شود. چند نمونھ از سواالتی کھ ممکن است از شما پرسیده شود عبارتند از:
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آیا تا بھ حال در فعالیت ھای تروریستی شرکت کرده اید یا احتمال دارد در آینده در فعالیت ھای تروریستی    •
 شرکت کنید؟

سازمان تروریستی بوده اید یا تا بھ حال دیگران را بھ حمایت از فعالیت ھای   آیا تا بھ حال عضو یک •
 تروریستی یا یک سازمان تروریستی متقاعد کرده اید؟ 

 آیا تا بھ حال از یک سازمان تروریستی حمایت کرده اید؟ •
سازمان آیا تاکنون آموزش نظامی یا تسلیحاتی از سازمانی دیده اید کھ در زمان دریافت آموزش، یک   •

 تروریستی بھ حساب می آمد؟

 مالحظات اضافی برای مصاحبھ 

پرسد، نمی فھمید، چھ بھ دلیل مشکل زبان/ترجمھ یا مشکل دیگری باشد، از  اگر شما یک سوال را کھ افسر از شما می
م. لطفاً سوال را  افسر بخواھید سوال را روشن کند. سعی نکنید جواب را حدس بزنید. می توانید بگویید: «متاسفم، نمی فھم

 تکرار کنید؟" یا «متاسفم، نمی فھمم. لطفاً می توانید سوال را بھ گونھ ای دیگر بپرسید؟»

بھ خاطر داشتھ باشید کھ وظیفھ افسر پناھندگی محافظت از دولت ایاالت متحده با اطمینان از این است کھ فقط افرادی کھ   
برای انجام وظیفھ خود، آنھا باید تمام تالش خود را  یافت می کنند.واجد شرایط پناھندگی ھستند، وضعیت پناھندگی در

برای درک داستان شما انجام دھند و مطمئن شوند کھ شما حقیقت را می گویید، نھ اینکھ داستانی را صرفا برای گرفتن  
افسر پناھندگی فقط کار پناھندگی بسازند. اگر چندین بار یا بھ طرق مختلف از شما یک سوال پرسیده شد، ناامید نشوید. 

 خود را انجام می دھد و سعی می کند مطمئن شود کھ شما حقیقت را می گویید. 

 دریافت تصمیم از اداره پناھندگی 
،  COVID-19اداره پناھندگی تصمیمی در مورد درخواست شما در روز مصاحبھ بھ شما نمی دھد. با توجھ بھ ھمھ گیری 

بسیار مھم است کھ مطمئن   درخواست ھای پناھندگی بھ درخواست دھنده پناھندگی پست می شود.تمام تصمیمات در مورد 
شوید کھ افسر پناھندگی بھترین آدرس پستی شما را دارد تا بتوانید تصمیم را دریافت کنید. برای متقاضیان پناھندگی 

از تسلیم درخواست پناھندگی، تصمیماتی را  روز پس 150افغانستان، کنگره بھ اداره پناھندگی دستور داده است کھ ظرف  
اگر تصمیمی دریافت نکردید و بیش از شش ماه از ارائھ درخواست پناھندگی تان گذشتھ است، ممکن است  صادر کند.

  بخواھید با یک وکیل صحبت کنید.

 تصمیمات احتمالی کھ ممکن است اداره پناھندگی صادر کند در زیر توضیح داده شده است: 

 تصویب نامھ 

در صورت دریافت تاییدیھ، بھ شما پناھندگی داده شده است. یک سال از تاریخ تایید شما، می توانید برای وضعیت اقامت   
بخش مربوطھ را در   ،دائم قانونی برای «گرین کارت» اقدام کنید. برای کسب معلومات بیشتر در مورد مزایای پناھندگی

 ید.این جعبھ ابزار در زیر مرور کن

 تایید نامھ توصیھ شده

اگر تاییدیھ توصیھ شده را دریافت کردید، بھ این معنی است کھ افسر پناھندگی قصد دارد پرونده شما را تایید کند، اما  
منتظر نتایج بررسی سوابق شما است تا مطمئن شود کھ سابقھ کیفری ندارید یا در غیر این صورت ھنوز واجد شرایط 

ھ این تصفیھ صورت گرفت، اگر ھیچ معلومات منفی در بررسی پیشینھ شما فاش نشد، در اینصورت  ھستید. بعد از اینک 
 شما یک مکتوب تاییدی دریافت خواھید کرد. 
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 مکتوب ارجاع 

) فعالً د حیثیت مھاجرت قانونی (چون پارول) 1اگر دفتر پناه تصمیم مبتنی بر عدم اعطاء را اتخاذ میکند، و شما یا ھم ( 
) شما حیثیت مھاجرت قانونی را دارا می باشد اما برعکس از اثر مسایل جنائی و یا سایر موارد باید  2دارید یا (قرار نھ  

مکتوب ارجاع حاوی اطالعیھ برای حضوریابی در پیش قاضی مھاجرت  اخراج گردید، مکتوب را دریافت خواھید کرد.
، وقتیکھ این سند بھ محکمھ مھاجرت مواصلت می ورزد،  در محکمھ مھاجرت میباشد. این اجراأت اخراج را اغاز میکند

وقتیکھ شما در حضور محکمھ مھاجرت برای استعما قضیھ تان   شما در معرض خطر اخراج یا دیپورتیشن خواھید بود.
حضور بھم می رسانید، شما فرصت خواھید داشت تا قضیھ پناه خویش را در محضر قاضی مھاجرت مجدداً ارائھ نمایید. 

 .فورا با یک څارنوال/حقوقدان مشورت نماییدشما مکتوب ارجاع را دریافت کنید، شما باید اگر 

 رد یا عدم پذیرش 

اگر شما ھنوز ھم د حیثیت قانون قرار دارید (مثالً پارول) و دفتر پناه تصمیم مبتنی بر عدم قبولی قضیھ پناھندگی شما را  
اتخاذ نموده، دفتر پناه میتواند تصمیم رد را در قضیھ شما صادر نماید. شما تا وقتی در حیثیت فعلی، قانونی میمانید تا اینکھ  

با یک حقوقدان فوراً تماس بگیرید تا سایر طرق  ر شما مکتوب رد دریافت می کنید، شما باید ان حیثیت انقضاء یابد. اگ
 کمک را بررسی نمایید. 
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 درخواست کردن برای جواز کار بعنوانی یک درخواست دھنده پناھندگی 

 رفع مسئوولیت پیرامون جواز کار برای متقاضیان افغان
را برای تسھیل و مؤثریت طی مراحل نمودن درخواستی ھای پناه افغانھا اعالم پالن خود  USCIS، 2021نومبر سال  8در 

 45در نظر دارد مصاحبھ مقدماتی پناه را در    USCISطبیق این اعالن، برای یک افغان درخواست دھنده پناھندگی،    نمود.
روز بعد از تسلیم دھی    150یب دھد، و قصد دارد تا تصمیم نھائی در قضیھ پناه را در  روز از تسلیم دھی درخواستی ترت

 درخواست صادر نماید. 

واقعاً تسریع این تقاضاھای پناه را در نظر دارد، این میتواند باالی اینکھ آیا درخواست دھنده افغان    USCISدر صورتیکھ  
وقت این کار را انجام دھد؟ یعنی نخست رسیدگی بھ قضیھ پناه صورت  نیاز بھ ثبت نام برای جواز کار دارد و اینکھ چھ  

پناه نیاز بھ تسلیمی دھی درخواستی جواز کار نھ    معلقگیرد، و اگر دفتر پناه، پناه را اعطاء می کند، ان فرد بھ اساس قضیھ  
، بر اساس ان USCISنھا توسط  خواھد بود، و بھ اقبول شدهخواھد داشت؛ انھا واجد شرایط برای کار بھ اساس قضیھ پناه  

 قضیھ پناه، جواز کار بشکل اوتومات صادر خواھد شد. 

اگر ادعای پناه بھ محکمھ مھاجرت   می کند، قضیھ را میتوان بھ محکمھ مھاجرت ارجاع نمود.  نھاگر دفتر پناه، پناه را اعطاء   
پناه بخاطر ارائھ درخواستی برای جواز کار واجد    معلقارجاع گردیده باشد، درخواست دھنده بعدا میتواند بھ اساس قضیھ  

 شرایط باشد.

 قواعد پیرامون ثبتنام برای جواز کار 
تحده واجد شرایط است، قبل ازینکھ برای  درخواست دھنده پناھندگی کھ برای جواز کار د االیات م ،  2020الی ماه اگست  

  روز انتظار بکشد. 150 365تا  ندگیپناھ یارائھ درخواست بعدازباید  طبق معمولایند، مجواز کار ثبت نام ن

 چھ کسی برای جواز کار بھ اساس قضیھ معلق پناه واجد شرایط می باشد؟

 گردیده.کسانیکھ با اجازه (ویزه یا پارول) وارد ایاالت متحده  •
 در یک سال بعد از ورود شان برای پناه درخواستی نموده  •
 در قضیھ شان تاخیر نھ کرده، یا در قضیھ شان تاخیر نموده اما حل و فصل گردیده است.  •
 دارای مسایل جنائی مشخص نیست: •

o یک جنایت در ایاالت متحده,  محکومیت برای 
o  محکومیت برای یک جنایت سنگین مشخص، یا جنایت غیرسیاسی سنگین خارج از ایاالت متحده، یا 
o    ،محکومیت در ایاالت متحده در موارد تخطی ھای مشخص مصئونیت عام مشمول تشدد یا حملھ خانگی

 ). DUIیر (سوء استفاده یا کوتاھی در برابر طفل، تصاحب یا توزیع مواد کنترول شده، یا رانندگی زیر تاث 
 

عده از متقاضیان پناه میتواند ھنوز ھم واجد شرایط برای جواز کار باشند، و/یا میوانند زودتر واجد شرایط برای جواز کار  
انھا   ۳۶۵روز بعد تسلیم دھی تقاضای پناه شان، بجای    150شوند (در   روز بعد از ارائھ تقاضای پناه شان)، بشرطیکھ 

عالً حکومت را مورد تعقیب عدلی پیرامون این مقررات قرار داده اند، کسب نمایند. این دو عضویت یکی از دو سازمانیکھ ف
   .ASAPیا  CASAسازمان عبارتند از 
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شما کارت عضورت تانرا بشکل سند   . دھید  فشار  ، لطفاً این جا را ASAPبرای معلومات درمورد کسب عضویت   •
  دریافت میکنید. ASAP) در یک روز بعد پیوستن بھ PDFپی دی ایف (

برای کسب   در تماس شوید.  1-866-765-2272، لطفا بھ شماره  CASAدرباره معلومات پیران کسب عضورت در   •
 شما فیس اندکی را باید بپردازید.  CASAکارت عضویت 

 روز بعد ثبت نام برای پناه زودتر برای جواز کار مراجعھ کنم؟  365آیا من میتوانم قبل از تکمیل شدن 

روز بدینسو اجراء نھ گردیده، برای جواز کار    150میتوانند بعد ازینکھ درخواستی پناه شان الی    ASAP  یا  CASAاعضای  
 بھ معلومات مندرج باال مراجعھ کنید.   CASA/ASAPدرمورد چگونگی کسب عضویت  مراجعھ کنند.

 سند جواز کار چھ قدر ھزینھ دارد؟ 

   .دالر است 410نم باشد،  CASA/ASAPکھ عضو دگی ھزینھ نخستین سند جواز کار برای یک درخواست دھنده پناھن

. اما تمدید است  داده می شودرایگان    ستا  CASA/ASAPنخستین سند جواز کار برای درخواست دھنده پناھندگی کھ عضوی  
نخستین  ،  افیت از ھزینھ داشتھ باشد).اینکھ درخواست کنند سند مع (یا دارد ھزینھ برای درخواست کننده $ 410سند متذکره 

 سند جواز کار برای یک پناھنده نیز رایگان است.

،  ۲۰۲۱نومبر    ۸افغانھای کھ حاوری حیثیت پارول است بھ اساس حیثیت پارول شان واجد شرایط برای جواز کار اند، و در  
USCIS ام برای سند جواز کار بھ اساس  اعالم کرد کھ افغانھای کھ برای سند جواز کار مراجعھ میکنند، از تادیھ فیس ثبت ن
 .اند مستثنیپارول 

 چگونھ میتوانم برای جواز کار ثبت نام نمایم؟  
  میشود.ارائھ  I-765فورمھ درخواستی برای جواز کار با استفاده از 

تولد، با ترجمھ  این درخواستی باید ھمچنان شامل نوع تعین ھوئیت (صفحھ معلومات بائیوگرافیکی پاسپورت یا نقل سند 
متناسب برای پاسپورت، و ثبوت اینکھ قضیھ درخواست دھنده در حال    انچ)  2در    2عکس رنگھ (  2انگریزی تایید شده)،  

  ) باشد.USCISطی مراحل است (مثالً اطالعیھ رسید 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf
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 در صورت اعطاء پناه

در صورت منظوری تقاضای پناه، شما شاید دارای پرسش ھای پیرامون گام ھای بعدی باشید. ما عده ای ملحوظات را در  
 ذیل اورده ایم. 

 تھیھ اسناد
، دفتر پناه  ۱۹-، بنا بر پروتوکول ھای کووید(USCISبرای پناه ثبت نام نموده اید (یعنی با دفتر پناه    بھ گونھ مثبتاگر شما  

انھا مکتوب حاوی تصمیم را بھ شما بھ ادرس    تصمیم اتخاذ شده درباره قضیھ شما را بھ شکل حضوری تسلیم نھ میدھد. 
 پناه شما انعکاس یافتھ ارسال خواھد کرد.  پوستی مورد ترجیح شما کھ در درخواستی

ھمراه با یک فورمھ جدید   USCISرا از    مکتوب قبولی پناهاگر دفتر پناه تقاضای پناه شما را می پذیرد، شما در پوست  
جایگزین انچھ است کھ شما ممکن انرا حین ورود در ایاالت متحده دریافت    I-94این فورم    دریافت خواھید کرد.  I-94فورمھ  

سندی   I-94نموده باشد (درصورتیکھ شما از طریق میدان ھوائی یا سایر بندر دخولی وارد ایاالت متحده شده باشید). فورم  
شرایط بودن شما برای جستجو    خیلی مھمیست: این ثبوت حیثت پناه قانونی شماست. شما ازین سند بخاطر نشان دادن واجد

و پذیرش کار در ایاالت متحده، و بعداً برای ثبت نام برای کارت سبز شما (کھ تعدیل حیثیت فراخوانده میشود) استفاده می  
 کنید. 

اگر شما کارت تضمین اجتماعی را قبالً بھ اساس جواز کار مبتنی بر پارول دریافت نموده باشید، شما می بینید کھ کارت  
وقتیکھ   اجازه کار را دارا میباشید. DHSتضمین اجتماعی دارای "محدودیت ھا" است؛ این نشان میدھد کھ شما تنھا با جواز  

خودتان را دارا میباشید، شما   مکتوب قبولی پناه  ندھنده حیثیت پناه تان است و کھ نشا  I-94فورمھ  شما ھر دو سند یعنی  
"فاقد محدودیت" را دریافت کنید. کارت تضمین اجتماعی فاقد محدودیت تکمیل کار دفتری مورد    کارت تضمین امنیتمیتوانید  

دریافت این کارت، شما باید با نزدیکترین    نیاز قبل از کار، ثبت نام برای امتیازات، و کسب کار را اسانتر می سازد. برای
دریافت کننده دفتر تضمین اجتماعی در ویب سایت امور اداری تضمین اجتماعی    ابزاردفتر تضمین اجتماعی با استفاده از  

)“SSA”ریافت کارت تضمین امنیت جدید از دفتر تا دفتر تغییر نموده  ، پروسھ د۱۹-) در تماس شوید. در جریان وبا کووید
شما باید بھ یک نماینده زنگ بزنید، وضعیت را بھ او تشریح دھید، و از او در مورد مسیر مناسب اتخاذ اقدام رھنمایی   است.

 بجوئید.  

 جواز کار 
) را بتعقیب اعطاء پناه از ”EAD“کار جدیدی (  اگر درخواستی پناه شما توسط دفتر پناه منظور گردیده بود، شما سند جواز 

اما، یک پناھنده بھ اساس حیثیت پناھنده شان بشکل خودکار مستحق کار    طریق خدمات پوستھ رسانی دریافت خواھید کرد.
یاالت در ایاالت متحده میگردد، انھا مکلف بھ داشتن سند جوازکار نمی باشند تا نشان دھند انھا دارای جواز برای کار در ا

متحده اند. پناھنده گان میتواند با نشان دادن اسناد ذیل بھ کارفرمایان نشان دھند کھ انھا میتوانند در ایاالت متحده ایفای وظیفھ 
پناه شان است)، (  I-94) فورم  1(  نمایند.: امنیتی بدون محدودیت، و (2شان (کھ نشان دھنده حیثیت  )  3) کارت تضمین 

  .شناسنامھ تصویری قانونی

بیشتر کارفرمایان سایر اسناد را کھ حیثیت پناه را تثبیت می کنند، نمی دانند، و    1اما، دارای سند جوازکار میتواند ممد باشد.  
بعضی از پناھنده گان بدون سند جواز کار در کسب سایر اسناد حکومت ایاالت متحده (مثالً جواز راننده گی) با چالش ھا  

 

این میتواند   بھ ارائھ سند جوازکار بعنوان ثبوت واجد شرایط بودن استخدام ھستید. مکلفبعضی از استخدام کننده گان میتواند ابراز نمایند کھ شما  1
 وزارت عدلیھ در تماس شوید.  حقوق مھاجر و کارمندسوء استفاده از سند گردد. لطفاً برای معلومات مزید با بخش  

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section
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گان را جداً تشویق می کنیم کھ در صورت امکان شناسنامھ تصویری کھ توسط حکومت ایالتی    ما پناھنده  مواجھ میشوند.
 صادر شده باشد، دریافت نمایند. 

 حیثیت پناه برای اعضای متکی فامیل  
سال شما) از قبل در ایاالت متحده ھستند و در درخواستی پناه شما  21اگر اعضای نزدیکی فامیلی شما (ھمسر یا طفل زیر 

عکاس یافتھ اند، در بیشتر موارد، انھا باید حیثت پناه را بھ شکل اوتومات دریافت نمایند، در قبولی پناه شما شامل خواھند  ان
انھا مکاتیب قبولی پناه خود را بھ شکل جداگانھ دریافت نھ خواھند کرد؛ اسم ھای شان در مکتوب قبولی پناه شما درج   گردید.

 مختص بھ خودش را دریافت خواھد کرد.  I-94می گردند. اما پناھنده متکی فورمھ 

خارج از کشور اند، شما   یادیده بودند،  اگر اعضای نزدیکی فامیل شما در ایاالت متحده ایند و در درخواستی پناه شامل نھ گر
تسلیم نمایید تا حیثیت پناه متکی بھ ان عضو (اعضای) فامیل   USCISرا بھ    I-730درخواستی مھاجر/وابستھ پناھنده  میتوانید  

بعدا این    USCISبھ درخواستی،    USCISاگر عضو خانواده شما خارج از کشور است، بعد از رسیدگی    نیز اعطاء گردد.
را بھ کونسلگری مربوطھ خارج کشور ارسال میکند. سپس، کونسلگری درخواستی را طی مراحل نموده و ویزه ھا    قضیھ

را اعضای فامیلی واجد شرایط شما صادر میکند. ھمسر و/یا اطفال بعنوان پناھنده گان با امتیازات او حقوق چون شما وارد  
 ایاالت متحده خواھند شد.

را بھ ثبت سانید، ما توصیھ میکنیم کھ شما بھ حقوقدان مھاجرت برای   I-730ما باید درخواستی  اگر شما باور دارید کھ ش 
 دریافت کمک درین پروسھ تماس بگیرید.

 سفر 
اقدام بھ این کار احتماالً حیثیت   پاسپورت خویش را کشور مبداء خویش استفاده، انرا دریافت یا تجدید نماید.  نباید  یک پناھنده 

در معرض خطر قرار میدھد. اگر یک پناھنده خواستاز سفر بھ خارج از کشور باشد (و تاکنون تبعھ ایاالت    پناه شان را
نام دارد، عریضھ    سند سفر مھاجربرای یک سند مثل پاسپورت نماید کھ    USCISمتحده نھ شده است)، انھا باید بھ اداره  

ما جداً توصیھ می کنیم ھر شخص کھ در تحصیل سند  برای معلومات بیشتر ببینید. را USCIS صفحھ انترنیتی  لطفاً، ارائھ.
 سفر است باید قبل از سفر بھ خارج از کشور با یک حقوقدان مشورت نماید.  

خویش برگردد؛ انجام دادن این کار میتواند باالی صحت ادعای مؤکل   مھمتر این است کھ، ھر پناھنده نبار بھ کشور اصلی 
 را وادار بھ اجراء پروسھ فسخ حیثیت پناه نماید.  DHSاز ترس ظلم و ستم تاثیرات ناخوشایند داشتھ باشد و 

 تعدیل حیثیت (ثبت نام برای کارت سبز)  
ریافت حیثیت پناه در ایاالت متحده حضور فزیکی داشتھ اند تا  یک پناھنده باید نشان دھد کھ انھا حد اقل از یک بدینسو بعد د

قابل دسترس است.    USCIS) د ویب سایت  I-485این فورمھ درخواستی (  حیثیت را بھ محل سکونت دایمی قانونی تغییر دھد.
پناھنده گان واجد    بخاطر اینکھ حیثیت پناه را میتوان لغو نمود، ما  استثنی فیس برای بعضی از متقاضیان نیز وجود دارد. 

اگر شما درباره تغییر پروسھ حیثیت پرسش ھا    شرایط را تشویق می کنیم تا ھر چھ زودتر برای تغییر حیثیت عرضھ نمایند.
   دارید، با حقوقدان امور مھاجرت برای کمک در تماس شوید.

 امتیازات 
د بشمول میدیکید، مساعدت مؤقتی برای فامیل ھای پناھنده گان برای دریافت چندین امتیازات عامھ فیدرالی واجد شرایط ان 

، و عاید تضمینی متمم) پناھنده گان برای عده از امتیازات و خدمات، )SNAP(، برنامھ مساعدت تغذیھ متمم  )TANF(نیازمند  
  HIAS  ، کھ توسط منسوبینORRبرنامھ ھای    ) تمویل گردیده، نیز مستحق اند.”ORR“کھ توسط دفتر اسکان مجدد مھاجرین (

برنامھ ھای سکریننگ صحی، خدمات  در سراسر کشور عرضھ میگردد، شامل  اسکان مجدد مھاجرین  ادارات  و سایر 
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پناھنده گان برای مدیریت قضیھ نیز واجد شرایط اند، کھ یک    استخدام، صنوف انگریزی بعنوان زبان دوم، و غیره میباشد.
م برای امتیازات عامھ الی ھمکاری د دریافت اسناد (مثالً کارت جدید  سلسلھ از خدمات را ارائھ میدارد، کھ شامل ثبت نا

تضمین امنیتی) الی ارجاع بھ سایر عرضھ کننده گان خدمات برای رسیدگی بھ نگرانی ھای کھ ممکن شما داشتھ باشد، می  
اما این میتواند چالش اور نیز برای تعداد زیادی از پناھنده گان، دریافت پناه ھم کسب ازادی و ھم ھیجان انگیز است،  باشد.
مدیر خوب قضیھ میتواند شما را در دریافت جواب ھای    موارد زیادی است کھ باید انرا اموخت و بررسی نمود.  –باشد  

 پرسش ھای شان کمک کند و بعنوان یک وسیلھ خوب نقشی را ایفا نماید.  

بعد اعطاء پناه قابل تحصیل میباشند (چون برای  فقط برای یک مدت محدود  ORRپروگرام ھای مشخص تمویل شده توسط  
ماه بعد از اعطاء پناه)، بنابرین، برای پناھنده گان جدید مھم این تا ھر چھ زود تر با عضره کننده امتیازات پناھنده    ۸نخستین  

قابل درسترس است یا شما میتواند با پروژه اگاھی عامھ    www.asyleeoutreach.orgمعلومات مزید در    در تماس شوند.
برای دریافت کمک درمورد برقراری تماس شما بھ عرضھ کننده   asyleeoutreach@hias.orgاز طریق    HIASپاھنده  

 ای خدمات در تماس شوید. 

http://www.asyleeoutreach.org/
mailto:asyleeoutreach@hias.org

