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 (FAQs)که اکثرا پرسیده میشود پرسش های

 ها و افغان ها  یعراق  یاسکان مجدد برا  مفاداتدرباره 

 (SIV) ت مهاجر مخصوص  هز یکنندگان و افتیدر

 

 

  مفادات   طیواجد شرامن    ایآ  ؟هستم  (SIV)  عراقی دریافت کننده ویزه مخصوص مهاجرت  /یک افغان  : من  والس

 ؟میشوماسکان مجدد 

 

پورت  واجد شرایط حین کمک های ترانس   ( SIVافغان ها و یا عراقی های گیرنده ویزه مخصوص مهاجرت )  پاسخ:

.  میباشندیکنند،  دریافت م(  USRAPمتحده )  االتی ا  مهاجرت به  رشیتحت برنامه پذ گان  و اسکان مجدد که پناهند

تطبیق  نهاد های اسکان مجدد  که توسط    (R&P)، برنامه پذیرش و اسکان  امریکا  متحده  االتیا  داخله وزارت امور  

 هیو ادغام اول  رشیخدمات پذ   (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )به دریافت کنندگان  د تا  نمایمالی می  نیتأم را    میگردند

  ل یرا تشک   مفادات مهاجرینبسته    محدودبرنامه قسمت    نید. اکنن  فراهمامریکا  متحده    االت یدر ا  هفته ها  نیرا در اول

شود،  یاداره م  امریکا  متحده  االتیا  داخلهکه توسط وزارت امور    R&P  پذیرش و اسکان  دهد. فراتر از برنامه  یم

پول نقد و کمک  کمک  حداکثر هشت ماه    افتیبه در  واجد شرایط    ( SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگان

شده   نیتأم  مفاداتهستند.  (  ORR)  مهاجریندفتر اسکان مجدد    یانسانو خدمات  صحت  وزارت    قیاز طرصحی  

  شتریاست. اطالعات ب  داخلهوزارت امور    مفادات ارایه شدهاز    برعالوه  ORR  مهاجریندفتر اسکان مجدد    توسط

دفتر اسکان مجدد   تیب سایدر و دیتوان یرا م ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  شده توسط  نیتأم یایمزا ددر مور

  .دیکن  دریافت here لینک نیابا کلیک کردن روی  ORRمهاجرین 

دفتر اسکان مجدد مهاجرین    یا یو مزا  امریکا  متحده  االتیا  داخله  وزارت امورارایه شده    مفادات  نی: تفاوت بوالس

ORR هستند؟ کمکی بسته کیجزء  مفاداتهردوی این   ایآ ست؟یچ 

 

شود و برنامه   یاداره م  امریکا  متحده  االتیا  داخله که توسط وزارت امور    R&P  پذیرش و اسکان  برنامه  پاسخ:

شود، دو برنامه جداگانه و    یاداره م  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  ( که توسط  CMA)صحی  و    ینقدکمک  

ویزه مخصوص   دریافت کنندگانشوند.    ی اداره مامریکا  متحده    االتیدولت ا  نهاد جداگانهمجزا هستند که توسط دو  

وزارت    R&P  پذیرش و اسکان  در برنامه  امریکا  متحده  االتیبعد از ورود به ا  ایو  توانند قبل    یم    (SIVمهاجرت  )

  بگونه خودکار و یا اتوماتیک   R&P  پذیرش و اسکان  در برنامه  ثبت نام کنند. ثبت نامریکا  اممتحده    االتیا  داخلهامور  

توانند پس از    یافراد مشود.    ینمانجام    ORR CMA  کمک نقدی و صحی دفتر اسکان مجدد مهاجرین  در برنامه

  ی اجرا مبصورت جداگانه   التیتوسط هر اکه    CMA  کمک نقدی و صحی  برنامه  امریکا درمتحده   االتیورود به ا

متحده    االتیا  داخلهوزارت امور    R&P  پذیرش و اسکاندر برنامه  بدون در نظرداشت اینکه    ،خود را ثبت کنند  شود

 . هستند و یا خیر ثبت امریکا

وزارت    R&P  پذیرش و اسکانشرکت در برنامه    یکه برا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )کنندگان    افتیدر

  ی تحت توافق نامه همکاراسکان مجدد    یکی از نهاد هایتوسط    ،شوند  یانتخاب م  امریکا   متحده  االتیا  داخلهامور  

  دارد تا   تیمسئول   یمال  یحام  نهادند.  گیر   یمقرار    یمال  تی حما  امریکا موردمتحده    االتیا  داخلهبا وزارت امور  

  را  هیو خدمات اولمربوطه اش قرار دهد  از دفاتر    یکیرا تحت     (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگان

  ر یبه سا   یدسترسجهت  و کمک    یفرهنگ معرفی  ،  مورد ضرورت  ی، غذا، لباس هایضرور  هیشامل: مسکن، اثاث  که

  االت یدر ا  ه زیکننده و  افت یدراقامت  روز اول    90  -  30مدت  در    میگردد را  کاریابیو  صحی  ،  یخدمات اجتماع

 د.نمتحده وجود دار االتیدر سراسر ا  R&P پذیرش و اسکانبرنامه مربوط به  دفاتر. ایدامریکا فراهم نم متحده

ارایه میشوند را تمویل و اداره   ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  توسط    فادات مذکور کهم  ،ی مربوطهها  ایالت

کنندگان.  میکنند )  دریافت  ا  میتوانند  (SIVویزه مخصوص مهاجرت   به  از ورود   یبرا  امریکامتحده    االتیپس 

ه  ی را ارا  پذیرش و اسکاناسکان مجدد که خدمات    نهاد.  بدهنددرخواست    شانمحل اقامت    التیدر ا  ایمزا  نیا  افتیدر

امور   توزار R&P  پذیرش و اسکان (  در برنامهSIVکنندگان ویزه مخصوص مهاجرت  ) افتیدر  برای دهند یم

  کمک،  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین    از  ایمزابخاطر دریافت  رخواست  ددر ارایه  ،  امریکا  متحده  االتیا داخله

http://www.acf.hhs.gov/programs/orr
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وزارت    R&P  پذیرش و اسکان  شرکت در برنامه  یکه برا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگانند.یکم

 مهاجرینهماهنگ کننده  با شخص    here با کلیک کردن روی این لینک    خود شان  دی ند باشو  یانتخاب نم  داخلهامور  

 کنند.درخواست شان را ارایه  ایمزا نیابرای دریافت  و مربوطه شان به تماس شوند التیادر 

 

  دیبا  ا یخواهم کرد و    افتی خودکار دراتوماتیک و یا  به طور    R&Pبرنامه پذیرش و اسکان    ی ایمن مزا  ای: آوالس

 آن درخواست بدهم؟ بخاطر دریافت

 

   ( SIVویزه مخصوص مهاجرت  ) انی. متقاضستینخودکار  اتوماتیک و یا اسکان مجدد به صورت  یایمزا پاسخ:

  ی و نسخه هاه  کرد  یروپ  را خانه  Biodata DS-0234  بیوگرافی    رمواسکان مجدد و ف  یایرم انتخاب مزاوف  دیبا

که   یدر حالبه اسرع وقت     (RSC)  اسکان مجددحمایت  مرکز    ای(  NVC)  هزیو  یبه مرکز ملآن را    یک ی الکترون

و  ،  ارسال بدارند  دن متحده هست  االتیاسکان مجدد هنگام ورود به ا  دفتر  نیکتر ینزددر    ایهنوز در خارج از کشور  

نیز    امریکا متحده االتیا  داخلهوزارت امور   R&Pپذیرش و اسکان  شرکت در برنامه  یرا برا هدف شانهمچنان 

  اعالم کنند.

 

تنظیم  (  IOMمهاجرت )   یالملل   نیسازمان ب  قیباشم و نتوانم سفر را از طر  عاجل: اگر مجبور به مسافرت  والس

 ؟نمایم باید کدام کار را انجام دهم 

شرکت در  یرا برا  تان هدفکه   ریدخاص وقت ندا  ط یشراکدام تحت و  دیهنوز در خارج از کشور هست اگر  پاسخ:

  هنوز ، ممکن  نظیم کنیدت شما خود  را  تان  پرواز  که    دیریگمی  می. اگر تصمدیاعالم کن    R&Pبرنامه پذیرش و اسکان  

 مهاجریناداره اسکان مجدد    ط شده توس  تمویل  یایمزا  ای  داخلهاسکان مجدد وزارت امور    یایمزادریافت    طیواجد شرا

(ORR  وزارت )لطفاً در اسرع  اینکه واجد شرایط بودن تان مشخص گردد  یبرا.  دیباش  یو خدمات انسان  صحت ،

از    چونکه واجد  دیریبه اسکان مجدد تماس بگ  مربوط  ترادف  ی ازکیبا    امریکا  متحده  االتیورود به اوقت پس 

تر  ادف ی ازک یبا   ودروز پس از ور  30 الی مدت میکن   یم هیما به شما توص شما محدود به زمان است. بودن  طیشرا

بگ   مربوط تماس  مجدد  اسکان  برادیریبه  بامربوطه    یها  دفتر   ستلدریافت    ی.  لطفا  مجدد  آدرس  اسکان   ایمیل 

SIV@wrapsnet.org  دیشوتماس به . 

 

 ؟کرده میتوانم افتی دررا چطور سفر  قرضه: والس

برنامه  شرکت در    یکه در خارج از کشور برا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگان  صرفا  پاسخ:

مصارف ترانسپورتی    نیتأم  یمسافرت برا  قرضه  افت یدر  واجد شرایط شوند،    یانتخاب م    R&Pپذیرش و اسکان  

با    دیبا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگانسفر،    قرضه  افتیدر  یمتحده هستند. برا   االتیبه ا  شان

المللی مهاجرت  که    یپرواز المللی مهاجرت  است سفر کنند.  تنظیم نموده  IOMسازمان بین    IOM  سازمان بین 

 . کندی م تنظیمرا امریکا متحده   االتیبه ا یکرده و سفر و هیسفر هر فرد را ته قرضه

 

 چند است؟ مفاد آنپرداخت فیصدی  و  ستیمسافرت چ قرضهبازپرداخت  طی: شراوالس

 

شود   یشش ماه پس از ورود آغاز مدر مدت  معموالً    قرضهاست. بازپرداخت    مفاد و سودسفر بدون    قرضه:  پاسخ

 ادداشت یجدول  مندرج در    راوماهاقساط  را در    قرضه  دیبا  رندهیماه به طور کامل پرداخت شود. گ  42در مدت    دیو با

مسافرت   قرضه . بازپرداخت  پرداخت گرددشده    تعییناسکان مجدد    دفتربه    دیبا  راوماه  اقساطبازپرداخت کند.  قرضه  

سازمان بین المللی   به  قرضهو از بازگشت بیشتر می بخشد اعتبار امریکا متحده  االتیدر اشخص قرضه گیرنده را 

 کند.  یم یریجلوگ یجمع آور شتریاقدامات ب یبرا  داخلهوزارت امور  ای IOM  مهاجرت

 

  

 

http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/orr-funded-programs-key-contacts
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درخواست مرا    و یا کدام مرجع  ی، ک شومانتخاب    R&Pبرنامه پذیرش و اسکان  شرکت در    ی: اگر من براوالس

 ؟ رسیدگی خواهد کرداسکان مجدد  یا یمزادریافت  یبرا

 

شما برای   به درخواستنهاد  از هر محل و نهادی که ویزه شما صادر شده در همان  ،  2020سال    لیرماه اپاز    پاسخ:

شما توسط    هزیو و  دیهست  یعراق  یمتقاض  ک ی. اگر شما  ردیرسیدگی صورت میگ   هداخلوزارت امور    یایمزادریافت  

توسط    ایمزا  دریافت  یاست، درخواست شما برا  پروسس و صادر شدهلبنان    ای  هیدر ترک  امریکا  متحده  االتیسفارت ا

شود. یماجرا و رسیدگی    هیبودجه وزارت مستقر در استانبول، ترک از    تمویل شده(  RSCمجدد )  کاناس   حمایتمرکز  

  پروسس شده   امریکا  متحده  التا یا  گریشما توسط سفارتخانه د  هزیو و  دیهست  یافغان  ای  یعراق  یمتقاض  ک یاگر شما  

مان،  عمستقر در    RSC  مرکز حمایت اسکان مجدد  اسکان مجدد توسط  یایمزادریافت    یاست، درخواست شما برا

 شود. یمپروسس و رسیدگی اردن 

 

 کنم؟ک وظیفه ر ت ایشروع به فروش امالک و  د ی با یزمان  مقطع کدام: در والس

 

  امریکا   متحده  االتی ا  ی عموم  یسرکنسول  ا یکه سفارت    یتا زمان  ا یامالک خود را بفروشد و    دینبا  یمتقاضپاسخ:  

وظیفه  ارجاع نشده باشد،    IOM  سازمان بین المللی مهاجرت  سفر به  بیترت   یشما برادوسیه  صادر نكرده و    اه رزیو

 د.یكن ن کرترا  تان

 

 ؟ندا شامل این کمک ها مسکن و غذا ای؟ آگردند یم اتنیتأم شامل کدام  یزندگ هیاول ی: کمک هاوالس

 

پس از ورود    اول  ماه   در  دی، باداخلهوزارت امور    R&Pبرنامه پذیرش و اسکان    تحتاسکان مجدد    دفاتر  پاسخ:

تمام   فراهم    یاساس  یازهاینفرد،  را  تامین کمک    ایو  شامل مسکن و غذا    این کمک هاکنند.  حمایتی  مالی برای 

 ی)کمک نقدها  کمک    ریبه سا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندهکه    یاست تا زمان  ییغذامصارف  

 د. نمای دایپ ی( دسترسغذاکوپون و  یعموم

 

 است؟  قرضه  زیروز اول ن 30در  یزندگ  هیاول یکمک ها ای: آوالس

 

اسکان    دفتررا به    یبودجه اامریکا  متحده    االتیا  داخلهوزارت امور      R&P  برنامه پذیرش و اسکان.  ریخن  پاسخ:

اختصاص داده شده است.     (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندهکمک به    یمجدد اختصاص داده که برا

 شد. بایم اپارتمان/جای کرایهپرداخت  بشمول یاقالم ضرور  هیتهتامین مصارف  یوجوه برا

 

شود؟   یم برایم فراهممسکن جای و ه گونشرکت کنم چ R&Pبرنامه پذیرش و اسکان : اگر من بخواهم در والس

 ؟تعمیر زندگی کنم کین در یمهاجر ریبا سا بایدمن  ایآ

 

آپارتمان متوسط    کی شده    فراهم، مسکن  صورت عموممتفاوت است. به    گرید  محل تا محل  کیمسکن از    پاسخ:

دارند و    پارتمانا  تعمیر ها و بالک های که.  انداهدا شده    ی جامعه محل  ی اعضاسایر  که توسط  است    لیوسا  مجهز با

از   یگسترده ا  فیطدر آن  د  نشو  یاسکان داده مجهت      (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کنندگان  یبرا

 ند. زندگی میکنمختلف  یاجتماع یاقتصاد یها نهیها و زم  نییها، فرهنگ ها، آ تینژادها و قوم بامردم 

 

،  نکنممتحده شرکت   االتیا  داخلهوزارت امور      R&Pبرنامه پذیرش و اسکان  که در    رم یبگ  می: اگر من تصموالس

 کنم؟ارایه بدون کمک  یاجتماع ات نیکارت تأم خود را جهت هر دفتر درخواستبه توانم  یم ایآ

 

خود را درخواست  کدام مرجع  تواند بدون کمک    یم     (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  دریافت کننده  ی.بل  پاسخ:

 here لینک  نیاباالی  کند. لطفاً  ارایه    یاجتماع  اتنیاداره تأم  ساحویدفتر    کی  به  یاجتماع  نیکارت تأم  برای دریافت

 .بیابیدرا  یاجتماع نیاداره تأم ساحویدفتر نزدیک ترین تا   دیکن کیکل

 

https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
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)  انیمتقاض تأم   (SIVویزه مخصوص مهاجرت   کارت  فشان  یاجتماع  اتنیکه  در  )درخواست   DS-260رم  ورا 

کنند.  ی م  افتیپست در  قیخود را از طر  یاجتماع  نیتأم  یند، کارت هاوده امن( درخواست  تمهاجر  هزیو  یک ی الکترون

 شود. یم  رسالا  DS-260رم  ودر ف  یه شده توسط متقاضیبه آدرس ارا  امریکا  متحده  االتیاز ورود به ا  بعدکارت    نیا

 

اجازه    ای، آنکنمشرکت    داخلهوزارت امور      R&Pبرنامه پذیرش و اسکان  که در    رمیبگ  می: اگر من تصموالس

 نیتأم  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  آن توسط  مصارف    ایدارم و آ  تداوی را  ی برا  یمحل  داکترهر  رفتن پیش  

 شود؟یم

 

  صحی   یایاز مزا  دی ، فرد باORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  دریافت و تامین مصارف صحی از    ی. براخیرن  پاسخ:

درخواست  یاد میشود    (RMA)  کمک صحی مهاجرین  به نام که    ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  شده توسط    نیتأم

 شناخته شود. طیواجد شرااینکه  باید کند و

 

ی مدت زمان را  چ  امریکا  متحده  االتیپس از ورود به ا  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  کمک از    افتی: دروالس

 ؟در بر میگیرد

 

پروسس  زمان  پاسخ: مراحل  برای  طی  به    هادرخواست    و  مها    التیانظر  فرد  است.  با    یمتفاوت  ارایه تواند 

اقامت دارد به مزا  یالتیا  بهدرخواست   دفتر  کند.    دایپ  یدسترس  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین    یایکه در آن 

و یا مرجعی را فراهم میکند که  اطالعات مربوط به محل  و    دشویتماس م  با او به  ORRاسکان مجدد مهاجرین  

 کند. را ارایه  ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین  یایمزاجهت دریافت رخواست شخص میتواند د

 

دفتر اسکان  و خدمات    ایمزابرای دریافت  درخواست  امریکا  متحده    االتیتوانم به محض ورود به ا  یم  ای: آوالس

 کنم؟را ارایه   ORRمجدد مهاجرین  

 

  متحده   االتیبه محض ورود به ا  دی، افراد بانیتوسط قانون محدود شده است. بنابرا  واجد شرایط بودن  ی.بل  پاسخ:

 اقدام کنند. ORRدفتر اسکان مجدد مهاجرین بودجه از و خدمات  ایمزادریافت  یبرا امریکا

 

 ؟چه باید بکنمخص اسکان داده شوم. مش التیا ایشهر  کیخواهم در  ی: من موالس

 

که تصمیم به اشتراک در برنامه پذیرش و  مقیم در خارج  (  SIVدریافت کنندگان ویزه مخصوص مهاجرت )  پاسخ:

 می گیرند در مورد محل اقامت شان در ایاالت متحده امریکا دارای دو گزینه می باشند.  R&Pاسکان 

 

در مورد خود و    (بیوگرافیشناسایی )شما می توانید به اداره اسکان مجدد اجازه بدهید تا با در نظرداشت معلومات  

رهایش، فرصت های   محل  ، قابلیت دسترسی بهارزان خانه  کرایهفامیل تان و همچنان با در نظرداشت نیاز تان به  

معلومات و تجارب زیادی    ،ن را انتخاب نماید. اداراتکاری و خدمات و حمایت قوی در اسکان مجدد، محل اقامت تا

نه به زندگی تان در ایاالت متحده شروع  دارند تا شما موفقا های مساعد برای اسکان مجدد    موقعیتدر پیدا کردن  

 نمایید.

 

وابسته )  شما همچنان می توانید در اسکان مجدد تان به شهرهای دیگر ایاالت متحده که در آنجا فامیل یا دوستان تان

اما خیلی مهم است تا از هزینه زندگی و قابلیت دسترسی به محل در ایاالت متحده( زندگی نمایند، اولویت بدهید،    تان

در آنجا آگاه باشید. لطفًا به خاطر داشته باشید که هنگام اولویت دهی به کسیکه قرار است در نزدیکی های    رهایش

تا شما را در همجواری وی اقامت دهیم و به شما جدًا توصیه می شود وی اسکان مجدد شوید، همیشه ممکن نیست  

را نیز مد نظر بگیرید. در بعضی مناطق    پیدا کردن خانهعوامل دیگر به ویژه    ،تا در کنار در نظر گرفتن موقعیت

تا در محل  خیلی قیمت و کمیاب اند. بعضی اوقات نیاز است کرایه خانهشمالی،  کشور مانند ساکرامنتو و ویرجینای

 رهایش مؤقت مانند هوتل ها زندگی نمود. 
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 .U.S در زیر بخش " DS-0234 SIV Biodata Formدرخواست دهندگان می توانند این معلومات را در فورم 

Ties  ،آدرس نام مکمل،  باید  باشد،  ایاالت متحده  در  دارای وابسته  دهنده  نمایند. در صورتیکه درخواست  " درج 

و در ضمن ماهیت    رس ایمیل شخصی را که می خواهد در نزدیکی وی زندگی نماید ارائه کندشماره تلیفون و آد

قرابت با این شخص )اشخاص( چون )مادر، دختر، برادر وغیره( را نیز بیان نماید. در صورتیکه معلومات بیش از  

اولویت شان را به ترتیب   یک شخص داده شود و آنها در موقعیت های مختلف زندگی نمایند، درخواست دهندگان باید

بگویند. لطفًا به خاطر داشته باشید که وابسته شما در ایاالت متحده باید در حال حاضر در این کشور زندگی نماید )و  

نباید در خارج از ایاالت متحده زندگی یا کار کند( و با صحبت در مورد پرونده درخواست دهنده با اداره اسکان  

 مجدد رضایت داشته باشد.

 

سوال: محیط اسکان مجدد در ساکرامنتو و ویرجینیای شمالی چگونه است؟ آیا می توانم در مورد کرایه خانه در  

 موقعیت های مختلف در ایاالت متحده جستجو کنم؟

 

چون  جواب:   های  موقعیت  شمول  )به   و   ,Elk Grove, Yuba City, North Highlandsساکرامنتو 
Carmichael  :)به سبب ورود تعداد کثیر افراد    وغیرهSIV    و محدودیت در دسترسی به خانه، لطفًا آگاه باشید که

تا زمان پیدا شدن راه حل در    SIVفعاًل محیط اسکان مجدد در ساکرامنتو خیلی چالش زا است. افراد تازه وارد  

امت دایمی، برای چندین هفته یا ماه در هوتل ها می مانند. از اینکه گزینه های موجود و ارزان قیمت دریافت محل اق

به  کرایه خانه خیلی محدود اند، امکان این وجود دارد که دور از وابسته تان در ایاالت متحده مسکن گزین شوید.  

( باشند یا PAذیل با درخواست دهنده اصلی )  خانه مؤقت و دایمی، تنها افرادی که دارای قرابتشدید    کمبودسبب  

  در منطقه ساکرامنتو اقامت داده می شوند: شوهر، والدین، فرزند و خواهران و برادران.   PAدرخواست دهنده اصلی  

سال باشد و   18طفل زیر سن    PAدرخواست دهنده اصلی  قرابت های دیگر در صورتی پذیرفته خواهند شد که  

 اقارب دیگری در ایاالت متحده نداشته باشد.

 

چون   های  موقعیت  شمول  )به  شمالی   ,Alexandria, Falls Church, Arlington, Manassasویرجینیای 

Stafford, Woodbridge, Dale City, Fairfax, Fredericksburg  :)ویرجینیای شمالی بزرگتر نیز    وغیره

جًدا توصیه می شود که به علت کمبود خانه تنها آنانی که با عضو نزدیک  دی کمبود خانه مواجه است.  با مشکل ج

آنانی که می خواهند در ویرجینیای شمالی سکونت اختیار    فامیل اسکان مجدد می شوند، در این منطقه ساکن شوند.

ل یا محل های رهایشی موقت دیگر ساکن خواهند  کنند و قادر به زندگی با وابسته شان در ایاالت متحده نباشند در هوت

 شد.

 

است که در آن معلومات در   Living Wage Calculatorمفید واقع می شود وبسایت    SIVsوبسایت که برای  

  /https://livingwage.mit.eduمورد هزینه های زندگی، مصارف و دستمزدهای معمول درج می باشد:

 

 ه خدمات است؟ یارا مسؤول دفتر کدامکه  بدانمنم اتویم چطور: والس

 

برنامه به شرکت در    میتصم   ،در خارج از کشور    (SIVمهاجرت  )ویزه مخصوص    یمتقاض  شخصاگر    پاسخ:

به امریکا  متحده    االتیبه ا  صوفوم  متیقبل از عز  یمتقاضشخص    دوسیهداشته باشد،    را  R&Pپذیرش و اسکان  

مزایا از مرکز حمایت اسکان دریافت  که جهت  را    یمتقاض   دوسیهمسئول به  دفتر  شود.    ی م  ارجاعاسکان مجدد    دفتر

را    مربوطهدفتر    بهاطالعات مربوط    و  ،رسیدگی مینماید  ردهدریافت ک  R&Pبرنامه پذیرش و اسکان    RSCمجدد  

 . فراهم میسازدشخص متقاضی به خدمات برای ارایه 

 

و      (SIVمهاجرت  )ویزه مخصوص  اسکان مجدد    یایدرباره مزامیتوانم با مرجعی به تماس شوم که    ای: آوالس

 کند؟  را فراهم یشتر یاطالعات ببرایم خدمات پس از ورود  

 

  RPC  قبل از عزیمت  دی(  پس از ورود باSIVویزه مخصوص مهاجرت  )  یایدر مورد مزا  یاالت اضافوس  پاسخ:

 ارسال شود. SIV@wrapsnet.orgبه آدرس ایمیل 

https://livingwage.mit.edu/
mailto:SIV@wrapsnet.org
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انتظارات   کدامو    بدست بیاورمتوانم    یاز کجا مامریکا را  متحده    االتیدر ا  یدر مورد زندگ  یشتریاطالعات ب:  والس

 م؟داشته باشهنگام ورود به آنجا را میتوانم در 

 

زندگی    یانتقال مرحلهحاوی معلومات در است که  یاطالعات فرهنگ  یدارا یتبادل فرهنگ تعارفی منابع  پاسخ:

 : یابیددر این معلومات را از این آدرس انترنیتی  دیتوان  یمشما  و  امریکا میباشدمتحده  االتیدر اکردن 

https://coresourceexchange.org/refugee-resources/ 

 

میخواهند  که      (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  انیمتقاض  یکه برا  تعارفی  یها  لمیشود ف  یم  هیتوص  انیبه متقاض

 :لینک تماشا کنندبا کلیک کردن بر را تهیه شده امریکا مسکن گزین شوند متحده  االتیدر ا

https://coresourceexchange.org/refugee-stories/ 

 

 آدرس انترنیتی زیر مراجعه کنید: بهامریکا  متحده  االتیدر ا یدر مورد زندگ شتریب  معلومات یبرا

www.corenav.org 

 

 

برنامه امریکا را تحت  متحده    االتی ا  برای مهاجرین دراسکان مجدد    کدام نهاد های دیگری اند که خدمات:  والس

 د؟ کنن یه م یارا R&Pپذیرش و اسکان 

 

با وزارت    ید که طبق توافق نامه همکارناسکان مجدد وجود دار  نهاد دیگر در حصه ارایه خدمات  نیچند  پاسخ:

ها به دفاتر    نهاد  نیکنند. ا   یمو فعالیت  شرکت      R&P  برنامه پذیرش و اسکان  امریکا تحتمتحده    االتیا  داخلهامور  

در   شتری کسب اطالعات ب یوابسته اند. براامریکا  متحده    االتیدر سراسر ا مربوطه R&Pبرنامه پذیرش و اسکان 

 : دیکن دنیشده است د ستل ریآنها که در ز یها تی ب سایاز و لطفااسکان مجدد،  یها نهادمورد 

 

 www.churchworldservice.org  (CWS)خدمات جهانی کلیسا 

 

 www.episcopalchurch.org (EMM)ی مهاجرت اسقف یوزارتخانه ها

 

 www.ecdcus.org (ECDC)شورای انکشافی مردمی ایتوپیایی 

 

 HIAS  www.hias.org  یانجمن کمک به مهاجران عبر

 

 www.rescue.org  (IRC)کمیته بین المللی نجات 

 

 www.lirs.org (LIRS) لوتران یخدمات مهاجرت و پناهندگ

 

 www.refugees.org (USCRI) امریکا متحده االتین ایپناهندگان و مهاجر  تهی کم

 

 www.usccb.org/mrs (USCCB)امریکا  متحده االتی ا کی کاتول یکنفرانس اسقف ها

 

 www.wr.org (WR)ی امداد جهان

 

 

 تواند؟  ی نم  ییکایدوست / همکار آمر  کید که  کن  یم   شنهادیپ  کدام موارد را  R&Pبرنامه پذیرش و اسکان  :  والس

 

https://coresourceexchange.org/refugee-resources/
https://coresourceexchange.org/refugee-stories/
http://www.corenav.org/
http://www.churchworldservice.org/
http://www.episcopalchurch.org/
http://www.ecdcus.org/
http://www.hias.org/
http://www.rescue.org/
http://www.lirs.org/
http://www.refugees.org/
http://www.usccb.org/mrs
http://www.wr.org/
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تازه رای  ب  یبا جوامع محل  یسازگاررا جهت    یادیدانش ز  ،رباتجبا داشتن  اسکان مجدد    یمحل  یها  نهاد  پاسخ:

در    انشراجعین  توانند به م  یهستند که م  یچند خدمات  یها  دنهااز موارد، آنها    یار ی. در بسبخرچ میدهندواردان  

 به  تیحما   بخاطربا دوستان و اقوام    شارکتمحصه  کمک کنند. آنها در    یآسان به برنامه ها و منابع محل  یابیدست

بروز شرایط  دارند. در صورت  کافی  در صورت لزوم و به طور مناسب تجربه  راجعین  م  رایاسکان مجدد و کمک ب

میتوانند حمایت های الزم را به   اسکان مجدد  شده برای فایق آمدن به مشکالت در حصهن  ی نیب  شیپ غیر مترقبه و  

 کنند.فراهم تازه واردان 

 

 اقدام کنم؟   (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )دریافت  یتوانم برا یم چطور: والس

 

ب  یدر و  (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )برنامه دریافت  یبودن و درخواست برا طیاطالعات واجد شراپاسخ: 

 https://travel.state.gov. موجود است: امریکا متحده  االتیا داخلهوزارت امور  تیسا

افغانی  ترجمان    یبرا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )اطالعات در مورد برنامه   • را    یو عراقهای 

آ  دیتوانیم این  کنیددراز  دریافت  انترنیتی  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-  س 

.interpreters.html-translators-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv 

  

یندگی  امبه ن  ایو  که توسط    یها   یعراق  یبرا    ( SIVویزه مخصوص مهاجرت  )اطالعات در مورد برنامه   •

ا شده    امریکامتحده    االتیدولت  را  استخدام  آ  د یتوان  یماند  این  کنید. دراز  دریافت  انترنیتی    س 

-visas-immg-visas/immigrate/special-tent/travel/en/ushttps://travel.state.gov/con

.   gov.html-us-employed-iraqis 

 

و یا به  که توسط های افغان یبرا  (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )اطالعات در مورد برنامه  •

س انترنیتی دریافت کنید  دراز این آ د یتوان یند را مده ااستخدام شامریکا  متحده  االتیدولت ا نمایندگی

-visa-immg-visas/immigrate/special-https://travel.state.gov/content/travel/en/us

. gov.html#top-us-employed-afghans 

 

مورد  وبرای س • در  اضافی  پوریاالت  افراد  در    I-360خواست  ردفورم    خانه  نبراسکا،  خدمات  مرکز 

  SIVTranslator.NSC@dhs.gov.به این ایمیل آدرس به تماس شوندمیتوانند 
 

 ت یتوانم از وضع  یارسال کردم. چگونه م را خانه پوری و  مهاجرت  ه مخصوص  زیوخواست  ردفورم    ک ی: من  والس

 خود مطلع شوم؟ درخواست

 

ال وس    ( SIVویزه مخصوص مهاجرت  )برای  خواست  رد  هدایات  و   ترتیب دوسیه  طیکه در مورد شرا  یافراد  پاسخ:

. ندشوتماس  به    SIVTranslator.NSC@dhs.gov  آدرس ایمیل  (، بهDHS)  یداخل   تیبا وزارت امن  دیدارند با

مشوره   یاضبه متق  یک ی پست الکترون  قیرسد، از طر  یم  هزیو  یشده به مرکز مل  د ییخواست تأ رد  کیکه    یهنگام

به و  یداده م افراد  یمرهنمایی    یشود و  تأ   یشود.  از  د  دییکه پس  یزه مخصوص مهاجرت  وخواست  ردرمورد 

(SIV)    یمستق   دیدارند، با  یالوخود س ً به    ا یو    NVCInquiry@state.gov  به آدرس ایمیل  هزیو   یبا مرکز مل  ما

 7:30از ساعت  هزی و  ملی در مرکزراجعین خدمات م ندگانی . نماندشوتماس به  0700-334-603-1  تلیفون شماره

 ( در دسترس هستند.به وقت امریکاشب )  مهیصبح تا ن

 

پناهنده با من    منحیث ایو  ارجاع شده ام    USRAP  برنامه پذیرش مهاجرت ایاالت متحده امریکا  : من قبالً بهوالس

 کنم؟  تعقیب دی. کدام برنامه را باهستممهاجرت مخصوص  هزیو  و واجد شرایط، شدهمصاحبه 

 

در مدت چندین    ندی کند. هر دو فرآتعقیب برنامه ها مربوط به شخص میگردد که کدام پروگرام را تعقیب می   پاسخ:

 االتیدر ا  دنشفته  ری پذ   یبرا  ینی هر دو برنامه تضمدر    یتر نباشد. ثبت درخواست  ی، اگر طوالن ماه تکمیل خواهد شد

https://travel.state.gov/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visas-iraqis-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visas-iraqis-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html#top
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html#top
mailto:SIVTranslator.NSC@dhs.gov
mailto:SIVTranslator.NSC@dhs.gov
mailto:NVCInquiry@state.gov
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ویزه  و    مهاجرت   یکنند. برنامه ها  تعقیبطور همزمان    هتوانند هر دو برنامه را ب  یم   انی. متقاضستین  امریکا  متحده

 بودن متفاوت است.  طیاز نظر روند و واجد شرا  (SIVمخصوص مهاجرت  )

 

دفتر ملل    شماره    ای  UNHCR  کمیشنری عالی سازمال ملل متحد برای مهاجرین  در  یا  دوسیه  ی: اگر کسوالس

 انجام دهند؟را کارباید کدام آنها  ؟یباشد چ داشته را  UNمتحد 

 

شان را    توانند درخواست  ی( هستند، مSIVمهاجرت )ه مخصوص  زیبرنامه و  در  طیشرا  واجدکه    یانیمتقاض  پاسخ:

  کی  ایثبت نام کرده باشند و    UNHCR  کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین  اگر در  یدهند، حت  ارایه

 د.نباشداشته  USRAP در برنامه پذیرش مهاجرت ایاالت متحده امریکا انتظارحالت درخواست در 

 

کنم؟ اگر    یم  افتیمتحده را در  االتیا  تیتابع  ای، آامریکا پذیرفته شوممتحده    االتیدر ا  ی که من: در صورت والس

 ؟ قدر وقت را دربر خواهد گرفتاست، چ نیچن

 

م  یدا  یاقامت قانون  تی متحده وضع   االتیبا ورود به ا    (SIVویزه مخصوص مهاجرت  )  کنندگاندریافت    پاسخ:

(LPRرا بدست م )کنندگان    افت ی، دررشیآورند. پس از پذ  ی(  ویزه مخصوص مهاجرتSIV)    سپری  از    بعد

 .شناخته میشوندمتحده  االتیا تیدرخواست تابع طیمتحده واجد شرا االتی( سال در ا5پنج )نمودن 

 


