
 

 آماده گی برای مصاحبھ پناھندگی 
 قبل از مصاحبھ 

 اسناد ذیلرا کھ باید بھ مصاحبھ بیاورید، آماده سازید: اسنادی کھ با خود میاورید. •
o  آگھی برای مصاحبھ کھ از اداره خدمات تابعیت ومھاجرت ایاالت متحدهUSCIS دریافت نموده اید 
o  ــھ ــل فورم ــک نق ــھ  Form I-589ی ــبالً ب ــھ ق ــنادی ک ــل اس ــک نق ــود، و ی ــوب میش ــدگی محس ــرای پناھن ــتی ب ــھ درخواس ــال  USCISک ارس

 یده انمود
o  پاسپورت ھای منقضی شده)اشتھ اید (حتی دتمامی پاسپورت ھایی کھ تا بھ حال 
o (اگر دارید) جواز کار 
o  ایــاالت متحــده اســتفاده نمــوده ایــد (بطــور مثــال، بــھ ویــزه ھــایی کــھ بــرای داخــل شــدن“MICA”  یــا“BCC” ،I-94  و ســندI-512  ســند"

 مسافرت کوتاه مدت"، اگر قابل اجرا است)
o رانندگی) سالیسن (بطور مثال، پاسپورت معتبر یا دار سایر کارت ھای ھویت تصویر 
o  شدۀ تصدیق تولد، اگر موجود است  تاییدنسخھ اصلی یا 
o  استخط، اگر قابل اجرا  حشدۀ نکا  تاییدنسخھ اصلی یا  
o  نسخھ ھای اصلی یا تصدیق شدۀ تصدیقنامھ ھای تولد اطفال شما، اگر موجود است 
o تذکره افغانی، اگر موجود است 

ــتی: • ــافات در درخواسـ ــرات و اضـ ــد در  تغییـ ــر میخواھیـ ــا اگـ ــت، و یـ ــوده اسـ ــر نمـ ــما تغییـ ــھ شـ ــا وظیفـ ــون، آدرس، یـ ــماره تیلفـ ــورتیکھ شـ درصـ
 درخواستی خویش چیزی را اضافھ و یا اصالح نمایید، ھمان معلومات را با خود بیاورید.

ــت • ــوانین مؤق ــابر ق ــھ بن ــھ ب ــد در رابط ــاجرت 19-کوی ــت و مھ ــدمات تابعی ــب اداره خ ــرجم از جان ــراھم خوا USCIS، مت ــدف اگــر بــھ زبــان : ھــد ش
 خواھد کرد.  توظیفبطور رایگان مترجم را انگلیسی صحبت نمیکنید، دفتر امور پناھندگی برای مصاحبھ شما 

 در روز مصاحبھ:

دقیقــھ قبــل از زمــان تعیــین شــده بــرای مصــاحبھ، بــھ دفتــر امــور مھــاجرت بــھ آدرســی کــھ در آگھــی مالقــات شــما  30حضــور یــافتن بــھ مصــاحبھ:  •
 5الــی  1.5بعــد از رســیدن، نــزد شــخص مســوول برویــد و ثبــت نــام کنیــد. بــھ یــاد داشــتھ باشــید کــھ مصــاحبھ بــین ســت، حاضــر شــوید. ذکــر شــده ا

 ساعت را در برمیگیرد. لطفاً آب و خوردنی با خود بیاورید زیرا مدت طوالنی در این دفتر میمانید.  
ــھ مصــاحبھ:  • ــی ب ــدھمراھ ــل کوی ــھ دلی ــید و 19-ب ــک بپوش ــاً ماس ــد. لطف ــھ مصــاحبھ بیاوری ــود ب ــا خ ــراد را ب ــایر اف ــد س ــما نمیتوانی ــوع، ش ، در مجم

 خود را اگر دارید، با خود بیاورید.  19-کارت واکسین کوید
o  :جــاب میکنــد مھــاجرت ای قــوانین درصــورتیکھ ھمســر و یــا اطفــال شــما نیــز بــھ اســاس درخواســتی شــما، بــھ پناھنــدگی درخواســت میکننــد

تــا ھمســر و فرزنــدان شــما کــھ متقاضــیان پناھنــدگی انــد، بــا شــما در ایــن مصــاحبھ اشــتراک کننــد. لطفــاً ھمســر و اطفــال خویشــرا مطلــع 
 سازید تا کارت ھای معتبر تثبیت ھویت و اسناد فوق الذکر مربوط بھ درخواستی خویشرا با خود بیاورند. 

در جریان مصاحبھ:

 حقیقــتپناھنــدگی از شــما خواھــد خواســت تــا دســت خویشــرا بلنــد کنیــد و ســوگند یــاد کنیــد کــھ کارمنــد امــور در آغــاز مصــاحبھ، ســوگند:  •
ــاد داشــتھ باشــید کــھ دروغ کارمنــد امــور را میگوییــد.  ــاً بــھ ی ــدگی کــارت ھــای شناســایی و ســایر اســناد را مــرور خواھــد کــرد. لطف پناھن

خیلــی مھــم اســت تــا بــھ ھــر ســوال صــادقانھ پاســخ لــذا یــا کارمنــد امــور مھــاجرت جــرم پنداشــتھ میشــود،  کارمنــد امورپناھنــدگیگفــتن بــھ 
 دھید. 

ــام اســتفاده از متــرجم:  • ــد تم ــا متــرجم بتوان ــد ت ــاه اســتفاده نمــوده و مکــرراً مکــث کنی ــارات کوت ــا شــما ھنگــام حــرف زدن عب مھــم اســت ت
مھــم اســت کــھ منتظــر بمانیــد تــا متــرجم ترجمــھ را تکمیــل نمایــد، و شــما در ھمچنــان آنچــھ را کــھ شــما میگوییــد، بــھ درســتی ترجمــھ کنــد. 

ــ ــادری خــویش صــحبت نمایی ــان م ــھ زب ــان مصــاحبھ صــرف ب ــتباه جری ــب د. در صــورت متوجــھ شــدن اش ــد از جان ــرجم، کارمن ــورمت  ام
 پناھندگی را مطلع سازید. 

ــار: • ــت اعتب ــد  قابلی ــا کارمن ــت ت ــم اس ــدگی، مھ ــیس پناھن ــر ک ــوردر ھ ــما  ام ــود، و ش ــد ش ــما معتق ــتگویی ش ــھ صــداقت و راس ــدگی ب پناھن
ــوه دھیــد. درصــور ــا کــیس خویشــرا نســبت بــھ آنچــھ کــھ اســت، قــویتر جل عــدم صــداقت  بــھتیکھ کارمنــد امــور پناھنــدگی کوشــش نکنیــد ت

در درخواســتی کــھ محــض بــھ ھمــین دلیــل رد خواھــد کــرد. اگــر شــما شــواھد متفــاوت تــر نســبت بــھ آنچــھ را ، کــیس شــما پــی ببــردشــما 
شــرا و یــا اگــر شــما تــاریخ ھــا، نــام ھــا و ســایر معلومــات نادرســت یــا متفــاوت نســبت بــھ درخواســتی خوی خــویش گفتــھ ایــد ارایــھ نماییــد، 

ــد، ــھ نمایی ــرد.  ارای ــدگی در مــورد عــدم صــداقت شــما تصــمیم بگی ــور پناھن ــد ام ــا کارمن ــن کــار شــما باعــث میگــردد ت ــان حاصــل ای اطمین
 و با تمامی جواب ھا در درخواستی پناھندگی، آشنایی داشتھ باشید. مایید کنید کھ درخواستی خویشرا چندین بار مرور ن 

چونکــھ بســیار مھــم اســت تــا شــما در گــواھی خــود صــادق و دادن در جریــان مصــاحبھ مھــاجرت: گــواھی  مشــوره عمــومی بــرای •
 سازگار باشید، حین ارایھ پاسخ بھ سواالت کارمند امور پناھندگی، لطفاً مشوره ھای ذیلرا در ذھن داشتھ باشید:

o  :"  در صورت نفھمیدن سوال یا حرف ھای مترجم، بھ کارمند مسوول بگویید! "من نفھمیدم



 

 

o :" درصــورتیکھ پاســخ ســوال را نمیدانیــد یــا در مــورد پاســخ بــھ ســوال کــامالً مطمــئن نیســتید، بــھ کارمنــد  "مــن نمیــدانم
 بگویید! بھتر است بگویید "نمیدانم" نھ اینکھ حدس بزنید. 

o  :" خــاطر را بــھ خــاطر نداریــد، بــھ کارمنــد مســوول بگوییــد کــھ پاســخ را بــھ  تســواالیکــی از اگــر پاســخ بــھ "بــھ خــاطر نــدارم
و پاســخ تقریبــی میدھیــد. درصــورتیکھ معلومــات در درخواســتی و یــا اســنادی شــامل اســت کــھ قــبالً ارســال نمــوده ایــد،  نداریــد

 ورید. بیااز کارمند بخواھید تا اجازه دھد درخواستی خویشرا یکبار ببینید تا پاسخ را بھ یاد 
o !صــرف ســوالی را پاســخ دھیــد کــھ دقیقــاً کارمنــد از بســیار مھــم اســت تــا  صــرف ســوالی را جــواب دھیــد کــھ پرســیده میشــود

 خواستھ شده است را ندھید. کھ شما پرسیده است. معلومات بیشتر از آنچھ 
یی خواھــد بــود کــھ در آن یــک سلســلھ ســواالت و جوابــات یــا گفتگــومصــاحبھ پناھنــدگی شــما مقــدمتاً مکالمــھ  فارمــت یــا قالــب مصــاحبھ: •

 بین شما و کارمند امور پناھندگی تبادلھ میشود. 
o  مـــرور فورمـــھ 1بخـــش :I-589ــد امـــور پناھنـــدگی درنخســـت ــما را مـــرور خواھـــد کـــرد.  I-589فورمـــھ  ،. کارمنـ اگـــر شـ

 را مطلع سازید.  مسوولد، کارمند میخواھید معلومات ارایھ شده در این فورمھ را اصالح، اضافھ یا توضیح نمایی 
o  ــورد آنچــھ :2بخــش ــات در م ــھ جزئی ــد. ک ــراس داری ــاد و چــرا از برگشــتن ھ ــاق افت ــھ شــما اتف ــدگی در  ب ــور پناھن ــد ام کارمن

ســواالت را تعــداد در کشــور اصــلی بــھ شــما اتفــاق افتــاد، و چــرا از برگشــتن ھــراس داریــد، یککــھ قــدم بعــدی در مــورد آنچــھ 
 قبالً در درخواستی توضیح نموده اید، سازگار باشد.  کھ این معلومات باید با آنچھمطرح خواھد کرد. 

o  ــا  ســواالت امنیتــی بلی/نخیــر: :3بخــش کارمنــد امــور پناھنــدگی تعــداد زیــادی از ســواالت بلی/نخیــر را مطــرح خواھــد کــرد ت
ــھ شــما  ــد ک ــان حاصــل نمای ــی اطمین ــده باعــث خطــر امنیت ــاالت متح ــھ ای ــواالت روی . در خصــوص نمیشــویدب ــن س ــا، ای افغانھ

شــما یــا خــانواده شــما گــاھی از طالبــان یــا گــروه دیگــر مســلح در افغانســتان حمایــت مــالی نمــوده ایــد یــا خیــر، و شــما آیــا اینکــھ 
 نظامی دیده اید، و سایر سواالت مشابھ متمرکر خواھد بود. وزش و آمداشتھ اید یا خانواده شما گاھی سالح 

ــتی:  • ــودن درخواس ــده کارامضــا نم ــا ش ــاحبھ رونم ــان مص ــھ در جری ــی ک ــمول تغییرات ــتی، بش ــا درخواس ــت ت ــد خواس ــما خواھ ــد از ش من
اســت را امضــا نماییــد. امضــای شــما نشــان میدھــد کــھ شــما وعــده میدھیــد کــھ تمــام آنچــھ در درخواســتی تــذکر یافتــھ اســت، تاجــایی کــھ بــھ 

 حافظھ و درک شما بستگی دارد، درست و حقیقت است. 
ــا  ھمســر/طفل عــارض: • ــد، آنھ ــامل ان ــان ش ــده گ ــث درخواســت کنن ــما بحی ــدگی ش ــتی پناھن ــما در درخواس ــل ش ــر و طف درصــورتیکھ ھمس

ــات خواھنــد کــرد و فارمــت یــا قالــب مصــاحبھ اساســاً یکســان خواھــد بــود. کارمنــد  ــا کارمنــد امــور پناھنــدگی مالق امــور پناھنــدگی نیــز ب
از اطفــال نیــز ســواالتی را مطــرح خواھــد کــرد. ھــدف ایــن ســواالت از ھمســر شــما در مــورد رابطــھ شــما ســواالتی را بپرســد و ممکــن 

 تایید واقعیت رابطھ بین شما و ھمسر و اطفال شماست. 
اگــر در نیــاز داریــد، کارمنــد را مطلــع ســازید. نوشــیدن آب  آرامــش اختیــار کنیــد و اگــر بــھ اســتراحت، رفــتن بــھ تشــناب یــا وقفــھ بــرای •

و بخــوبی پــیش نخواھــد رفــت. مصــاحبھ چنــدین ســاعت را  خواھــد شــدو عصــبی باشــید، مصــاحبھ شــما مشــکل جریــان مصــاحبھ مشــوش 
ــد،  ــھ بــرای نوشــیدن آب ضــرورت داری ــا وفق ــتن بــھ تشــناب ی ــاً آرامــش اختیــار کنیــد و اگــر بــھ اســتراحت، رف در بــر خواھــد گرفــت. لطف

 کارمند را مطلع سازید. 

پایان و بعد از مصاحبھ:در 

ــان روز  • ــدگی شــما را در ھم ــورد درخواســتی پناھن ــدگی تصــمیم در م ــور پناھن ــد ام ــالغ کارمن ــد اب ــردنخواھ ــور ک ــد ام . درعــوض، کارمن
را از طریــق پُســتھ بــرای شــما ارســال خویشــو تصــمیم کتبــی  خواھــد کــردپناھنــدگی بــرای شــما خواھــد گفــت کــھ دوســیھ شــما را مــرور 

 خواھد کرد. 
ــد درصــو • ــدگیرتیکھ کارمن ــور پناھن ــت  ام ــد، موصــوف لس ــتھ باش ــاذ تصــمیم ضــرورت داش ــت اتخ ــتر جھ ــناد بیش ــا اس ــات/و ی ــھ معلوم ب

ارســال را از طریــق پُســتھ بــرای شــما معلومــات و اســناد الزمــھ آنچــھ را کــھ نیــاز دارد بــھ شــما خواھــد داد و یــا بعــد از مصــاحبھ، لســت 
 د.  کرخواھد 


