
عریضه کننده: مقیم دایمی قانونی (دارنده

گرین کارت)

 
ذینفع: همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال

 
 

محدودیت زمانی تشکیل دوسیه:

2 سال داخله کردن (مهاجر) یا اعطای
وضعیت پناهندگی (پناهجو). بنا به

صالحدید USCIS می توان به دالیل

بشردوستانه تمدید کرد.

 
ذینفعان برای تکمیل هر گونه مصاحبه

و سایر موارد ضروری به کشوری که

بتواند امور کنسولی ایاالت متحده را

اجرا کند، حضور داشته باشند. 

 
*اگر در هنگام درخواست والدين
فرزندان به سن 21 سالگى نزديك مى

شوند (يا درجريان تعليق درخواست

بيش از 21 سال سن دارند، (ممكن

است تحت قانون حمايت از وضعيت

كودک، حمايت هايى براى افزايش سن

وجود داشته باشد).

عریضه کننده: مقیم دایمی قانونی اعطا

شده. مهاجرت ویژه (I-485 تایید شده)

 
ذینفع:  همسر و فرزندان مجرد زیر 21

سال**

 

عریضه کننده: مهاجرین و پناه جویان.

مقیم دایمی قانونی  که قبالً مهاجر یا

پناهنده بودند. مقیم دایمی قانونی از

SIV طریق پروسه

ذینفع: همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال
و والدین, افراد باشرایط خاص در لست

میتواند اضافه گردد

یکجا شدن مجدد با خانواده

 

I-730 پناهنده/ عریضه "برای وصل/
یکجا شدن " با خویشاوند پناهجو

SIV "برای عضویت دنبال کنید"
 

P-3 هویت رابطه (AOR) یکجا شدن
مجدد با خانواده

 

I-130 عریضه برای
خویشاوند دور

برای اعضای خانواده اتباع افغان مقیم ایاالت متحده

**برای پیوستن فقط در صورتی می توان
به فرآیند پیگیری دسترسی پیدا کرد

 وقتی که وضعیت اصلی تعین شده
باشد و رابطه خانوادگی وجود داشته

باشد.

 
ذینفعان باید بتوانند برای تکمیل هر گونه

مصاحبه و سایر موارد ضروری به

کشوری که بتواند امور کنسولی ایاالت

متحده را اجرا کند، دسترسی داشته

باشند.

 
وضعیت LPR اعطا شده به مهاجران

ویژه باید با NVC از طریق

NVCSIV@state.gov تماس بگیرد تا
برای همسر و/یا فرزندان به عنوان

ذینفعان فرعی، درخواست رسیدگی

کنسولی کنند؛ LPR باید اسناد مربوط به

وضعیت و سایر اسناد حمایوی را مطابق

درخواست ارائه کند.

محدودیت زمانی تشکیل دوسیه: در

جریان 5 سال داخله کردن (مهاجر) یا

اعطای وضعیت پناهندگی (پناهجو).

ً باید در خارج از کشور  ذینفعان عموما
اصلی شان سکونت داشته باشند و

مراحل رسیدگی مربوط به مهاجرت را

طی کنند.

ذینفعان باید در کشوری که آنجا

سفارت یا کنسولگری ایاالت متحده

برای طی مراحل درخواست موجود

باشد، حضور داشته باشند.

 
535$ فیس تشکیل دوسیه جمع
فیس های اضافی به وزارت امور

خارجه برای طی مراحل ویزه مهاجرت.

بدون فیس بدون فیس بدون فیس فیس

عریضه کننده: تبعه ایاالت متحده

 
ذینفع: همسر، فرزندان متاهل و مجرد،

والدین و خواهر و برادر

Family Reunification (Dari)

عریضه کننده: مهاجرین، پناهجویان، و

مقیم دایمی قانونی که مهاجر یا پناهنده

بوده است (فقط متقاضی اصلی می
تواند عریضه بدهد)

 
ذینفع: همسر و فرزندان مجرد زیر 21

سال*
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