
(SIV) ویزه خاص مهاجرتی برای افغانستان
برای اتباع افغان در داخل ایاالت متحده که به دنبال ویزه خاص مهاجرت هستند، و بر اساس کار با دولت

امریکا یا  به نمایندگی از دولت ایاالت متحده امریکا و یا نیروهای ISAF در افغانستان واجد شرایط باشند.

مرحله 3 مرحله 2  مرحله 1

(COM) درخواست رئیس مأموریتI-360 عریضه

ارسال از طریق ایمیل یا پست

USCIS بدون فیس تشکیل دوسیه

جدول زمانی تخمینی:

2-1+ ماه

ارسال از طریق پست

USCIS بدون فیس تشکیل دوسیه

جدول زمانی تخمینی:

8-3+ ماه

ارسال از طریق ایمیل

 USCIS بدون فیس تشکیل دوسیه

 جدول زمانی تخمینی:
10-1+ ماه

نامه منابع بشری که حداقل یک سال کار و

وظایف متقاضی برای یا به نمایندگی از

دولت ایاالت متحده یا نیروهای بین المللی

(ISAF) در افغانستان را تأیید کند.
سفارش نامه از سوپروایزر/ رییس

فورم DS-157، درخواست ویزه غیرمهاجرتی
تکمیلی

تثبیت ملیت افغان 

تهدیدنامه های دریافت شده بخاطر کار با

دولت امریکا 

کارت (کارتهای) کارمند

معلومات بیوگرافیک

اسناد الزم:

فورم خانه پری شده I-360، عریضه برای
آمراسیان، بیوه (بیوه ها) یا مهاجر ویژه

صفحه بیوگرافی پاسپورت یا تذکره

سفارش  نامه از سوپروایزر

COM تاییدی از طرف

I-94 ثبت

ترجمه انگلیسی برای هر سند که به زبان

انگلیسی نباشد

تصدیق ترجمه برای تمام اسناد ترجمه شده

اسناد الزم:

 

I-485 درخواست

فورم I-485، درخواست ثبت نام برای
اقامت دامی یا تنظیم وضعیت

،I-797C فورم) I-360 اطالعیه تاییدی

اطالعیه عمل)

کارت هویت عکس دار دولتی (EAD، صفحه

بیوگرافی پاسپورت و غیره)

تذکره یا کارت تولد

صفحه پاسپورت با مهر ویزه بشردوستانه

I-94 ثبت

دو قطعه عکس پاسپورتی
معاینات طبی (فورم I-693: اگر قبالً در

اساس تکمیل شده است، در صورت موجود

بودن یک کاپی اضافه کنید)

تثبیت رابطه با همسر (نکاح خط) و (کارت

تولد) اطفال

ترجمه انگلیسی برای تمام اسناد به زبان

خارجی

تصدیق ترجمه برای تمام اسناد ترجمه شده

اسناد الزم:

Special Immigrant Visa (Dari)

پروسه درخواست قبل از  20  جوالی 2022
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