
پناهندگی مثبت

برای اتباع افغان ساکن در ایاالت متحده

مرحله 2مرحله 1

مشوره حقوقی

دریافت کنید

 
برای درخواست به

پناهندگی، اکیداً

توصیه می شود که

یک وکیل یا نماینده

معتبر  DOJپیدا

کنید. پناهندگی

پروسه بسیار پیچیده

و دشوار است؛ و

بسیار مهم است که

به دنبال دریافت

مشورهحقوقی از

طرف وکیل واجد

شرایط باشید تا از

خطر رد درخواست

پناهندگی جلوگیری

کنید.

 
 

مرحله 4

USCIS درج کردن از طریق پوست یا حساب آنالین

USCIS بدون فیس تشکیل دوسیه*

مرحله 3

اطالعیه مصاحبه را

دریافت می کنید

یک اطالعیه مصاحبه

با تاریخ، مکان و
زمان مصاحبه

حضوری پناهندگی

خود را از طریق
پست دریافت

خواهید کرد.

دریافت شده از طریق

پست یا حساب

USCIS آنالین

حضوری

با مسئول پناهندگی
USCIS مصاحبه حضوری

انجام می دهید

 شما و هر متقاضی فرعی
دیگری (همسر، فرزندان) باید

برای مصاحبه حضوری برنامه

ریزی شده خود با مسئول

پناهندگی USCIS حضور

داشته باشید.

مصاحبه در یک دفتر تعیین

شده توسط USCIS انجام

خواهد شد.

 

شما می توانید یک وکیل یا

نماینده با اعتبار داشته

باشید.

 
 USCIS یک ترجمان را از

طریق تلفون ارائه می دهد، با

این حال می توانید ترجمان

خود را برای مصاحبه بیاورید.
 

مرحله 5

فیصله مربوط به

درخواست پناهندگی را

دریافت می کنید

 
شما تصمیم نهایی را از

USCIS دریافت خواهید
کرد که آیا به شما

پناهندگی داده می شود یا

خیر.
 

اگر مسئول پناهندگی

معتقد نباشد که شما واجد

شرایط پناهندگی هستید،

ممکن است اعالمیه قصد

انکار (NOID) را صادر

کند. NOID به شما اجازه

می دهد که اطالعات

بیشتری را برای تقویت

پرونده خود قبل از تصمیم

گیری نهایی ارسال کنید.

 
شما می توانید وضعیت

دوسیه خود را در اینجا

تعقیب کنید:

egov.uscis.gov/case
status

دریافت شده از طریق

پوست یا حساب آنالین

USCIS

فورم I-589، درخواست برای پناهندگی
فورم G-28، اطالعیه ورود به عنوان وکیل سوابق -

در صورت امکان
نامه درخواست

بسته اسناد و شواهد

اظهارنامه متقاضی

وضعیت کشور

هویت:

 کاپی هر صفحه از پاسپورت متقاضی
I-94

سایر اسناد مسافرتی یا هویت
تثبیت روابط خویشاوندی:

کاپی کارت تولد برای متقاضیان فرعی

کاپی نکاح خط در صورت امکان

1 قطعه عکس به سایز پاسپورت برای هر متقاضی
ترجمه انگلیسی برای هر سند که به زبان انگلیسی

نباشد

تصدیق ترجمه برای تمام اسناد ترجمه شده

2 کاپی اضافی از تمام اسناد

درخواست پناهندگی مثبت را درج می کنید
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