
 

 (Parolee   ( افغانها  یا امتیازات برای  دارندگان  اقامت مشروط  مؤقت  بشردوستانه

است ؟   اعطاء شده شما شما یک افغان هستید که  اقامت مشروط  مؤقت  بشردوستانه یا   (Parole) برای آیا

ممکن است  ش ما   مستحق  دریافت  کمک  نقدی،  کمک  طبی، امادگی  ب رای  اشتغال،  استخدام     به  وظیفه ،   آموز ش  زبان انگلیسی   و  سایر  خدمات که   

از  طریق  دفتر اسکان  مجدد  پناهندگان یا آو  آر   آر)ORR (  ارائه میگردد، باشید .  همچنان،  ممکن است شما   مستح ق   امتیازات    عاد ی  حکومت  فدرا ل   

اس آی   SSI (    یا  کمک  های نقدی برای    جدا   از   منبع  مالی   او  آر   آر)ORR( باشید،   مانند  کمک  های نقدی  از طریق   مدد  معاش تامین  درآمد  ) اس
یل   ) سنپ   SNAP)   باشید.  دراین سند    خانواده  های نیازمند ) تانف( ) TANF(،   بیمۀ  صحت  از  طریق  میدیکید،  و   برنامه  کمک  های  تغذیوی   تکمی

کمک  های تمویل شده  توسط  اداره  اسکان  مجدد پناهندگان یا  او  آر  آر )ORR)  مورد  توجه  و تمرکز   قرار   میگیرد . 

استقرار     همچنان، بعضی افغان  ها  با داشتن اقامت مشروط   مؤقت  بشردوستانه    (PAROLEES ) میتوانند  خدمات مربوط به برنامه مساعدت و

اسکان مجدد محلی  به  لینک یا آدرس    افغان یا    )APA (  را  از نمایندگی  های اسکان مجدد  پناهندگان دریافت نمایند . برای دریافت نمایندگی  های

   https://www.wrap snet.org/afghans-granted-humaniterian-parole /.انترنتی ذیل  مراجعه  نماید

کدام  افغان  ها  دارای اقامت  مشروط  مؤقت   parole بشردوستانه هستند؟  
اقامت  مشروط  مؤقت بشردوستانه برای  یکتعداد  مشخص  افغان  ها توسط    اداره   امنیت  کشو ر   جه ت  پاسخ به  ضرورت تخلی ه  و انتقا ل   سری ع  از   

طریق    برنامه  عملیات   متحدین  پناهنده/ عملیات  استقبال از متحدین، اعطا   گردیده است  و یا ا عطا  خواهد شد.  افغانهای  ایکه اقامت مشروط مؤق ت   

در  ایاالت متحدۀ  امریکا   را  از تاریخ    31  جوالی  سال    2021  تا    30  سپتمبر  سال      2022  بدست  آورده  ان د،     الی   تاریخ    31  مارچ    2023  یا  ختم   

دوره  اقامت مشروط  )هرکدام  که بعد  تر  تکمیل میگردد (  واجد  شرایط دریافت  امیتازات   اساسی،   کمک  های  اسکان   مجدد   و   سایر  امتیازات  موجود   

برای پناهندگان  میباشند.  همچنان،   همسران و  فرزندان افرادی   دارای اقامت   مشروط   مؤقت   در  امریکا   که بعد  از    30  سپتمبر  سال    2022    به   

اند نیز مس تحق د رخواس ت برای بدست آورد ن   این امیتازات میباشند .    آمریکا داخل  شده

آرORR ( از   کجا درخواست   نمایم؟   آر از ورود  به  ایاالت  متحده امریکا برای دریافت  امیتازات اداره اسکان   مجددمهاجرین  یا )او پس

حکوم ت   ها ی  ایالتی، نمایندگی  های اسکان  مجدد، و سای ر  موسسات       اداره  اسکان مجدد  مهاجرین یا  اوآرآر  )ORR(   بودیجه یا  منابع  مالی  را به

آ غاز  و یا بعد   از دریافت    افراد  واجد  شرایط  فراهم  سازند. شما  با آنها زمینه  ارایه  امتیازات و خدمات   را  برای غیرانتفاعی محلی  تمویل میکند تا

اقامت  مشروط   مؤقت  بشردوستانه میتوانید به دفتر  کمکها یا امیتازات حکومت ایالتی و یا نزدیکترین نمایندگی  اسکان  مجدد  ایالت   خود  مراجعه   

نموده     و برای  دریافت این  کمک  ها و  امیتازات  درخواست بدهید  .  جهت دریافت   فهرست  مراجعی   تماس  ایالت   مربوط   به  آ درس انترنیتی یا  لینک  

 https://www.acf.hhs.gov/orr/grant -funding/key-state-contacts  .ذیل  مراجعه  نمائید

نمود؟   زمانی باید درخواست  آر  O RR( چه امتیازات و خدمات  اداره اسکان مجددمهاجرین  یا  )او آر برای دریافت

همین   حاال.  منتظر نباشید. امیتازات و خدمات برای شما صرفا برای یک مدت زمان محدود  است.  کمکهای نقدی و صحی برای یک  مدت  محدود   

الی   ۱۲     ماه  از  زمانیکه شما  واجد  شرایط دریافت  کمک  ها میشوید تمویل میگردد.  اکثر شما  از زمان  واجد  شرایط بودن برای امتیازات   الی   

تاریخ   ۳۱   ماه  مارچ  سال   ۲۰۲۳   میالدی   و  ختم  دوره  اقامت   مشروط  بشردوستانه     میتوانید     خدمات   کاریابی  و  اشتغا ل   زایی     وسای ر   خدما ت    

خودکفایی اقتصادی   را دریافت  نمائید .   

با خود بیاورم؟   چه را باید
دریافت امتیارات و خدمات    هر ع ضو فامیل که برای سن د باید با خ ود بیاورید. دریافت  شما سندی اقامت مشروط مؤقت بشردوستان ه را با تاریخ

بیاورد .                  خود   سند   با   دریافت   تاریخ   با   را   بشردوستانه   مشروط   اقامت   سند   میدهد   باید   درخواست   آر (  یا   )اوآر   مهاجرین   مجدد   اسکان   ادراه  

 فورم    I-94  نیز  منحیث سند  قابل قبول  میباشد.  دخولی  با یاداشت اقامه بشردستانه  مطابق ) آیی ان ای   )INA section  212(d)(5)   (  دخولی  با   

  ) OAW(  یا پاسپورت  خارجی  همراه  با تاپه دخولی  با یاداست  " او  ای  دبلی و     ، (DHS/CBP) توسط   دی  اچ  اس   سی  بی  پی     ،(OAR)تاپه   "آو  ای   آر
 . (DHS/CBP)  ا س/ سی  بی پی دی  اچ توسط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  
و صحی   دریافت کمک نقدی مستحق اس ت. سال   ۲۰۲۱   میالدی ماه  اکتوبر از بعد شرایط  شان که  تاریخ واجدیت بشردستانه  افغان مشروط دارنده گان اقا مت آنعده از ۱  فقط

قبل  از ماه  اکتوبر سال  ۲۰۲۱    شرایط شان واجدیت اقامت  مشروط بشردستانه افغان که  تاریخ آر(   الی  ۱۲   ماه  میباشند. آنعده از دارنده گان مجدد مهاجرین یا  ) او آر اداره اسکان

الی ۸ ماه ب اقی میماند .   آر ٰآر( یا ) او مهاجرین مجدد و صحی   اداره اسکان کمک نقدی دریافت است.  مستحق میالدی

متحده امریکا:   و خدمات بشری  ایاالت صحت دیپارتمنت اداره   اطفال و خانواده ها. مجدد مهاجرین. اسکان بیگیرید : دفتر در مورد مرجع ایکه شما میتوانید تماس معلومات
 https://www.acf.hhs.gov/orr 
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را میتوانم دریافت نمایم؟     به حیث دارنده اقامت مشروط  مؤقت  کدام امیتازات و خدمات
خود  مستحق دریافت امیتازات ا ساسی  فدرال مانند  کمک  های نقدی از طریق  مدد   ایالت اقامت مشرو ط مؤق ت افغان در بعضی دارندگان

آی(  و  یا  کمکهای مؤقت برای فامیل  های نیازمند )تانف  TANF(،  بیمه صحت  از  طریق میدیکید،  و   اس معاش یا  ممد  تامین درآمد  )اس

یل  )سنپ SNAP)   مبیاشند .  یمه  کمک  های  تغذیه  ای  تکمی از  طریق  برنا کمهای  های  غذایی

الی ۱۲  ماه از تاریخ واجد شرایط بودن( .  (  ORR   آر آر امتیازات اولیه  او

 Refugee Ca sh Assistance (RCA)  )ای سی کمک نقدی برای پناهندگان ) آر

ات نف    TANF  نیستند،   ممکن  است  کمک  های نقدی    آنانیکه  واجد  شرایط  برای  دریافت  مددمعاش  یا   اس  اس   آی    SSI  یا  

برای     پناهندگان   Refugee Cash Assistance (RCA)  را  دریافت  کنند .  افرادیکه   مستح ق   دریافت  ای نوع  کمک  هستند،   

یا آر  سی  ا ی    الی   مدت   ۱۲   رف ع  نیازهای    اعتبار   از  تاریخ  واجدی ت  شرایط . مستحق   اخذ   کمک   نقدی برای  پناهندگان 

یهر یی  یا  ترا نپسور ت  کمک میکند .  اساسی  مانند  غذا، سرپناه ورفت  و آمد ش

 

مشارکتی   آر آر  ORR یا پروگرام اعانه پروگرام مچنگ گرنت  او

بعضی  افراد  ممکن است به پروگرام  مچنگ  گرنت او  آر   آر   ک ه  یک پروگرام  خود  کفایی  ابتدایی  است اشتراک نمایند .  

ظرفیت  پذیرش  برای  ثبت نام   از  نظر  تعداد  و  محل  محدود   است. پروگرام   مچنگ  گرنت  یا  پروگرام  اعانه  مشارکتی   

کمک  های نقدی،   مدیریت   جدی پرونده،  خدمات   کار  یابی و  استخدام مشتریان تا  هرچه زودترشغل پیدا ک نند   وآنرا  دوام   

تا  درمدت   ۲۴۰   روزقادربه  خودکفایی    دهند،   را  فراهم می  سازد.  هدف پروگرام   این است که  مشتریان  را  کمک  نماید 

این پروگرام  ثبت نام  نمایند .  زودتربعد  از واجد شرایط  شدن،    به اقتصاد ی  شون د. مشتریان باید  هرچه

 

 Refugee M edical Assistance (RMA)  )آی آر  آم کمک های طبی برای پناهندگان   )

آنانیکه  واجد  شرایط  دریافت  مدیکید   نیستند،  ممکن  است  از  زمان   مستحق   شدن  برای  اخد  کمک  تا  مدت   ۱۲   ماه،    از   

کمک   های  طبی  برای  پناهندگان  یا   )آر  ام  ا ی    RMA)   مستفید   شوند .  کمک  های  طبی  برای  پناهندگان  یا   )آر  ام  ا ی    

 RMA) بیمه صحت مشابه میدکید  را فراهم میسازد  . 

خدمات   ) الی ۳۱ ماه  مارچ سال ۲۰۲۳  میالدی  یا ختم دوره اقامت بشردوستانه هر کدام که دیرتر است( . 

حمایت پناهندگان    خدمات کمک های کاریابی :
دارندگان اقام ت  مشروط   مؤقت   ممکن است  واجد  شرایط دسترسی  ب ه  پروگرام   خدمات حمایوی پناهندگان   )   آر اس  ا س   

(  برای  دریافت  خدمات   قابلیت   کاریابی  باشند،   خدمات   آر  اس اس  برای  فراهم  شدن  خدمات  قابلیت  کاریابی  کمک  میکند؛  

آموزش   کار  و  آمادگی،  کمک  برای  پیداکردن  وظیفه،   اشغال   وظیف ه   و   استمرار  یا   تداوم  وظیفه،   کورس  آموزش  زبان   

یهر یی  یا ترانسپورت، خدمات ترجمه و ترجمانی؛  و مدیریت پرونده  .  اطفال ، ورفت  و آمد ش انگلیسی،  مراقبت

 

کمک  حقوقی  مرتبط به مهاجر ت . 

دارندگان اقامت  مشروط بشردوستانه  برای افغانها   ممکن  مستحق  کمک   حقوقی  مربوط به  مهاجرت  و  سایر فعالیتهای   

اقامت  قانونی دایم  در ایاالت متحده  امریکا  باشند  .  آوردن مربوط  جهت  کمک  در  راستای بدست

 

پروگرام  یا برنامه های تخصصی  
بعضی  مشتریان  ممکن  است  واجد  شرایط   پروگرام  های  تخصصی  مانند  خدمات  صحت،  کمک  های  تخنیکی  برای   

شروع  تجارت یا بزنس کوچک،     پس انداز   مالی،     معلم  یا   مربی     برای نوجوانان،  یا   سایر برنامه  های  حمایوی با  مرام .   

 

 

تجدید  شده ماه جون   2022 

 

 

 

 

 

 




