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 در مورد هایس 
های که از آنها محافظت و استقبال کند به این اندازه کم  محافظت نبودند و هیچگاه مکان  بدنبال  ین  بیشتر از  می هیچگاه مرد 

محافظت از آنها را بر عهده گیرند    ئولیتها باید مسگی شدند. دولتمجبور به آوارمیلون نفر    ۱۰۰نبودند. چیزی در حدود  
بنیادگذاری شده با مهاجرین در جاهای    میالدی  ۱۸۰۰ها برعکس این قابل قبول نیست. هایس که در آواخر  اما واکنش آن
نیاز دارند. ما یک نهاد خیریه یهودی استیم که در ایاالت متحده امریکا و  کند  همکاری می  کشور    ۲۰که بیشتر از همه 

ین  ی از شرکا خدمات حیاتی برای مهاجر شهر ایاالت متحده در تبانی با شبکه  ۲۰دیگر جهان فعالیت داریم و در بیشتر از  
پناهجویانی دارای عقاید مختلف ارا آنها بتوانمی ئه  و  تا  با حمایت جامعه  نکنم  با کرامت بسازد.  د زندگی را در محافظ و 

در مورد    های دشواریبا چالش  کنیم. در جریان تاریخ وسیع مان، حمایت می  در سرتاسر دنیا  گانما از حقوق آواره  یهودی،
های ضروری برای واکنش در  ما با داشتن تخصص، مشارکت و ارزش   ه،دیم. امروزو بر آنها چیره شروبرو    مهاجرین

به    استند که در آنجا از آنها استقبال شوند،  جهانیدر موقف رهبر قرار داریم. مهاجرین متسحق    جهانیهای  مقابل بحران
 یم. با ما یکجا شوید. توانمیما با همکاری شما این کار را انجام داده آنها محافظ و آزادی داده شوند. 

این که چگونه   • یم جهان مان را امن  وقابل استقبال بسازیم  توانمی در مورد بحران جهانی مهاجرت و 
   بیاموزید.

آگاه  ن  د و از فعالیت مان در ایاالت متحده امریکا و جهای بازدید کن  HIAS.orgانترنتی    هاتاز صفحه  •
 . ید شو

هایس • مستقیم    به  هایس یا  حقوقی  تیم  تاثیری    به  شما  هدیه  کنید.  زند اهدا  روی  و  فوری  مهاجرین  گی 
 پناهجویان خواهد داشت. 

حاضر شوید و جامعه خود را تنظیم کنید که در هر جا از حقوق   خود را بلند کنید،صدای    عمل کنید.   •
 مهاجرین و پناهجویان دفاع کند.  

 صرف کنید.   رضاکارانهزمان و استعداد خود را در حمایت مستقیم از مهاجرین و پناهجویان محله خود  •

بر  خود عملی می   در کارهای یهودی که ما  در مورد ارزش  بیگانه استقبال کنید.از   • بیاموزید و  کنیم 
 گی کنید. اساس آن روزمره زند 

رسانه • در  را  اجتماعی  هایس  فیسبوکهای  به  -انستاگرام-)  رابطه  در  اخبار  از  که  کنید  دنبال  تویتر( 
 . شوید مهاجرین و این که چگونه از آنها حمایت کنید آگاه 

 مورد این رهنما در 
ایاالت متحده امریکا برای جواز کار درخواست خواه می رهنما برای افرادی است که  این   تابعیت و مهاجرت  اداره  به  د 
گان پرول یا دیگران. ما راهای را که درخواست برای جواز دارنده متقاضیان پناهندگی،  پناهجویان، بشمول مهاجرین،  دهد،

بیاد داشته باشید که این رهنما به هیچ صورت بدیلی زد را توضیح کردیم.  ساکار بر اساس حالت مهاجرتی شما متغییر می 
غیر شهروند شاید واجد شرایط جواز کار  برای مشوری فردی حقوقی نیست و نه هم در مورد تمام مبناهای بلقوه که یک  

 عتبار مشوره کنید.  لطفا با وکیل با ا  ی خود سوال دارید،اگر در مورد خاص قضیه کند. نمیئه باشد معلومات ارا
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 کار در مورد جواز 

  
 چیست؟ کار جواز

کند تا با  جواز کار صادر می   مشخصغیر شهروندان  اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا یو ایس سی آی ایس به  

 که در روشنایی قانون امریکا اجازه کار در این کشور را دارند. نشان دهد د نها همکاری کند بتوانآن

 ؟چه کسانی برای جواز کار واجد شرایط هستند
ها باید دارای حاالت خاص مهاجرتی باشند یا قضیه  ستند واجد شرایط نیستند. آنههر یک افرادی که متقاضی جواز کار  

که   باشند  داشته  مهاجرتی  تعلیق  حال  همهتوانمیدر  شود.  کار  جواز  بودن  شرایط  واجد  برای  مبنای  واجد د  کسانیکه  ی 
 ی از غیر شهروندان به شکل اوتومات بر اساس حالت مهاجرتی ستند به جواز کار نیاز هم ندارند. عدههشرایط جواز کار  

ت برای جواز کار ندارند،  ها برای بدست آوردن کار نیاز به درخواسد. آننخود اجاز کار در ایاالت متحده امریکا را دار 
بخواهد   اگر  درخواست  توانمی اما  کار  کند د  جواز  کارت  قابلتوانمی .  آسانی  با  سند  یا  کننده  کمک  هویتی  سند  یک     د 

 برای کارفرمای بلقوه باشد.   تشخیص
برای جواز کار    د بایاز درخواست دادن به کار یا بدست آوردن شغل    قبل  ی از افراد که اجاز کار در امریکا را دارد  عده

پناهندگی واجد شرایط درخواست برای جواز کار است، ،  المث  درخواست داده آن را بدست آورد.  البته در   یک متقاضی 
باید به کارت جواز کار درخواست داده  ها  اما آن  اش برای مدت معین در حالت تعلیق باشد، صورت که درخواست پناهندگی

 آنها فقط برای مدت زمانی اجازه کار در امریکا را دارد که کارت جواز کارشان قابل اعتبار است.  دریافت کند.   آن را و
 

اجازه دارند بر اساس حالت  شان قبول شده،  مثال کسانیکه درخواست مهاجرت و پناهندگی   ، برخالف این، دیگریافرادی  
پناهجو قبول شده استند ها بر اساس حالت مهاجرتی خود یعنی این که مهاجر یا  به این معنا که آن،  مهاجرتی خود کار کند

کند اما اکثریت این کار می   اجاز کار دراند. باوجودیکه مهاجرین و پناهجویان نیاز ندارند که به جواز کار درخواست دهد،
د ثابت کند اجازه کار دارند و از کارت هم بعنوان سند هویتی دارای عکس صادر شده  توانمی چون با این کار به آسانی  

 دولتی استفاده کند. 
مشخص  کود کتگوری  روی کارت جواز کار بعنوان    نای که بر اساس آن غیر شهروند واجد شرایط جواز کار میشود،مب

ت و مهاجرت امریکا صالحیت میدهد به این جمع از  شده. کود کتگوری به بخش از قانون اشاره دارد که به اداره تابعی
  افراد جواز کار صادر کند. 

 
 
 

 ؟برای جواز کار درخواست دهم متوان می گونه چ
پری کرده اسناد مرتبط با کتگوری جواز کار را با آن ضمیمه نمایید.  را خانه ،  درخواستی برای جواز کار  ،  I-765فورم  

از ویبسایت اداره مهاجرت و پناهندگی ایاالت متحده امریکا دونلود  را      I-765ل کنید که آخرین ورژن فورم   صاطمنان حا

های چک لیست ما در ذیل  برای رهنمایی در مورد این که چه چیزی را شامل درخواست برای جواز کار کنید،    اید.کرده

ارائه کرد  که هزینهاهدارای جزئیات  باشید  داشته  نیاز  تشکیل  یم. شما همچنان شاید  معافیت  ی  فورم درخواست  یا  پرونده 
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سی شده درخواست برای یی حاشیه نوبشمول نمونه  ، درخواستی خود کنید. معلومات بیشتررا شامل    I-912ازین هزینه  

 جواز کار قرار ذیل است.  

 
 پناهجویان/اسایلیز و مهاجرین/ریفیوجیز جواز کار برای 

 

 (5)(a)کتگوری  جواز کار در پناهجویان/اسایلیز،
اکثریت    وجود این که پناهجویان بشکل اوتومات اجازه کار در ایاالت متحده امریکا بر مبنای حالت مهاجرتی خود دراند،با

د که اجازه کار در امریکا  توانمیپناهجویان هنوز هم برای جواز کار درخواست میدهد چون با این کار به آسانی نشان داده  
د بعنوان سند هویتی صادر شده توسط دولت استفاده شود. جواز کار معموال برای  انتومیرا دارد. کارت جواز کار همچنان  

 باشد.  سال قابل اعتبار می  ۲
اگر درخواست پناهندگی   شان در دفتر اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده امریکا بذیرفته شده:ناهجویان که درخواست پ

این اداره بشکل اوتومات  ،ذیرفته شده باشد پشما در دفتر اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده امریکا یو ایس سی آی ایس 
   ارسال خواهد کرد.  برای شما  (5)(a)کارت جواز کار در کتگوری  

است پناهندگی شما در محکمه مهاجرت قبول  اگر درخوشان در محکمه مهاجرت پذیرفته شده:  پناهجویان که درخواست 
مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده امریکا  را به اداره    I765شما باید فورم    ید جواز کار داشته باشید،خواهمیو    شده باشد،

 درخواست کنید.   (5)(a)گوری ارسال کنید و جواز کار در کت
ی تشکیل ندارد. اما  ینه هز (5)(a)درخواست اولیه برای جواز کار در کتگوری  پناهجویان:تشکل پرونده برای  هزینه

ارسال را  I-912معافیت از هزینه دالر هزینه خواهد داشت یا باید فورم   ۴۱۰بعدا از آن هر درخواست در این کتگوری 
 کنید.  

آن را تمدید  ید خواهمی و  دارید  (5)(a)اگر شما در حال حاظر جواز کار در کتگوری  پناهجویان:تمدید جواز کار برای 
 تاخیر در اجراات ارسال کنید. ماه قبل از اختتام مدت اعتبار بخاطر  ۶-۴توصیه میشود که درخواست برای تمدید را  کنید،

 
اتوماتیک:   از  تمدید  قبل  تمدید را  برای  از    انقضایاگر درخواست خود  قبل  کار کنونی و  ماه   ۲۶تاریخ  جواز 

اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا مدت اعتبار کارت جواز کار شما    ارسال کنید،  ۲۰۲۳اکتوبر سال  
از اختتام مدت اعتبار جواز    قبل  دیگر تمدید خواهد کرد. اگر درخواست برای تمدید    ۵۴۰را بشکل اتومات برای  

اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا    ارسال شود،  ۲۰۲۳ماه اکتوبر سال    ۲۶تاریخ    ازبعد  کار کنونی و  
روز دیگر تمدید خواهد کرد. تمدید اوتومات فقط زمانی قابل اجرا است    ۱۸۰مدت اعتبار جواز کار شما را برای  

معلوما  برای  باشد.  شده  درخواست  کنونی  کار  جواز  کتگوری  عین  در  جواز  تمدید  این که  مورد  در  بیشتر  ت 
امریکا    به   پالیسی، متحده  ایاالت  مهاجرت  و  تابعیت  اداره    مراجعه ویبسایت 

 https://www.uscis.gov/eadautoextendکنید:
 

  (3)(a)ن/ریفیوجیز، جواز کار در کتگوری مهاجری
کند. باوجود این یافت می در   (3)(a)گوری  در کت  در زمان ورود به ایاالت متحده امریکا  مهاجرین جواز کار اولیه خود را

ها ترجیح میدهد جواز کار  که مهاجرین بر اساس حالت مهاجرتی خود اجازه کار در ایاالت متحده امریکا دارد، اکثریت آن
ب باشند چون  داشته  کار  ا هم  ثابت ساخته    این  آسانی  کار  توانمی به  کارت جواز  دارند.  متحده  ایاالت  در  کار  اجازه  که  د 

برای    (3)(a)د بعنوان سند هویتی دارای عکس صادر شده از سوی دولت نیز استفاده شود. جواز کار در کتگوری  توانمی 
 سال قابل اعتبار است.   ۲

ی برای تشکیل پرونده وجود ندارد. زینه ه  (3)(a)گوری  اولیه در کتبرای جواز کار    ی جواز کار برای مهاجرین:هزینه
دالر هزینه بپردازد یا فورم معافیت    ۴۱۰باید    ، تمدید کند   (3)(a)کتگوری  در  اما اگر مهاجر بخواهد که جواز کار خود را  

 کند.   را ارسال I-912از هزینه  
توصیه میشود که درخواست   دید کنید، تم  (3)(a)در کتگوری    ید جواز کار خود راخواهمی گر  اتمدید جواز کار مهاجرین:  

را   تاخیر    ۶-۴تمدید  بخاطر  کنونی  کار  جواز  اعتبار  مدت  اختتام  از  قبل  و  ماه  تابعیت  اداره  کنید.  ارسال  اجراات  در 
پایان مدت اعتبار جواز کار کنونی ارسال شده ماه قبل از    ۶درخواست که بیشتر از    شاید   مهاجرت یاالت متحده امریکا

   باشد را رد کند. 

https://www.uscis.gov/eadautoextend
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ماه   ۲۶از تاریخ    قبلاز پایان مدت اعتبار جواز کار کنونی و    قبلگر درخواست برای تمدید  ا  تمدید اوتوماتیک:
را    ارسال شود،  ۲۰۲۳اکتوبر سال   کار شما  اعتبار جواز  امریکا مدت  متحده  ایاالت  مهاجرت  تابعیت و  اداره 

از پایان مدت اعتبار جواز کار    قبل روز تمدید خواهد کرد. اگر درخواست برای تمدید    ۵۴۰بشکل اتومات برای  
، اداره تابعیت و مهاجرت امریکا بشکل اوتومات  ارسال گردد    ۲۰۲۳ماه اکتوبر سال    ۲۶از تاریخ    بعد کنونی و  

 روز تمدید خواهد کرد. ۱۸۰مدت اعتبار جواز کار را برای  
https://www.uscis.gov/eadautoextend 

 پناهچو/مهاجر چه چیزی را شامل درخواست جواز کار کنم  منحیث 
 I-765فورم   □
پنسل یا قلم باریک  نمبر تان را روی عقب عکس با    Aقطعه عکس به اندازه و نوع عکس پاسپورت )نام و    ۲ □

 سیاه نوشته کنید(
یا کاپی از    ثبوت هویت: صفحه دارای معلومات بیوگرافیک پاسپورت یا کاپی کارت تولد) با ترجمه تایید شده( □

 کارت جواز کار کنونی  
 ثبوت حالت پناهندگی یا مهاجرت □

o I-94 
o   برای متحده    پناهجویان/اسایلیز:فقط  ایاالت  مهاجرت  و  تابعیت  اداره  سوی  از  پناهندگی  قبولی  سند 

 قبولی پناهندگی از سوی محکمه مهاجرت   سند  امریکا، 
 فقط برای تمدید:  □

o   کاپی کارت جواز کار کنونی 

o ۴۱۰ یا فورم   پرونده تشکیل یدالر هزینهI-912  معافیت از هزینه 
 

  گان و متقاضیان تی پی ایسجواز کار برای دارنده
 سابقه تی پی ایس

مدت مهاجرت و برای کسانی است که بر اساس شرایط به کشور  پی ایس یا حالت محافظت شده موقت مزایایی کوتاه  تی  
ها را به درستی انجام دهد. این شرایط  آندهد برگشت  به کشورشان اجازه نمی   ید یا واقعات توانمی خود بدون خطر برگشته ن

یا    وبا،   ا، خوشکسالی،هسیالب  مثال زلزله، های دوامدار، افات طبیعی ) گ یا درگیری جن  د:ند شامل موارد ذیل باشتوانمی 
دهد. آفت دیگری محیط زیستی(؛ یا دیگر )شرایط غیر عادی و موقت( که اجازه برگشت بدون خطر اتباع آن کشور را نمی

ها از اخراج و اجرااتی  آن  د به تی پی ایس درخواست دهد و اگر درخواست شان قبول گردد،توانمی افرادی واجد شرایط  
  د جواز کار دریافت کند.  توانمیستند و همحفوظ  ماه(  ۱۸، ۱۲، ۶)  ایمهاجرتی معموال بر

 جواز کار برای متقاضیان تی پی ایس  
شان قبول شده باشد، واجد شرایط برای جواز  شرایط برای تی پی ایس را تکمیل کرده باشند و درخواست، اگر  متقاضیان

ادراه  بیشتر در مورد واجد شرایط بودن برای تی پی ایس از ویبسایت  کار بر مبنای تی پی ایس استند. برای معلومات 
 تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا دیدار کنید:  

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status   
ارسال شود یا بعدا. د همزمان با درخواست برای تی پی ایس توانمی خواست برای جواز کار بر اساس تی پی ایس در  
اگر شما برای اولین بار بر اساس تی پی ایس  گان و متقاضیان تی پی ایس:  جواز کار برای دارنده   تشکیل پرونده   یزینهه

تشکیل پرونده   یسال است، شما از هزینه   ۶۶سال یا بیشتر از    ۱۴هید و سن شما کمتر از  برای جواز کار درخواست می 
اولین درخواست بر اساس تی پی ایس برای جواز    سال است،  ۶۶سال یا کمتر از    ۱۴اگر سن شما بیشتر از  ستید.  همعاف  

تشکیل پرونده برای تمدید جواز کار بر اساس تی پی ایس ) بدون استثنای    یدالر هزینه خواهد داشت. هزینه   ۴۱۰کار  
کنید درخواست برای جواز کار را همزمان با درخواست برای تی پی ایس ارسال می دالر است )اگر    ۴۱۰سنی( برای همه  

  های خاص تشکیل پرونده را مرور کرده اید(.اطمنان حاصل کنید که هزینه 
دولت شاید تی پی ایس برای کشور شما را تمدید کند. اگر دولت    و متقاضیان تی پی ایس:  نگاتمدید جواز کار برای دارنده 

شما باید از سر برای تی پی ایس خود را راجستر کنید و برای ادامه کار به    کند،ایس برای کشور شما را تمدید می تی پی  
بعضا، دهید.  درخواست  کار  می  جواز  تمدید  هم  را  ای  پی  تی  اساس  بر  کار  مهاجرت  دولت جواز  و  تابعیت  اداره  کند. 

تومات تاریخ جدید انقضا گرفته باشد تا شما تا زمان بدست آوردن  امریکا اعالن خواهد نمود اگر جواز کار شما بشکل او
برای معلومات در مورد تی پی ایس برای کشور خود به ویبسایت  .  داده بتوانید کارت جواز کار جدید به کار خود ادامه  

https://www.uscis.gov/eadautoextend
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


 

5 

جعه کنید. اگر دولت بشکل اتومات جواز کار  مرا  is.gov/tpswww.uscاداره تابعیت و مهاجرت امریکا به این آدرس  
روزه   ۵۴۰  شما از تمدید اوتومات  از تاریخ انقضا جواز کار برای تمدید درخواست دهید،قبل  شما را تمدید نکند و شما  

  کارت جواز کار کنونی مستفید خواهید شد. 

 چه چیزی را شامل درخواست برای جواز کار بر اساس تی پی ایس کنم
کنید:اگر درخواست برای جواز کار را با درخواست برای تی پی ایس همزمان ارسال می   

 I-765فورم   □
 پاسپورتقطعه عکس به اندازه و شکل عکس  ۲ □
ثبوت هویت: کاپی صفحه دارای معلومات بایوگرافیک پاسپورت، یا کاپی کارت تولد ) با ترجمه تایید شده( یا  □

 کاپی کارت جواز کار کنونی  
 برای معافیت از هزینه  I-912دالره هزینه یا فورم   ۴۱۰ی تشکیل پرونده: هزینه  □
 کارت جواز کار کنونی   پی کافقط برای تمدید:  □

 
 اگر درخواست برای جواز کار  را بعد از درخواست برای تی پی ایس ارسال میکنید

 I-765فورم   □
 پاسپورتقطعه عکس به اندازه و شکل عکس  ۲ □
ثبوت هویت: کاپی صفحه دارای معلومات بایوگرافیک پاسپورت، یا کاپی کارت تولد ) با ترجمه تایید شده( یا  □

 کاپی کارت جواز کار کنونی  
 کاپی رسید یا قبولی درخواست تی پی ایس   □
 برای معافیت از هزینه  I-912دالره هزینه یا فورم   ۴۱۰ی تشکیل پرونده: هزینه  □
 ت جواز کار کنونی پی کار کابرای تمدید:  

  

http://www.uscis.gov/tps
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 پناهندگی/ اسایلم اپلیکنتجواز کار برای متقاضیان 
 (8)(c)کتگوری  پناهندگی،  متقاضیانجواز کار برای 

)همسر یا طفل که در ایاالت متحده امریکا حضور و    متقاضی پناهندگیجواز کار برای متقاضیان پناهندگی:    خستین(ن)
اش به اداره  روز از رسیدن درخواست پناهندگی   ۱۵۰بعدا از    منحیث ذینفغ فرعی استند(ی پناهندگی  دارند و شامل قضیه

یاد داشته باشید که هر نوع  ه  تابعیت و مهاجرت امریکا یا محکمه مهاجرت واجد شرایط درخواست برای جواز کار است. ب
متقاضی،  از سوی  یا    تاخیر  دوماره مصاحبه  زمانبندی  محبشمول  جلسه  کردن  که سوی توانمی کمه  موکول  د »ساعت« 

 کند را متوقف کند.  روز واجد شرایط شدن حرکت می  «۱۵۰»
  ید آن را تمدید کنید،خواهمی ید و  دار  (8)(c)کار در کتگوری  اگر شما فعال جواز    جواز کار متقاضیان پناهندگی: تمدید  

ماه قبل از تاریخ انقضا کارت کنونی بخاطر تاخیر در اجراات درخواست تمدید را ارسال کنید.   ۶-۴شود که  توصیه می 
 ماه قبل از تاریخ انقضا جواز کار کنونی ارسال شده باشد را شاید رد کند.    ۶اداره تابعیت و مهاجرت امریکا درخواست که  

 
ماه   ۲۶از تاریخ    قبلاز پایان مدت اعتبار جواز کار کنونی و    قبلگر درخواست برای تمدید  ا  :تمدید اوتوماتیک

را    ارسال شود،  ۲۰۲۳اکتوبر سال   کار شما  اعتبار جواز  امریکا مدت  متحده  ایاالت  مهاجرت  تابعیت و  اداره 
از پایان مدت اعتبار جواز کار    قبل روز تمدید خواهد کرد. اگر درخواست برای تمدید    ۵۴۰بشکل اتومات برای  

ارسال گردد، اداره تابعیت و مهاجرت امریکا بشکل اوتومات     ۲۰۲۳ماه اکتوبر سال    ۲۶از تاریخ    بعد کنونی و  
برای   را  کار  جواز  اعتبار  پالیسی    ۱۸۰مدت  این  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای  کرد.  خواهد  تمدید    به روز 

 : مراجعه کنید ویبسایت اداره تابعیت و مهاجرت امریکا 
https://www.uscis.gov/eadautoextend  
 

برای تشکیل پرونده وجود    زینهه  (8)(a)گوری  برای جواز کار اولیه در کت  :متقاضیان پناهندگیی جواز کار برای  هزینه
اگر   اما  را  متقاضی  ندارد.  خود  کار  جواز  که  بخواهد  کند   (8)(a)کتگوری  در  پناهندگی  هزینه    ۴۱۰باید    ،تمدید  دالر 

 کند.   را ارسال I-912بپردازد یا فورم معافیت از هزینه 

 
 پناهندگی چه چیزی را شامل درخواست جواز کار کنم  منحیث متقاضی 

 I-765فورم   □
پنسل یا قلم باریک  نمبر تان را روی عقب عکس با    Aقطعه عکس به اندازه و نوع عکس پاسپورت )نام و    ۲ □

 سیاه نوشته کنید(
یا کاپی از    ثبوت هویت: صفحه دارای معلومات بیوگرافیک پاسپورت یا کاپی کارت تولد) با ترجمه تایید شده( □

 کارت جواز کار کنونی  
 تعلیق:  ثبوت قضیه پناهندگی در حالت □

o I-94 
o  کاپی مهر شده فورمI-589 ،یا   ، فورم درخواستی برای پناهندگی 
o  یا سکرین شات وضعیت قضیه درEOIR    
o  :سه صفحه نخست فورم    برای ذینفعان فرعیI-589    درخواست پناهندگی متقاضی اصلی ) برای نشان

کارت تولد/نکاح خط با ترجمه    ها شامل قضیه پناهندگی هستند( و ثبوت ارتباط فاملی )دادن این که آن
 انگلیسی(  

 فقط برای تمدید:  □
o   کاپی کارت جواز کار کنونی 

o ۴۱۰ پرونده یا فورم   تشکیل یدالر هزینهI-912  معافیت از هزینه 
 

  

https://www.uscis.gov/eadautoextend
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 اقامه یا گرین کارت جواز کار برای متقاضیان 
شان برای گرین کارت یا اقامه در حالت تعلیق کند در مدت که درخواستگرین کارت اپالی میفردی که برای اقامه یا  

یک فرد که واجد جواز کار را دریافت کند.    شغلاما باید قبل از جستجو یا قبول کردن    واجد شرایط جواز کار است،  باشد،

است کارت  گرین  باشد   -شرایط  شاید  هم  کار  جواز  شرایط  سوی    در صورت  -واجد  از  شده  قبول  درخواست  ذینفع  که 

باشد،  کار  یا  خانواده  ای   اعضای  مثال  مهاجرت  خاص  انواع  برای  خودش  افغان  سیا  برای  وی  نیروهای  آی  با  که  های 

بین متحدین  و  یا  امریکایی  اختصاصیالمللی همکاری کرده  از سوی    حالت مهاجرتی  که  آی جی(  )ایس  نوجوانان  برای 

شاوالدین در حق  گرفته،شان  آنآن  ن غفلت صورت  از  یا  کرده  ترک  را  باشد. ها  داده  درخواست  کرده  استفاده  ها سوی 

گردید، یادآوری  قبال  میدهد،  چنانچه  درخواست  کارت  گرین  به  بالخره  هم  مهاجرین  و  حالت    پناهجویان  در  تغییر  اما 

آن )مهاجرتی  قانون  adjustment of statusها  دیگر  بخش  اساس  بر  میشود،(  آن  تنظیم  دلیل  همین  این به  تحت  ها 

  کتگوری واجد شرایط جواز کار نیستند. 

 

  
 (9)(c) کتگوری  جواز کار برای اقامه،

دالر به استثنای حاالت ذیل:  ۴۱۰ ی جواز کار برای درخواست در حالت تعلیق اقامه:ینههز  

ی جواز بر اساس از هزینهدر این صورت شما    ید،ا هپرداخت(  I-485برای درخواست اقامه یا فورم )  اگر هزینه  •
 ستید.  هحالت تعلیق اقامه یا گرین کارت معاف  ردرخواست د 

دالر هزینه    ۴۱۰یا باید    د،ایهاگر برای درخواست اقامه یا گرین کارت خود فورم معافیت از هزینه را ارسال کرد  •
با درخواست جواز کار ارسال کنید. اگر شما درخواست اقامه با    را  فورم جدید معافیت از هزینه  بپردازید یا هم  

کار   جواز  می را  درخواست  ارسال  ارسالتوانمی   کنید،همزمان  با  معافیت    I-912فورم    ید  هزینه  دو  هر  از 
 درخواست کنید.   

د  کار  جواز  باشد  صورت  ر تمدید  تعلیق  حالت  در  اقامه  درخواست  اجراات  :  که  در  تاخیر  دلیل  به  که  میشود  توصیه 
ماه قبل از تاریخ انقضای کارت کنونی ارسال کنید. اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا    ۶-۴درخواست تمدید را  
 کند.   ماه قبل از تاریخ انقضا کارت کنونی ارسال شده باشد رد   ۶شاید درخواست که 

ماه   ۲۶از تاریخ    قبلاز پایان مدت اعتبار جواز کار کنونی و    قبلگر درخواست برای تمدید  ا  تمدید اوتوماتیک:
را    ارسال شود،  ۲۰۲۳اکتوبر سال   کار شما  اعتبار جواز  امریکا مدت  متحده  ایاالت  مهاجرت  تابعیت و  اداره 

از پایان مدت اعتبار جواز کار    قبل روز تمدید خواهد کرد. اگر درخواست برای تمدید    ۵۴۰بشکل اتومات برای  
ارسال گردد، اداره تابعیت و مهاجرت امریکا بشکل اوتومات   ۲۰۲۳ماه اکتوبر سال    ۲۶از تاریخ    بعد کنونی و  

به  روز تمدید خواهد کرد. برای معلومات بیشتر در مورد این پالیسی از    ۱۸۰مدت اعتبار جواز کار را برای  
 s://www.uscis.gov/eadautoextendhttp کنید:  مراجعهویبسایت اداره تابعیت و مهاجرت امریکا 

 
 کنم  کارجواز  برای  درخواسترا شامل  چه چیزی اقامه یث متقاضی حمن

 I-765فورم   □
پنسل یا قلم باریک  نمبر تان را روی عقب عکس با  Aقطعه عکس به اندازه و نوع عکس پاسپورت )نام و  ۲ □

 سیاه نوشته کنید(
یا کاپی از   ثبوت هویت: صفحه دارای معلومات بیوگرافیک پاسپورت یا کاپی کارت تولد) با ترجمه تایید شده( □

 کارت جواز کار کنونی  
 : درخواست در حالت تعلیق برای اقامهثبوت  □

o   فورمI-797  از اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا یا با درخواست اقامه همزمان ارسال کنید 
 پرونده:ی تشکیل  نه هزی □

o  ی فورم  اگر هزینهI-485    معاف است. یا کاپی رسید   برای جواز کار  بپردازید، هزینه تشکیل پروند را
 ی آن ارسال کنید. و هزینه I-485را ارسال کنید یا درخواست را همزمان با فورم  I-485فورم  

o ی فورم  گر هزینه اI-485  دالر یا فورم معافیت هزینه  ۴۱۰ ،برایتان معاف شده باشدI-912    را با
 درخواست ارسال کنید.  

https://www.uscis.gov/eadautoextend
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 برای تمدید:   □
o پی جواز کار کنونی  کا 
o  کاپی رسید فورمI-485   از سوی اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا 
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 گان پرولجواز کار برای دارنده
 

 پرول  گان جواز کار برای دارندهی سابقه
اجازه ورود به    مشخصراهیست که بر اساس آن دولت ایاالت متحده امریکا به شهروندان کشورهای  پرول بشردوستانه  

د. افرادی بیرون از  نگر برای ورود به این کشور را ندارها ویزه یا کدام مبنای قانونی دیباوجود این که آنامریکا را میدهد  
 .  ند د بر اساس نیازی عاجل بشری یا دالیل قابل مالحظه فواید عامه پرول را درخواست کتوانمی تحده امریکا ایاالت م

بر  خواستدر پرول  برای  اها  و  میشود  مرور  مورد  به  مورد  شود،اساس  قبول  از سوی   گر  که  محدود  مدت  برای  فقط 
به   با محظ ورود  پرول  دارنده  است.  اجرا  قابل  میشود  تشخیص  امریکا  به  در زمان ورود  امریکا  داخلی  امنیت  وزارت 

ی  رول باید براپگان  د بر اساس پرول خود به جواز کار درخواست دهد. اکثریت دارندهتوانمیاما    امریکا اجازه کار ندارد،
وکراینی پرول از این قضیه مستثنا استند و این اگان افغان و  دریافت کند. ) دارنده  را  کارت جواز کار  ،بدست آوردن شغل

 استثنا ذیال تشریح شده(

 (11)(c)کتگوری گان پرول، جواز کار برای دارنده
دارندههزینه برای  پرونده جواز کار  پرول: ی تشکیل  دارندهگان  پرواکثریت  باید  گان  پرونده دالر هزینه  ۴۱۰ل  تشکیل  ی 

گان افغان که دارنده  هاداره تابعیت و مهاجرت امریکا اعالن نمود ارسال کند.  را    I-912  بپردازد یا فورم معافیت از هزینه
دالر   ۴۱۰گان باید  ستند. دیگر تمام درخواست کنندههی تشکیل پرونده نخستین جواز کار معاف  وکراینی پرول از هزینه او  

 ی بایومتریک معاف است.  بپردازد. برای جواز کار بر مبنای پرول هزینه  هزینه 
تحده امریکا جواز کار درای مدت اعتبار  اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت م  عموما،  گان پرول: تمدید جواز کار برای دارنده 

اندازه مدت اعتبار پرول صادر میکند. دارنده قبل ازو  توانمی   ی گان پرول فقط زمان به  د جواز کار خود را تمدید کند که 
 پرول خود را تمدید کرده باشد. 

 وکراینی پرول اگان افغان و جواز کار برای دارنده
کند که دیگر  در همان کتگوری جواز کار دریافت می  پرول شده،که به ایاالت متحده امریکا  ان  وکراینیاها و  فغان عموما، ا

 (11)(c)کتگوری  -کند گان پرول دریافت می درانده
 

پرول:    واجد اساس  بر  کار  بودن  تاریخ  شرایط  دارنده۲۰۲۲نومبر سال    ۲۱از  افغان و،  مبنای    اوکراینی   گان  بر  پرول 
خود را نشان دهد تا    I-94د به کارفرمایان یا کارفرمایان بلقوه  توانمی ها و اوکراینیان  پرول اجازه کار خواهد داشت. افغان

ها نیاز خواهد داشت به کارفرمایان خود کارت آن  روز،   ۹۰بعد از  روز نخست دراند.    ۹۰ثابت سازد که اجازه کار برای  
-Iد فورم  توانمیگان افغان و اوکراینی پرول باید هر قدر زودتر  شان دهد تا به کار ادامه دهد. دارندهجواز کار خود را ن

ها به کارفرماین خود جواز  اطمنان حاصل شود که در زمان نیاز آن  ورا ارسال کند تا کارت جواز کار دریافت کند    765
  د. توانمی کار ارائه کرده  

 
ها  اداره تابعیت و مهاجرت امریکا برای افغان   گان افغان و اوکراینی پرول:کار برای دارنده   پرونده جواز ی تشکیل  هزینه

 ی ارسال درخواست آنالین و کاغذی را معاف کرده.  و اوکراینیان هزینه 
خاص:  معلومات    مالحظات  افغان برای  کار  حقوق  مورد  در  ومشخص  اراوکراینیان  ا  ها  ویبسایت  معلومات  در  شده  ئه 

 اینجا.  اوکراینیاناینجا و برای  هاافغانوزارت عدلیه ایاالت متحده امریکا مراجعه کنید: برای 

 
 چه چیزی را شامل درخواست برای جواز کار کنم  منحیث دارنده پرول، 

 I-765فورم   □
پنسل یا قلم باریک  ا نمبر تان را روی عقب عکس ب Aقطعه عکس به اندازه و نوع عکس پاسپورت )نام و  ۲ □

 سیاه نوشته کنید(
یا کاپی از   ثبوت هویت: صفحه دارای معلومات بیوگرافیک پاسپورت یا کاپی کارت تولد) با ترجمه تایید شده( □

 کارت جواز کار کنونی  
 ثبوت پرول:  □

o I-94 
o  پرونده:ی تشکیل  هزینه 
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o ۴۱۰   912دالر هزینه یا فورم معافعیت از هزینه-I  ی  هزینهها و اوکراینیان که از به استثنا افغان
   .پروند معاف استند تشکیل 
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 (Deferred Action -گان )عمل تاخیر شدهجواز کار برای دارنده
گان عمل تاخیر شدهسابقه جواز کار برای دارنده  

 
» عمل صالحیت حقوقی است« که اخراج  بر اساس تعریف اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا    تاخیر شده،عمل  

کند.  افراد دارای عمل تاخیر شده واجد شرایط برای درخواست غیر شهروندان از امریکا را برای زمان معین معطل می 

 که ادراه تابعیت و مهاجرت امریکا فورم   اننوجوان  وص برای حالت مهاجرتی مخصگان  درخواست کنندهجواز کار استند.  

I-360   دارنده  ،باشد   پذیرفتهها را  آن تاخیر شده  معموال  ستند و واجد شرایط درخواست برای جواز کار در هگان عمل 

تابعیت و مهاجرت امریکا برای آنه   (14)(c)کتگوری   اداره  نامه  ستند. متقاضیان مشخص ویزه )یو( که   bona“ها 

fide determination” گوری صادر کرده هم واجد شرایط جواز کار در کت(c)(14)    .استند 

 
دالر. متقاضیان دارای عمل تاخیر شده از  14  : ۴۱۰)(c)گان عمل تاخیر شده در کتگوری ی جواز کار برای دارنده هزینه
 ی بایومتریک معاف استند.  هزینه 

کت در  شده  تاخیر  عمل  دارای  متقاضیان  برای  کار  جواز  باید :  (14)(c)گوریتمدید  شده  تاخیر  عمل  دارای  افرادی 
دارند  کند.  ارسال  کنونی  انقضای جواز کار  از زمان  پیشتر  را خیلی  کار  تمدید جواز  این هدرخواست  در  کار  گان جواز 

 نیستند.  کتگوری در زمان تعلیق درخواست جواز کارشان واجد شرایط تمدید اوتوماتیک 

 (14)(c)کتگوری  ،مهاجرت اختصاصی نوجوانان شده در حالت  تاخیرعمل  گاندارندهکار برای جواز 
  I-360گان عمل تاخیر شده در حالت مهاجرت اختصاصی نوجوانان که فورم  اداره تابعیت و مهاجرت امریکا برای دارنده

گان حالت مهاجرت اختصاصی نوجوانان از کشورهای  تاخیری که اکثریت دارنده  به هدف درک   ،باش  پذیرفته شدهها  آن

استند    گواتیماال،   السلوادور، آن روبر  با  کار  کارت و جواز  برای گرین  واجد شرایط شدن  از  قبل  و مکیسکو  هندوراس 

برای واجد شرایط شدن برای گان عمل تاخیر شده در زمان که  . دارندهپروسه صادر کردن عمل تاخیر شده را آغاز نموده

 د برای جواز کار درخواست دهد. نتوانمیاقامه انتظار میکشد 

 منحیث دارنده عمل تاخیر شده چه چیزی را شامل درخواست برای جواز کار کنم 
 I-765فورم   □
 قطعه عکس به اندازه و نوع عکس پاسپورت  ۲ □
یا کاپی از    ثبوت هویت: صفحه دارای معلومات بیوگرافیک پاسپورت یا کاپی کارت تولد) با ترجمه تایید شده( □

 کارت جواز کار کنونی  
 ثبوت عمل تاخیر شده: □

o ،ثبوت عمل تاخیر شده فورم    اگر بر اساس حالت مهاجرت اختصاصی نوجوانان باشدI-797    یو ایس
 است I-360، و اطالعیه پذیرفته شدن فورم  سی آی ایس

 دالر یا فورم معافیت از هزینه.  ۴۱۰پرونده:ی تشکیل  هزینه  □
o پنداشته های مالی  دارای چالش  برای معافیت از هزینه  افرادی در حالت مهاجرت اختصاصی نوجوانان

کنید    ذکر«  financial hardship ارسال کنید و در بخش »  I-912فورم معافیت از هزینه  .  میشود 
 که شما در حالت مهاجرت اختصاصی نوجوان استید.

 برای تمدید:   □
o پی جواز کار کنونی  کا 
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 ی تشکیل پرونده و معافیت از هزینه هزینه
 

 پروندههزینه تشکیل 
یادآوری شد،  قبال  بار  هزینه  چنانچه  نخستین  برای  متقاضی  که  این  کتگوری/مبنا و  اساس  بر  تشکیل قضیه جواز کار  ی 

ی دقیق و مرتبط با شرایط  د هزینهتوانمی کند متفاوت است. متقاضیان جواز کار  درخواست میدهد یا تمدید درخواست می 

 متحده امریکا در ویبسایت این اداره تایید کند.    خویش را د محاسب اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت

https://www.uscis.gov/feecalculator 

 در مورد درخواست برای معافیت  
 ی تشکیل پروند باشید: برای معافیت از هزینه شما با نشان دادن یکی از موارد ذیل شاید واجد شرایط 

نظر به تعداد اعضای فامیل و ایالت که درصد است،    ۱۵۰خط فقر پدرال کمتر از  های  دستورالعملعاید شما بر اساس  .  ۱

   ها با آدرس ذیل مراجعه کنید: ید به این دستورالعملتوانمی شما کنید. شما در آنجا زندگی می 

912p-https://www.uscis.gov/i 

ه با  از مزایایی است ک یاین نوع  کنید که بر اساس عاید شما محاسبه میشود.شما مزایا یا فواید دولتی دریافت می . ۲

اگر   ایالتی یا محلی تمویل شود. در کل، این مزایا یا فواید شاید به سطح فدرال،توجه به عاید و منابع متقاضی داده میشود. 

 آن مزایا یا فواید دولتی محاسبه میشود.  کنید که بر اساس عاید شما داده میشود،شما فواید دریافت می 

و  نمونه ▪ تابعیت  اداره  که  فواید  از  برایهای  را  آن  امریکا  از    تشخیص  مهاجرت  معافیت  به  بودن  واجد شرایط 
تی    ، ایس این ای پی ) که قبال بنام فوت ستمپ مشهور بود(  میدیکید،  کرد قرار ذیل است:خواهد    ارزیابی هزینه  

 ایس ایس آی.  ای این ایف، 
های از فواید که اداره تابعیت و مهاجرت امریکا آن را برای تشخیص واجد شرایط بودن برای معافیت از  نمونه ▪

ایس ایس   مزایایی سوشیل سیکیورتی،   ،نداشتن شغلمیدیکییر، منافع    هزینه ارزیابی نخواهد کرد قرار ذیل است: 
   تحصیلی محصلین.  یهزینه قرض و  کمک مالی،   آر ایس دی آی،  تقاعد، دی آی، 

وضعیت مالی  شما در این آواخر با ایمرجنسی صحی روبرو شدید که    ، بطور مثال،کنید. شما چالش مالی تجربه می ۳
 و توانایی کار شما را متضرر کرده. 

 نید:برای معلومات بیشتر در مورد معافیت هزینه، به ویبسایت ادراه تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا مراجعه ک
912-https://www.uscis.gov/i 

  

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/i-912p
https://www.uscis.gov/i-912
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 ارسال درخواست برای جواز کار از طریق پوست 
 

هم   بودن  مبنای واجد شرایط  کتگوری/  به  کار  نظر  برای جواز  از طریق توانمی درخواست  و هم  آنالین سپرده شود  د 
شود.  ارسال   پوست 

 رای جواز کار درخواست دهد:توانند آنالین بپوشش قرار گرفته، می  تحت که در این رهنما های ذیل تگوری ک

 حالت محافظت شده موقت یا تی تی ایس  -(12)(a)کتگوری  •

 یا اسایلم در حالت تعلیق برای بیشتی از  -(8)(c)کتگوری  •
ی

 روز  ۱۵۰درخواست پناهندگ

ی یا افرادی که بر اساس نیازی  -11)(c)کتگوری  •  منافع عامه به ایاالت متحده پرول شده های عاجل بشر

برای جوا ارسال آنالن درخواست  به  برای معلومات بیشتی و  ایاالت متحده ز کار  تابعیت  و  اداره مهاجرت  نیتی  انتی صفحه 
 online-file-to-available-online/forms-https://www.uscis.gov/fileامریکا مراجعه کنید 

 
،  مثال از طریق پوست تایید ردیابی ارسال شود کنید، توصیه میشود درخواست با معلومات  اگر از طریق پوست ارسال می 

ید تایید کنید که درخواست شما چه زمانی به توانمی ایل. با این کار شما فیدیکس یا دی ایچ یو پی ایس، شده یو ایس پی ایس،
 اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده مواصلت ورزیده.  

باید درخواست ارسال کنید    کنید،اگر درخواست را از طریق پوست ارسال می  به آن  بر اساس منطقه که شما  آدرس که 
های اپدیت شده ارسال به ویبسایت ادره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا درسکند. برای اکنید تفاوط می زندگی می 

 به ادرس ذیل مراجعه کنید: 
https://www.uscis.gov/i-765-addresses  

 
 نویسی شده درخواست برای جواز کار ی حاشیهنمونه

های آن باید همیشه از ویبسایت اداره تابعیت و مهاجرت ایاالت متحده امریکا با  نسخه فورم جواز کار و رهنمود تازه ترین  

 آدرس ذیل دونلود شود:

765-https://www.uscis.gov/i 

نویسی تشریح شده. این نمونه کنیم که با حاشیهی ئه مارا  درخواست برای جواز کار،   ،  I-765ی از فورم  در ذیل ما نمونه
پاتر،  نمایشی ما، هری  خود را نظر به کتگوری واجد شرایط بودن و دیگر     I-765چگونه فورم    نشان میدهد متقاضی 

 شرایط خانه پری کرده.  
ی درخواست برای جواز کار کامال غیر واقعی یا نمایشی است. لطفا این معلومات را به  ابالغیه: معلومات در این نمونه

 پری کنید. تان خانه برای درخواست جواز کار را با معلومات شخصی  I-765پی نکنید. فورم  خود کا I-765فورم  
  

https://www.uscis.gov/file-online/forms-available-to-file-online
https://www.uscis.gov/i-765-addresses
https://www.uscis.gov/i-765
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Part 1: 
 

: 1a Question*
گر برای نخستین بار ا

کار  جواز  برای 
درخواست میدهید این 
انتخاب  را  مورد 
داشته   یاد  به  کنید. 

فعال دباشی شما  اگر   ،
و   دارید  کار  جواز 
بار در  برای نخستین 
برای   جدید  کتگوری 
درخواست  کار  جواز 

را    ”initial“ میدهید،
کنید   انتخاب  

“renewal”    را
 انتخار نکنید.

 
 :1c oniQuest*
گر جواز کار دارید  ا

ید که آن خواهمیو 
را در کتگوری 

کنونی  تمدید کنید این 
مورد را انتخاب 

 کنید. 
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Part 2: 

: 7d-7aQuestions *
گر آدرس پستی شما با ا

آدرس فزیکی شما یکی 
ید این توان میشما  است، 
ها را تهی یا خالی باکس 

 .گذاریدب
  

"A"  :Question 8*  
رقمه   ۹یا  ۷ شماره -نمبر 

-Iاست که روی رسید یا 
 شما نوشته شده و با  94
"A"  .آغاز میشود  

 
*Question 12:  

گر برای تمدید  ا
  »بلی« درخواست میدهید 

را انتخاب  ”yes“ یا
  کنید. 

 
: Question 13a*گر  ا

کارت سوشیل سیکیورتی  
  «yes»یا »بلی« دارید 

 را انتخاب کنید. 
 

: Question 13b*گر  ا
کارت سوشیل سیکیورتی  

این مورد را  ندارید، 
 خالی بگذارید. 

 
 

: Question 14*گر  ا
شما کارت سوشیل 
 سیکیوریتی دارید، 

را  « no»یا   «خیر»ن
 انتخاب کنید. 

 
-Questions 16a*
   :17bگر کارت ا

سوشیل سیکیورتی دارید، 
 از این مورد بپرید. 
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Part 2: 
 
*Question 27:  برای  

گوری خود  دریافت کت
  این رهنود را بخوانید. 
 
*Questions 28 – 
31b:   در این بخش از 
تمام موارد که مربوط با 

گوری شما نمیشود تیر کت
 شوید. 
 
*Question 30: 

گر شما کدام وقتی ا
 ه ایددستگیر یا زندانی شد
د ده اییا متهم به جرمی ش 

نظرداشت این   در بدون
ده  که شما واقعا مجرم بو

ید یا بیگناه  و بالخره ا
در این   د،ه ایمحکوم شد

 « yes»یا  »بلی«باکس 
را انتخاب کنید در صحفه 

ئه  ا توضیح کوتاه ار ۷
های کنید بشمول تاریخ  
گر  تقریبی )ماه/سال( ا 

ید. کاپی تایید شده  توان می
تصامیم  راپور دستگیری، 

یا مجازات، اسناد  محکمه، 
هر نوع سند مرتبط را 

افشا  از  ئه کنید. قبلارا
کردن هر نوع اسناد  

جرمی به ادراه تابعیت و 
مهاجرت امریکا شما باید 

 گیرید.نظر وکیل را ب
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Part 3: 
 

 :1buestion Q
اگر از ترجمان 

  اید، استفاده کرده
 « yes »یا  »بلی«

را در اینجا انتخاب 
را در  و نام آن کنید

باکس مرتبط ذکر  
کنید. اطمنان حاصل 

کنید که معلومات  
ها را در بخش آن 

چهارم که ازین جا 
آغاز میشود جابجا  

 . کرده اید
 

 
Question 7a-
7b:  
اطمنان حاصل کنید 
که درخواست خود 

را نزدیک به وکتور 
کرده امضا سیاه 

 تاریخ بزنید.  

 
 
 
 
 
 
Part 4: 
 
*Questions 1a 
– 2: Complete 
if you are 
using an 
interpreter 
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Part 4: 
 
*Questions 3a 
– 7b:  

گر از ترجمان ا
اید این استفاده کرده

پری  بخش را خانه 
 کنید. 

*Questions 7a-
7b: 

گر از ترجمان ا
  اید، استفاده کرده

اطمنان حاصل کنید 
که ترجمان اینجا را 

و تاریخ امضا کرده 
 . زده
 
 

Part 5: 
 

آماده ا برای  وکیل    گر 
درخواست  این  کردن 
همکاری   شما  همرای 

این بخش  نکرده باشد،
 را خالی بگذارید. 
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Part 5 
 
 

  گر وکیل برای آمادها
کردن این درخواست 
شما  همرای 
نکرده   همکاری 

را    باشد، بخش  این 
 خالی بگذارید. 
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Part 6:  
 
اگر برای جوابات نیاز به  

این   مکان بیشتر دارید، 
صفحه را استفاده کرده 

 ید. شماره صفحه،توان می
شماره   شماره بخش،

عنصر را قبل از 
جواب درج کنید تا ئه ارا

اداره تابعیت و مهاجرت 
امریکا بفهمد که شما کدام 

سوال را جواب میدهید.  
اگر از این صفحه استفاده 

نیاز ندارید آن  کنید،نمی 
 را ارسال کنید. 

 
گر ازین صحفه استفاده ا

اطمنان حاصل  کنید، می
کنید که نام و ای نمبر  

در اول درج  را خود
 اید. کرده 
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Considerations for  
 که معموال پرسیده میشودات در مورد تشکیل پرونده و سواالت  مالحظ

-» اولیهدرخواست من    ، درخواست میدهمگر من فعال جواز کار داشته باشم و در کتگوری جدید برای جواز کار  ا  .۱
initial شود یا »تمدید« محسوب می-renewal ؟» 

ماریا اولین جواز کار    مثال،»اولیه« محسوب میشود.  گوری جدید برای اولین بار  در کتدرخواست برای جواز کار  
پناهندگی درخواست  زمانیکه  را  بود خود  تعلیق  حالت  در  کت   اش  در   (8)(c)گوری   در  بعدا  و  بود  کرده  دریافت 

باوجود که قبال کارت    پناهندگی او پذیرفته شده،که درخواست    اکنوندرخواست تمدید کرده بود؛ اما      (8)(c)گوری  کت
 کند. خواست اولیه ارسال می در (5)(a)در کتگوری  جواز کار داشت،

 
 د؟توان میاوالد خردسال من جواز کار دریافت کرده  همسر یا . ۲
باشد،ی پناهندگی شما  ذینفع فرعی  آن  گان وقت بلی. اگر همسر/اوالد خردسال شما در امریکا و شامل درخواست  باید  ها 

ایاالت متحده امریکا استند   پناهندگی که در  ذینفعان مشخص فرعی متقاضیان  به توانمی درخواست شما محسوب شوند.  د 
از  د درخواست پناهندگی در حالت تعلیق نداشته باشند. اعضای خانواده  ها از خوجواز کار واجد شرایط باشند حتی اگر آن

پناهندگی متقاضی    ،مزایای شبه شما برخورداراند. مثال باشد اگر درخواست  تعلیق  دفتر مهاجرت در حالت  یا    ،با  همسر 
ر پروسه اخراج یا ریمول اوالد خردسال ذینفع فقط در حالت واجد شرایط جواز کار استند که در حال حاضر یا در گذشته د 

آن  یعنی   ( نباشد  باشد(؛پراسیدینگ  نداشته  قضیه  مهاجرت  قاضی  با  محکمه   ها  در  فعال  قضیه  پناهندگی  متقاضی  اگر 
ها  ی آنو قضیه  همسر و اوالد خردسال ذینفع هم باید با در محکمه مهاجرت قضیه فعال داشته باشد،   مهاجرت داشته باشد،
 ندگی وصل باشد. با متقاضی اصلی پناه

کت در  کار  دیگر، گوری برای جواز  مثال،   های  باشند.  داشته  کار  تمام   همسر/اوالد خردسال شاید خودشان حق جواز  اگر 
 ید. توانمی هر یک شما برای جواز کار درخواست کرده  یا پرول دارید، اید،خانواده برای تی پی ایس اپالی کرده

 برای جواز کار واجد شرایط نیستند.   د ستنهاعضای خانواده که بیرون از ایاالت متحده امریکا 
 م بدون داشتن کارت جواز کار نشان دهم که اجازه کار دارم؟توانمی گونهه چ گر پناهجو یا مهاجر باشم،من ا. ۳

ند با  توانمی ها  ها نیاز به جواز کار ندارند. آنشان اجازه کار دراند و آنپناهجویان و مهاجرین بر مبنای حالت مهاجرتی 
یا ثبوت حالت مهاجرتی از طریق   کارت صادر شده از سوی دولت،  نشان دادن سوشیل سیکیورتی کارت بدون محدودیت،

(I-94 )     و مهاجرین ترجیح میدهد کارت جواز کار داشته باشند   پناهجویانی از  . اما عدهکند اجازه کار کردن را ثابت ، 
ی از پناهندگان و مهاجرین د ازو بعنوان کارت دارای عکس صادر شده از سوی دولت استفاده کند. عدهتوانمی بخاطر که  

ی دیگر با کارفرما  دهد. عدههد  خواهراس دراند که در صورت نداشتن کارت جواز کار با اعتبار شغل خود را از دست  
نسبت به اسناد    بخاطر نداشتن کارت جواز کار دچار مشکل اند چون اکثریت کارفرمایان با دیدن کارت جواز کار آشنا اند ) 

 د ثبوت حالت قانونی مهاجرت کارمند باشد. توانمی که   گر(دی
  

 ی جواز کار را پرداخت کنم؟م هزینهتوانمیگونه چه   .۴
ی تشکیل پرونده جواز کار  یا کشیر چک هزینه   ، چک شخصی، ند از طریق منی آردرتوانمیمتقاضیان کارت جواز کار  

داخلی امریکا وزارت امنیت    » باید قابل پرداخت برای:   را بپردازد. اگر هزینه از طریق منی آردر یا چک پرادخته میشود،
 میمو الین چک بنسوید. خود را در قسمت  #A. توصیه میشود که نام و  باشد«

ید از طریق توانمی شما    کنید، گر درخواست خود را در دفتر اداره تابعیت و مهاجرت امریکا در باکس قفل شده تسلیم میا

 پرداخت کنید.   ،نامه استفاده از کردیت کارت ، اجازهG-1450فورم کریدیت کارت خود با استفاده از 

نظرداشت این که اداره تابعیت و مهاجرت امریکا در  در  بدون    ،قابل استرداد نیستند ی تشکیل پروند و بایومتریک  ینه هز
 مورد قضیه شما تصمیم میگیرد یا نه.  

اقامه   -(9)(c)آیا من در کتگوری   -ام(گرین کارت درخواست میدهم )یا درخواست ارسال کردهمن برای اقامه یا . ۵
 در حال تعلیق واجد شرایط استم؟

اقامه بر اساس بخش خاص قانون  (9)(c)گوری  جواز کار در کت قانون    ۲۴۵بخش  -برای افرادی است که واجد شرایط 
ایس آی وی ) همکاران افغان یا افرادی در حالت مهاجرتی اختصاصی برای  تابعیت و مهاجرت امریکا استند. در این میان  

 ( استند.  I-130s or I-140sیا کسانی که ذینفع درخواست قبول شده بر اساس روابط فامیلی یا کار )  نوجوانان(
برای جواز    (9)(c)ها در کتگوری  پناهجویان و مهاجرین بر اساس یک بخش دیگر قانون واجد شرایط اقامه استند و آن

 کند. کار درخواست نمی 
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پناهجو یا مهاجر برای جواز کار در صورت درخواست میدهید که فورم  ا شما در حالت تعلیق     I-485گر شما منحیث 
)ریفی  ،است مهاجر  اگر  باید  کتگوری    وجي( شما  در  کتگوری  او    (3)(a)استید  در  استید  اسایلی(  پناهجو)     (5)(a)گر 

 بخوانید.   اینجارا در   I-765درخواست کنید. برای معلومات بیشتر رهنمودها در مورد فورم 
تا  های فقر فدرال است دصد یا کمتر از آن بر اساس  دستورلعمل ۱۵۰که عاید من   متوانمی گونه ثابت ساخته . چه ۶  

 واجد شرایط برای معافیت از هزینه شوم؟
کرده ثبت  را  خود  عاید  مالیه  شما  این،  اید،اگر  آی  تی  آی  یا  سیکیوریتی  اعتبار سوشیل  قابل  شماره  از  استفاده  کاپی    با 

آ راه  ریترن  تکس  یا  مالیه  همچنان  استرداد  شما  است.  عاید  ساختن  ثابت  پیستبتوانمی سان  آخرین  کاپی  مزایای   هاید  یا 
بخصوص زمانی که درخواست را در آواخر سال ) که تکس ریترن شما انقضا شده( را با درخواست ارسال   نداشتن شغل،

 د ضمیمه کردن کاپی معلومات حساب بانکی یا یک نامه از کارفرمای شما باشد. توانمی کنید. اسناد دیگر بلقوه 
 

چه زمانی برای تمدید جواز کار درخواست دهم؟. ۷  
کت در  کار  اساس یک  گوری متقاضیان جواز  بر  استند.  برخوردار  کار  اعتبار جواز  مدت  تمدید  مزایای  از  های مشخص 

تمدید ارسال گردد،  پالیسی موقت،  انقضای کارت جواز کار کنونی درخواست  تاریخ  از  قبل  اعتبار جواز کار    اگر  مدت 
متقاضیان درخواست برای جواز کار را کنیم که  ما توصیه می   گردد. باوجود این،روز تمدید می   ۵۴۰بشکل اوتومات برای  

ماه قبل از انقضای تاریخ کارت جواز کار کنونی بدلیل تاخیر غیر عادی در اجراات اداره تابعیت و مهاجرت امریکا    ۶
در   وقفه  تا جلو  کند،  گرفته  ا ارسال  کار  باشد جازه  کتگوری شده  که  متقاضیان  برای  ندارد،.  اوتومات  تمدید  توصیه   شان 

 ماه قبل از تاریخ انقضای جواز کنونی درخواست تمدید ارسال کند.   ۶میشود که حتما  
 

سوشیل سکیورتی کارت واجد شرایط برای    م  توان میگونه  آیا سوشیل سیکیورتی کارت من »محدود« خواهد شد؟ چه.  ۸
 د؟ توانمی » بدون محدویت« شوم و سوشیل سکیورتی کارت تغییر کرده 

آنبرای   اجازه کار  داشتن کارت  افرادی که  با  دارندهجواز کار  ها وابسته  اعتبار است) مثال  افرادی که  با  یا  پرول،  گان 
پناهندگی است(درخواست  تعلیق  حالت  در  ع  شان  آن  که روی  میشود  نوشته سوشیل سکیوریتی محدود صادر  ذیل  بارت 

یادآوری  (.  VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION)میباشد: قبال   گردید، چنانچه 
ند که کارت جواز کار با اعتبار داشته باشند و تاریخ  توانمی گان جواز کار فقط زمان شاغل بوده  چندین کتگوری از دارنده
 انقضای آن نرسیده باشد. 

ها اجازه کار در ایاالت متحده امریکا را دارند بدون کارت جواز  ی از افراد بر اساس حالت مهاجرتی آن عده  برخالف این، 
سوشیل سکیورتی » نامحدود« داشته باشند  ند  توانمی   گان گرین کارت، این افراد و دارندهمثال پناهندگان و مهاجرین.    کار، 

این عبارت ) آن  نشده. VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATIONکه روی  نوشته   )
 مثال از متقاضی پناهندگی به پناهجو، یا از متقاضی اقامه به دارنده )گر فردی زمانی حالت مهاجرتی خود را تغییر میدهد، ا

شان مراجعه کنند و  ند به دفتر سوشل سکیورتی با داشتن سند تغییر در حالت مهاجرتی توانمی ها  آن   اقامه یا گرین کارت(،
 برای سوشیل سکیورتی نامحدود درخواست دهد. 

 


