
 
 
 

 (Afghan Parolees) امتیازات برای دارندگان اقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ افغانھا یا
 

مکن است شما مست حق 
دریافت کمک نقدی، کمک طبی، امادگی برای اشتغال، استخدام بھ وظیفھ، آموزش زبان انگلیسی و سایر خدمات کھ از طریق دفتر اسکان مجدد  

پناھندگان یا آو آر آر(ORR) ارائھ میگردد، باشید. ھمچنان، ممکن است شما مستحق امتیازات عادی حکومت فدرال جدا از منبع مالی او آر  
آر(ORR) باشید، مانند کمک ھای نقدی از طریق مدد معاش تامین درآمد ( اس اس آ ی SSI) یا کمک ھای نقدی برای خانواده ھای نیازمند (  

تانفTANF) بیمۀ صحت از طریق میدیکید، و برنامھ کمک ھای تغذیوی تکمی ل ( سنپ  SNAP) باشید. دراین سند کمک ھای تمویل شده توسط  
اداره اسکان مجدد پناھندگان یا او آر آر(ORR) مورد توجھ و تمرکز قرار میگیرد. 

 
کدام افغان ھا دارای اقامت مشروط مؤقت parole بشردوستانھ ھستند؟ اقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ برای یکتعداد مشخص افغان ھا  

آیا شما یک افغان ھستید کھ اقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ یا (Parole) برای شما اعطاء شده است؟ م

توسط اداره امنیت  ایاالت متحده امریکا جھت پاسخ بھ ضرورت تخلیھ و انتقال سریع از طریق برنامھ عملیات متحدین پناھنده/ عملیات استقبال از  
متحدین، اعطا گردیده است و یا اعطا خواھد شد. افغانھای کھ اقامت مشروط مؤقت در ایاالت متحدۀ امریکا را از تاریخ 31 ماه  جو الی سال  

2021 الی30 ماه سپتمبر سال 2023 بدست آورده اند، الی تاریخ 31 ماه مارچ 2023 یا ختم دوره اقامت مشروط ھرکدام کھ بعد تر تکمیل  
میگردد واجد شرایط دریافت امیتازات اساسی  (دولت  فدرال)، کمک ھای اسکان مجدد و سایر امتیازات موجود برای پناھندگان میباشند. ھمچنان، 

ھمسران و فرزندان افرادی دارای اقامت مشروط مؤقت در امریکا کھ بعد از 30 سپتمبر سال 2023 بھآمریکا داخل شده اند نیز مستحق  
درخواست برای بدست آوردن این امیتازات میباشند. اقامت مشروط بشردوستانھ فقط مجوز بود و باش یا اقامت موقت در ایاالت متحده امریکا 
میباشد؛ مگر افغانان کھ دارنده اقامت مشروط موقت اند ممکن مستحق درخواست پناھندگی (اقامت دایمی) و  ھمچنان وضعیت مصونیت موق تی  

(تی پی اسTPS)   باشند. کھ  مجوز بود و باش ایشان را بعد از ختم  تاریخ اقامت موقت ممکن میسازد.   
 

پس از ورود بھ ایاالت متحده امریکا برای دریافت امیتازات/خدمات اداره اسکان مجددمھاجرین یا (او آر آرORR) بھ کجا  
 اداره اسکان مجدد مھاجرین یا او آر آر  (ORR) بودیجھ یا منابع مالی را بھ حکومت ھای ایالتی، نمایندگی ھای اسکان مجدد ، درخواست نمایم؟

و سایر موسسات غیرانتفاعی محلی تمویل میکند تا آنھا زمینھ ارایھ امتیازات و خدمات  را برای افراد واجد شرایط فراھم سازن د.  شما با آغاز و یا  
بعد از دریافت اقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ میتوانید بھ دفتر کمکھا یا امیتازات حکومت ایالتی و یا نزدیکترین نمایندگی اسکان مجدد ایالت  

خود مراجعھ نموده و برای دریافت این کمک ھا و امیتازات درخواست بدھید.  جھت دریافت فھرست موسسات اسکان مجدد در ھر   ایالت  بھ  
آدرس انترنیتی یا لینک ذیل کھ شامل معلومات تماس نماینده ایالتی (او آر آر  ORR) میباش د  مراجعھ نمائید. 

 https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state.
 

برای دریافت امتیازات و خدمات اداره اسکان مجددمھاجرین یا (او آر آر ORR) چھ زمانی باید درخواست نمود؟   
فور ا /  ھرچھ زودتر.  امیتازات و خدمات برای شما صرفا برای یک مدت زمان محدود است. کمکھای نقدی و صحی(بشمول معاینات صحی)  َ

برای یک مدت محدود الی ۱۲ماه از زمانیکھ شما واجد شرایط دریافت کمک ھا میشوید تمویل میگردد. اکثر خدمات دریافت کار/گماشتھ شدن بھ  
کار و سایر خدمات بمنظور خودکفایی اقتصادی از مدت واجدیت شرایط  الی تاریخ ۳۱ ماه مارچ سال  ۲۰۲۳ می الدی یا ختم دوره اقامت مشروط  

بشردوستانھ میباشد . ھرکدام کھ بعدتر یا دیرتر ختم میگردد.   
 

چھ را باید با خود بیاورم؟  
شما سندی اقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ را با تاریخ دریافت سند باید با خود بیاورید. ھر عضو فامیل کھ برای دریافت امتیارات و خدما ت 

ادراه اسکان مجدد مھاجرین یا (اوآر آر)  درخواس ت میدھد باید سند اقامت مشروط بشردوست انھ (وی ا سایر اسناد نشان دھنده مستحق بودن امتیارات  
  A )با یاداشت اقامھ  موقت بشردستانھ مطابق  ( آیی ان ای I-94  را با تاریخ دریافت سند با خود بیاوری د. انواع اسناد شامل فورم (ORRآو آر  آر
)INA  section 212(d)(5) )  یا پاسپورت خارجی ھمراه با تاپھ دخولی با یاداش ت تاپھ "آو ای آر(OAR)، توسط اداره امنیت کشور یا  دی ا چ 

اس؛ و اداره محافظت سرحدات و گمرکات یا سی بی پی(DHS/CBP) ، یا پاسپورت خارجی ھمراه با تاپھ دخولی با یاد اشت " او ای دبلیو  
   (DHS/CBP)اداره امنیت کشور یا دی اچ اس؛ و اداره محافظت سرحدات و گمرکات یا سی بی پی(OAW)

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

الدی اس ت.  مستحق دریافت کمک نقدی و   صحی اداره اسکان مجدد مھاجرین یا  (  او   آر  آر) الی  ۱  فقط آنعده از دارنده گان اقامت مشروط بشردستانھ افغان کھ تاریخ واجدیت شرایط شان بعد از  اول ماه اکتوبر سال  ۲۰۲۱ م
۱۲ ماه میباشند. آنعده از دارنده گان اقام ت مشروط بشردستانھ افغان کھ تاریخ واجدیت شرایط شان قبل  از   اول  ماه  اکتوبر سال ۲۰۲۱  میالدی است .  مستحق  دریافت   کمک  نقدی  و  صحی  اداره اسکان مجدد  مھاجرین  ی ا  

(  او  آر  آر)  الی  ۸  ماه  باقی  میما ند. 
 

ی 

 
 
 

  :لعموامت در مورد مرعج اھکی امش تیموایند امتس یگیبرید  :دتفر ااکسن جمدد جاھمرین .اداره اطافل و ناخواده ھا .داپیرنمتت حصت و خد امت شبری  االایت حتمده امراکی
https://www.acf.hhs.gov/orr

https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state
https://www.acf.hhs.gov/orr


 

منحیث   دارنده   اقامت   مشروط   مؤقت   کدام   امیتازات   و  خدمات   را  میتوان م دریافت   نمایم؟ 
بعضی دارندگان اقامت مشروط مؤقت افغان در ایالت مربو ط خویش   مستحق دریافت امیتازات دولت  فدرال مانند کمک ھای نقدی از طریق مدد  

معاش یا ممد تامین درآمد (اس اس آ ی) و یا کمکھای مؤقت برای فامیل ھای نیازمند (تانف TANF)، بیمھ صحی از طریق میدیکید، و 
کمھای ھای غذایی از طریق برنامھ کمک ھای تغذیھ ای تکمی ل (سنپSNAP) مبیاشند. در  صورتیکھ مستحق دریافت امتیازات دولت فدرال  

شمرده نشوید؛ میتوانید در یکی از دفاتر امتیازات ایالتی و یا در نزدیکترین دفتر موسسھ خدمات اسکان مجدد بمنظور دریافت امتیازات ذیل دفتر  
اسکان مجدد مھاجرین (او آر آر  ORR) مورد  ارزیابی قرار بگیرید . 

 
 .( ORR الی ۱۲ ماه از تاریخ واجد شرایط بودن او آر آر ) ORR امتیا زات اولیھ او آر آر

 
 Refugee  Cash  Assistance  (RCA)  ) کمک   نقدی   برای   پناھندگان  )  آر  سی   ای

آنانیکھ واجد شرایط برای دریافت مددمعاش یا اس اس آی SSI یا تانف TANF نیستند، ممکن است کمک ھای نقد ی 
برای پناھندگان Refugee Cash Assistance (RCA) را دریافت کنند. افرادیکھ مستحق دریافت اینوع کمک ھستند، اعتبار از تاریخ 

واجدیت شرایط مستحق اخذ کمک نقدی برای پناھندگان یا آر سی ای الی مدت ۱۲ ماه برای   رفع نیازھای اساسی مانند غذا، سرپناه ورفت و آمد  
شھری یا ترانپسورت کمک  دریافت نمای ند. 

 
 .ORR پروگرام مچنگ گرنت او آر آر 

بعضی افراد ممکن است بھ پروگرام مچنگ گرنت او آر آر کھ یک پروگرام خود کفایی ابتدایی است اشتراک نمایند. ظرفیت پذیرش برای ثبت نام  
از نظر تعداد و محل محدود است.  پروگرام مچ نگ گرنت یا پروگرام اعانھ مشارکتی کمک ھای نقدی، مدیریت جدی پرونده، خدمات کار یابی و  
استخدام مشتریان تا ھرچھ زودترشغل پیدا کنند وآنرا دوام دھند، را فراھم میسازد. ھدف پروگرام این است کھ مشترکین را کمک نماید تا درمدت  

۲۴۰ روزق ادر بھ خودکفایی اقتصادی شوند. مشتریان باید ھرچھ زودتربعد از واجد شرایط شدن، بھ این پروگرام ثبت نام نمایند. 
 

 Refugee  Medical  Assistance  (RMA)   کمک  ھای  طبی  برای   پناھندگان  آر   آم  آی
 آنانیکھ واجد شرایط دریافت مدیکید نیستند، ممکن است از زمان مستحق شدن برای اخد کمک تا مدت  ۱۲ ماه، از کمک ھای طبی برای  

پناھندگان یا (آر ام ای RMA) مستفید شوند. کمک ھای طبی برای پناھندگان یا (آر ام  ای RMA) بی  مھ صحی یکسان  بھ میدکید را فراھم میسازد. 
 

معاینات صحی.   
از تاریخ واجدیت شرایط افغانان کھ دارنده اقامت مشروط بشردوستانھ ھستند ممکن مسحق اجرای معاینات صحی داخلی تمویل شده ت وسط (او آ ر 

آر) باشند. این معاینات ب ا تشخیص  حاالت صحی کھ صحتمند ی  اشتراک کننده را در جریان اسکان مجدد بھ  خطر مواجھ میسازد کمک نموده؛ 
ارایھ واکسین ھای  ضروری برای ثبت نام در مکات ب   و کاریابی ھمچنان راجع نمودن آنھا بھ داکتران فامیلی و متخ صصین جھت تداو ی 

موضوعات صحی موجود را دربر دارد. (او آر آر ) توصیھ مینماند تا معینات صحی  خویش را   بمجرد رسیدن بھ ایاالت متحده امریکا تکمیل  
نمایید.  

 

 

 
خدمات ( الی ۳۱ ماه مارچ سال ۲۰۲۳ میالدی و  یا ختم تاری خ اقامھ موقت بشردوستانھ ھر کدام کھ دیرترباشد) 

کمک ھای کاریابی: خدمات حمایت پناھندگان  
دارندگان اقامت مشروط مؤقت ممکن است واجد شرایط دسترسی بھ پروگرام خدمات حمایوی پناھندگان (آر اس اس)  

برای دریافت خدمات قابلیت کاریابی باشند، خدمات آر اس اس برای فراھم نمودن  خدمات قابلیت کاریابی کمک میکند؛ آموزش کار و آمادگی، 
کمک برای پیداکردن وظیفھ، اشغال و استمرار یا تداوم وظیفھ، کورس آموزش زبان انگلیسی، مراقبت اطفال، ورفت و آمد شھری یا ترانسپورت،  

خدمات ترجمھ و ترجمانی؛ و مدیریت پرونده. 
 

کمک حقوقی مرتبط بھ مھاجرت . 
دارندگان افغان اقامت مشروط بشردوستانھ ممکن مستحق کمک حقوقی مربوط بھ مھاجرت و سایر فعالیتھای 

مربوط جھت کمک در راستای بدست آوردن اقامت قانونی دایم مانند بدست آوردن پناھندگی در ایاالت متحده امریکا باشند. 
 

پروگرام یا برنامھ ھای تخصصی. 
بعضی مشتریان ممکن است واجد شرایط پروگرام ھای تخصصی مانند خدمات صحی، کمک ھای تخنیکی برا ی 

شروع تجارت یا بزنس کوچک، پس انداز مالی، معلم یا مربی برای نوجوانان، یا سایر برنامھ ھای حمایوی ھدفمند. 
 
 

 

۲۰۲۳نوری تجدید شده ماه ج


