
 
 

دف� اسکان مجدد مهاج��ن �ا   ORR/ACF امت�ازات برای دارندە گان و�زای مهاجرت  
  ( SIV- SQ/SI PAROLEES ) خاص افغان ها واعرا� ها

ت
ت

آ�ا شما از جمله دارندە گان و�زای خاص SIV- SQ/SI PAROLEES  اهل اعراق و �ا افغا�ستان هست�د ؟ 
ش�ا�ط در�افت امت�ازات ذ�ل مانند کمک نقدی، امداد ص�، آمادە � شغ�، در�افت کار، تعل�مات ز�ان انگل� �   ممکن شما واجد 

ش�ا�ط در�افت مزا�ای فدرا� پروکرام ت ود�گر خدمات دف� اسکان مجدد مهاج��ن و� ا    ORR/ACF  باش�د. و�اهم واجد 
 MAINSTREAM  بودە و از کمک های نقددی مصعون�ت و�ا SSI ، کمک های موقت برای فام�ل های ن�ازمند TANF  ، ب�مه ص� ار  
  SIV- SQ/SI PAROLEES گرد�د. دارندە گان و�زای خاص  SNAP یی از ط��ق پروگرام امداد تغذ�ه و�ا ط��ق مد�ک�ت و کمک های غذا

تی  ت میتوانند خدمات پذیرش و اسکان را از ط��ق دفاترمح� مهاجرت بدست آورند. برای در�افت موسسسات مح� به آدرس  ذ�ل ان�ن
مراجعه کن�د . 

   https://www.wrapsnet.org/rp-agency-contacts/
ت نن خدمات موجود به هماهن گ ت ا سناد بدست آمدە ازاین صفحه در مورد خدمای میباشد که توسط  ORR تم��ل م�گردد.  برای دا�س

تی ذ�ل به تماس ش��د . ت تی تان از با استفادە از لینک ان�ن کنندە ا�ال
   https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts.

گ

� ها دارندە و�زای مهاجرت خاص استند ؟  
)  اند که توسط وزارت امور امن�ت داخ� ا�االت متحدە آم��کا    SIV- SQ/SI PAROLEESاشخاص دارندە و�زای مهاجرت خاص  (  

ا�ط   اهدا شدە است میباشند. این و�زا برای افغان ها و اعرا�ت ها به خاطر خدما�شان به دولت آم��کا دادە شدە است و واجد �ش
نیت ذ�ل مراجعه نمای�د.    ORRخدمات   میباشند. برای معلومات ب�ش�ت به آدرس ان�ت

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-
gov.html 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visas-iraqis-employed-us-
gov.html.  

بعد از رس�دن به ام��کا از کجا میتوانم درخو است خدمات/ امت�ازات ORR را بدست ب�اورم ؟ 
ORR   ا�ط ، موسسسات و سازمان های کمک کنندە برای مهاج��ن را تم��ل م�کنند تا بتوانند به اشخاص واجد �ش دفاترمح� دولیت

�ن ادارە اسکان مجدد در ا�الت م��وط خ��ش  از تار�ــــخ صدور  خدمات انجام دهند. شما میتوان�د دردف�ت امت�ازات ا�الیت و �ا نزد�ک�ت
) درخواست نما�د. حهت در�افت ادارات اسکان مجدد  مح� در هر ا�الت به لینک    SIV- SQ/SI PAROLEESو�زە مهاجرت خاص ( 

نیت دف�ت اسکان مجدد مهاج��ن که شامل معلومات تماس نماندە این ادارە در هر ا�الت میباشد مراجعه نمای�د.   ات�ن
.state-your-contacts-and-resources-https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find 

چوقت با�د برای در�افت این خدمات اقدام کرد ؟ 
ماە از تار�ــــخ    ۱۲د�جه محدود داشته و قفط شمارا برای مدد  �ک بو   ORRمعطل نبا�د کرد و هرچه عاجل با�د اقدام کن�د چون  

سال از   ۵مستحق بودن میتواند کمک ما� و ص� نما�د. برای در�افت شغل و سایر خدمات خود کفایی و ادغام میتواند برای مدد 
 ادامه �ابد.   .SIV or SQ/SI paroleتار�ــــخ و�زای خاص 

 کدام اسناد را با�د با خود ب�اور�د؟ 
ش�وط .SIV or SQ/SI parole  مانند پاسپورت شما که دارندە تاپه  و�زا SIV  �ا     سند   و�زای خاص و�ا شواهد و�زای خاص �ا م

ش�وط درج باشد. ا�ر با خانم و   .SQ/SI parole است ؛ فورم آی- ۹۴  ،( اسناد رس�دن و ع��مت) که درآن حالت مهاجرت خاص و�ا م
اطفالتان آمدە ا�د با�د برای هر کدام شان اسناد مکمل که �شان دهندە صدرو تار�ــــخ .SIV or SQ/SI parole  باشد. داشته باش�د . 

  دفتر اسکان مجدد پناھندگان. اداره امور اطفال و خانواده ھا. وزارت خدمات صحی و بشری ایاالت متحده 
 https://www.acf.hhs.gov/orr 
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https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visas-iraqis-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visas-iraqis-employed-us-gov.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state


ت چه امتا�ازات و خدمات را منح�ث دارندە و�زای مهاجرت خاص �ا م�وط افغان ها عرا� ها ( SIV- SQ/SI PAROLEES) را  ش
میتوانم بدست آور م؟ 

تعدادی از دارندگان و�زە SIV or SQ/SI parole  مستحق درخواست امت�ازات در ا�الت م��وط شان از�روگرام فدرا� 
 MAINSTREAM  بودە و از کمک های نقددی مصون�ت و�ا SSI  ، کمک های موقت ب رای فام�ل های ن�ازمند TANF ، ب�� ص�  از  
  SIV- SQ/SI PAROLEES گرد�د. دارندە گان و�زای خاص  SNAP یی از ط��ق پروگرام امداد تغذ�ه و�ا ط��ق مد�ک�ت و کمک های غذا

ش�ا�ط نبودن کمک های  ذ�ل شما   میتوانند خدمات پ��رش و اسکان را از ط��ق دفاترمح� مهاجرت بدست آورند. در صورت واجد 
بی قرارگرفته تا از مزا�ای ذ�ل مستف�د گرد�د . ت تی مح� تان و�ا نزد�ک ت��ن دف� اسکان مجدد برای مهج��ن مورد ارز�ا توسط  دفاتردول

یی ادراە اسکان مجدد (او آر آر) (از زمان مستحق شمردە شدن ا� ۱۲ ماە)  امت�ازات ابتدا

 RCA کمک ما� مهاج��ن و�ا
ا�ط  ور�ات اول�ه مانند غذا،   TANFو  SSIکسان�که واجد �ش ن�ستند میتوانند مسا�دت ما� مهاج��ن را که فراهم کنندە �ن

 ماە در�افت کنند.   ۱۲��ناە و رفت و آمد است برای مدد 

   ORR پروگرام مچنگ کرنت
ا� کنند که شامل خود کفایی زود هنگام میباشد. تعداد شمول�ت در   تعدادی از اشخاص شا�د به پروگرام مچنگ گرنت اش�ت

ن فرد کمک کنندە؛ و کار�ایب را به   این پرگرام محدود بودە و م��وط به موقع�ت میباشد. این پروگرام کمک های ما� ، داشنت
ن جهت خود کفاە شدن انان در مدت هدف در�افت کار و ادامه کار را دارا میب کنی   ۲۴۰اشد. هدف از�ن برنامه کمک به مش�ت

ا�ط در�ن برنامه ثبت نام نمایند.   روز این برنامه میباشد. افراد با�د به زودت��ن فرصت بعد از واجد�ت �ش

 RMA مساعدت ص� مهاج��ن و�ا
ا�ط مدک�ت ن�ستند میتوانند از مزا�ای همسان مسا� ماە   ۱۲بمدت     RMAدت ص� مهاج��ن و�ا کسان�که واجد �ش

 مسف�د گردند. 

معاینات ص� . 
ن بع�ن از دارندە گان و�زای مهاجرت خاص ممکن مستحق م�عاینات داخ� گردنند. این   ا�ط قرارگرفنت از زمان واجد �ش

 که  تم��ل م�گردد. این معاینات شامل حما�ت اسکان مجدد فرد با �شخ�ص دادن وضع�ت ص�  ORRمعاینات توسط  
ن   ان فام�� و �ا متخصصنی ور برای مکتب و کار و رجعت انان به دا��ت ن های �ن صحت انان را به مخاطرە م�اندازد؛ وا�سنی

 جهت ادامه مراقبت ص�. او آر آر تکم�ل نمودن معاینات ص� را بمجرد رس�دن به آ�االت متحدە ام��کا توص�ه مینما�د.  

ا�ط بودن توسط  سال بعد از تعی�د و  ۵این خدمات برای    میباشد.  ORRاجد �ش

خدمات (ا� ۵ سال از تار�ــــخ مسحق شمردە شدن او آر آر )  

بی: خدمات حمایوی برای مهاج��ن.    مساعدت/کمک کار �ا
� �ابند.   وط ممکن به خدمات کار�ایب خدمات حما�ت از مهاج��ن �ا (آر اس اس) دس�ت دارندە گان و�زای خاص وو�زای م�ش

، کمک جهت در�افت کار؛   ۵� این خدمات برای ا 
گ

، کارآموزی و اماد� سال میباشد. خدمات حما�ه مهاج��ن شامل کار�ایب
تعل�مات ز�ان انگل��، مواظبت از اطفال؛ حمل و نقل، خدمات ترجمه لف�ن و   ر، جابجای �ا بکار گماشته شدن و ادامه کا 

د امورات کاری (ک�س ورکر)  میباشد.   تح��ری و فرد مسول پ�ش�ب

 پروگرامهای اختصا�. 
ن ممکن مستحق پروگرام اختصا� مانند خدمات ص�، کمک های تخن�� برای آغاز تجارت های   بع�ن از مراجعنی

ە �ا �س انداز ما�، پرورش/مراقبت نوجوانان وسایر خدمات حمایوی مشخص گردن  د.    کوچک، ذخ�ی

ب� سال ۲۰۲۲  م    تجد�د شدە ماە دسام


