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امتیازات برای دارندگان اقامت مشروط مؤقت  (PAROLEES)  بشردوستانھ ای افغان  

آیا شما یک افغان ھستید کھ  اقامت مشروط مؤقت (parole)  بشردوستانھ برای شما اعطاء شده است ؟ 
و سایر    زبان انگلیسی  آموزش   وظیفھ،ھ  ارش ب گم،    ستخدامی شغل و ا نقدی، کمک طبی، امادگی برا  ک کمدریافت  شما واجد شرایط  کن است  مم

 ھمچنان، ممکن است شما واجد شرایط امتیازاتارائھ میگردد، باشید.    ) ORR(دفتر اسکان مجدد پناھندگان یا آو آر آر خدمات کھ از طریق  
( اس اس  مدد معاش یا ممد تامین درآمد از طریق مانند کمک ھای نقدی    ،باشید  ) ORR(او آر آر   فند یا منبع مالیغیر از  حکومت فدرال اساسی

 برنامه کمک های تغذ�ه ایۀ صحت از طریق میدیکید، و  بیم  ،)TANF(   یا کمک ھای نقدی برای خانواده ھای نیازمند ( تانف)   )  SSI(آی)  
 مورد توجھ قرار میگیرد. ORR) ( او آر آر  نبع مالیمدراین سند کمک ھای مربوط .   (SNAP) ( سیناپ) تکم�� 

و استقرار  مساعدت خدمات مربوط بھ برنامھ بشردوستانھ میتوانند کھ     (PAROLEES)   قت مؤ  بعضی افغان ھا با داشتن اقامت مشروط نان، مچھ
این لینک را  مجدد محلی  برای دریافت نمایندگی ھای اسکان    .را از نمایندگی ھای اسکان مجدد پناھندگان دریافت نمایند  )APA(  مجدد افغان

 بیبینید. 
https://www.wrapsnet.org/rp-agency-contacts/ 

کدام افغان ھا دارای اقامت مشروط مؤقت parole بشردوستانھ ھستند؟ 
از    سریع  و انتقال  ضرورت تخلیھ پاسخ بھ    جھت نیت داخلی  یکتعداد مشخص افغان ھا توسط دیپارمنت اماقامت مشروط مؤقت بشردوستانھ برای  

در    ایکھ اقامت مشروط مؤقت  افغانھای.  و یا اعظاء خواھد شد  ، اعظاء گردیده استائتالف عملیات پناھنده/ ائتالف عملیات خیرمقدمطریق  
واجد شرایط    2023مارچ    31تا تاریخ    ،  بدست آورده اند  2022  سپتمبر سال    30تا    2021جوالی سال    31از تاریخ  را  ایاالت متحدۀ امریکا  

دارای    یزندان افراد ھمسران و فرن،  مچناھ.  میباشند  سایر امتیازات موجود برای پناھندگانو    کمک ھای اسکان مجدد   ،اساسیدریافت امیتازات  
 امیتازات میباشند.   بدست آوردن  برای  رخواست دواجد شرایط  2022سپتمبر سال   30تا در امریکا  مؤقت  اقامت  مشروط 

زمانیکھ بھ ایاالت متحده امریکا رسیدم برای دریافت امیتازات او آر آر (ORR) بھ کجا درخواست پیشکس نمایم؟ 
تمویل    غیرانتفاعی محلیی  سازمانھامنابع مالی یا کمک ھای مالی را بھ حکومت ایالتی، نمایندگی ھای اسکان مجدد، و سایر    )ORR( اوآرآر

مؤقت  دریافت اقامت مشروط    پروسھ یا بعد از با آغاز    شما فراھم سازند.  برای افراد واجد شرایط    را   امتیازات و خدمات   میکند تا آنھا زمینھ ای 
و برای دریافت    خود مراجعھ نموده  بشردوستانھ میتوانید بھ دفتر کمکھا یا امیتازات حکومت ایالتی و یا نزدیکترین نمایندگی اسکان مجدد ایالت  

   بھ لست تماس ایالت ھا بھ این لینک مراجعھ نمائید. این کمک ھا و امیتازات درخواست بدھید.
https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts  

برای دریافت امتیازات و خدمات او آر آر (ORR) چھ وقت باید درخواست  نمود؟ 
کمکھای نقدی و صحی برای یک مدت    است. حاال. منتظر نباشید. امیتازات و خدمات برای شما صرفا برای یک مدت زمان محدود موجود  

متیازات تا  . شما از زمان واجد شرایط بودن برای احدود الی ھشت ماه از زمانیکھ شما واجد شرایط دریافت کمک ھا میشوید، تمویل میگرددم
  .را دریافت نمائید خودکفایی اقتصادی   خدمات  سایرو  زایی   کاریابی و اشتغال خدمات  مدت پنجسال میتوانید 

 چھ را باید با خود بیاورم؟ 
اقامت مشروط  با یادداشت    I-94  فورم   شاملاین اسناد  .  بیاورید  خود با    باید  را با تاریخ دریافت سند  نھ بشردوستامؤقت  اقامت مشروط    ی سند  ا شم 

ھمراه با تاپھ ای    پاسپورت خارجی ، یک  per INA section 212(d)(5)(A)(  212سیکشن آی ان ای    بشردوستانھ ( بھ اساس   Paroleمؤقت  
یا یک پاسپورت خارجی ھمراه با تاپھ دخولی با یاداست "      ، (DHS/CBP) دی اچ اس/ سی بی پی توسط    ، (OAR)دخولی با یاداشت "آو ای آر

دریافت امیتازات و خدمات او آر آر    کھ برای. ھر یک از اعضای فامیل  (DHS/CBP)   توسط دی اچ اس/ سی بی پی  )OAW(  دبلیو  او ای 
کھ برای ایشان اعظاء    او آر آر)   ن( یا ھر وضعیت واجد شرایط بود  بشردوستانھ  ؤقت م  اسنادی الزم برای اقامت مشروط میدھد، باید  درخواست  

داشتھ باشد.  با خود  بود را

https://www.acf.hhs.gov/orr
https://www.wrapsnet.org/rp-agency-contacts/
https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts


 

 

 بھ حیث دارنده اقامت مشروط مؤقت کدام امیتازات و خدمات را میتوانم دریافت نمایم؟ 
مانند کمک ھای نقدی از طریق  فدرال    اساسیافغان در ایالت خود واجد شرایط دریافت امیتازات    مؤقت   ت مشروط بعضی دارندگان اقام

کمھای ھای  ق میدیکید، و  قت برای فامیل ھای نیازمند، بیمھ صحت از طری ؤو کمکھای م   ) اس اس آی(مدد معاش یا ممد تامین درآمد  
 . مبیاشند    SNAP)نپ(س تکم��  ای تغذ�ه  های کمک برنامهغذایی از طریق 

امتیازات اولیھ او آر آر  ORR ( الی 8 ماه از تاریخ واجد شرایط بودن):  
 

 Refugee Cash Assistance (RCA) (آر سی ای ) کمک نقدی برای پناھندگان
ک ھای نقدی  ممکن است کم  نیستند،  TANFانف  ت   یا  SSIی  اس اس آ آنانیکھ واجد شرایط برای دریافت مددمعاش یا  

وع کمک  افرادیکھ واجد شرایط دریافت این   را دریافت کنند.  Refugee Cash Assistance (RCA)  پناھندگان  برای  
ھشت ماه آر سی ای یا کمک نقدی برای پناھندگان را ھستند، از تاریخ ایکھ واجد شرایط اخذ کمک میشوند تا مدت  

 سورتیشن کمک میکند. پ تران   یا  رفت و آمد شهر ی  مانند غذا، سرپناه و  ھای اساسی آنھانیاز  کھ برای رفعدریافت میکنند  
 

پروگرام مچنگ گرنت او آر آر ORR یا پروگرام اعانھ مشارکتی 
.  است اشتراک نمایندبتدایی  ا  یک پروگرام خود کفایی  کھ   عضی افراد ممکن است بھ پروگرام مچنگ گرنت او آر آر ب 

کمک ھای  پروگرام اعانھ مشارکتی  است. پروگرام ام جی یا    از نظر تعداد و محل محدود  ثبت نامبرای    پذیرش   ظرفیت
را    وآنرا دوام دھند،  دن غل پیدا کن شچھ زودترکار یابی و استخدام مشتریان تا ھرجدی پرونده، خدمات  مدیریت  نقدی،  

تا درمدت    ھدف پروگرام.  فراھم میسازد   خودکفایی اقتصادی   قادربھروز   180این است کھ مشتریان را کمک نماید 
 وند.  شامل پروگرام ش ،بعد از واجد شرایط شدنھرچھ زودترباید مشتریان  شوند.

 
 Refugee Medical Assistance (RMA) (آر آم آی )  کمک ھای طبی برای پناھندگان

  ، نیستند، ممکن است از زمان واجد شرایط شدن برای اخد کمک تا مدت ھشت ماه آنانیکھ واجد شرایط دریافت مدیکید 
 بیمھ صحت مشابھ میدکید را فراھم میسازد.  (RMA)   آر ام ایشوند.   مستفید RMA)  از آر ام ای

 
خدمات( الی 5 سال از زمان واجد شرایط بودن):  

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

آر اس  دوام میابد. ، این خدمات بمدت پنجسال از زمان واجد شرایط بودن باشندکاریابی قابلیت برای دریافت خدمات ) 
، کمک برای پیداکردن و سرچ کردن  کار و آمادگیآموزش  ؛برای فراھم شدن خدمات قابلیت کاریابی کمک میکنداس 

  رفت و آمد شهر ی  و  ، مراقبت اطفال،کورس آموزش زبان انگلیسی  ،تداوم وظیفھ  استمرار یا  و  وظیفھاشغال  وظیفھ،  
 ؛ و مدیریت پرونده. خدمات ترجمھ و ترجمانیسپورتیشن، ن ترا یا
 

پروگرام یا برنامھ ھای تخصص ی 
مانند خدمات صحت، کمک ھای تخنیکی  باشند  بعضی مشتریان ممکن است واجد شرایط  پروگرام ھای تخصصی  

   حمایت. جوانان، و سایر برنامھ ھای تحت  مربی مالی، پس انداز  برای شروع بزنس، 
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