
 

 
 

 (ILSAA)مهاجرین افغان مهاجرت برای  حقوقی خدمات  
نها   دسترسی داشته باشند و   الزم کمک میکنیم تا به خدمات ان  گبه صورت رایما با افغانهایکه واجد شرایط هستند  

 
به سیستم   ا

 قانونی مهاجرین هدایت شوند. 

که واجد شرایط هستند قرار ذیل میباشند:  مهاجرین افغان   

قامه موقت بشر دوستانه   به درخواست افغان های که •
 
ا

 کردند

طفال •
 
 پرست بی سرافغان   ا

 ORR) سایر افغان های  ی که به اساس مک توب شماره  •

)01-Policy Letter 22   واجد شرایط باشند، مانند
مهاجرت باشند، مهاجران خاص  افرادیکه دارای ویزه خاص 

با وضعیت اقامت دائم مشروط، پناهندگان، پناهجویان و 
 غیره. 

امریکا بدون حمایه قانوني روبرو    متحده  ایاالتکه درخواست اقامه موقت کرده است برایش دشوار خواهد بود که با سیستم قانون مهاجرت یافغان
 شود. ما میتوانیم در این ارسه کمک کنیم!

 به خدمات قانونی دستررسی   

ما به مهاجرین افغان که واجد شرایط هستند خدمات قانونی  •
 ارئه میکنیم.  انگرایمهاجرت را 

ما در ارسه های اقامه دایمی، یکجا شدن دوباره فامیل ها،  •
ر همچو موارد شما  گو دی (TPS)و وضعیت حفاظت موقت 

 را حمایه میکنیم. 

زبان های دری و  ما خدمات ترجمه لفظی و ک تبی به شمول  •
 شما میتوانید اسم، شماره تلیفون، و زبان اول خودرا به ایمیل ادرس      پشتو را هم ارائه میکنیم. 

  « به پیغام  ILSAAی از مسؤلین تیم » بفرستید. یک  info@icf.comILSAA  زمانیکه ما درخواستی کمک قانونی مهاجرت را از •
 نماید       و شما همچنان می توانید از ویب سایت ما دیدن شما جواب خواهد داد.   شما دریافت کنیم، شما را با مسئول ارائه خدمات 
 /https://ilsaa.acf.hhs.gov قانونی/حقوقی معرفی خواهیم کرد که به ضروریات  
 ی کند. گشما رسید  

 ما بازدید نماید تا به معلومات و منابع بیشتر دسترسی پیدا کنید.  websiteاز ویب سایت  •

 

تعلیم ظرفیت کدرها که بتوانند به مهاجرین افغان  
 خدمات را به صورت خوب ارائه کنند 

ما به کارمندان خدمات قانونی/حقوقی مهاجرین تعلیمات، 
نها 

 
منابع و حمایه متداوم را سرتاسر امریکا ارائه میکنیم تا ا

 بتوانند به مهاجرین افغان خدمات را به صورت خوب ارائه کنند. 
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