
حمایت حقوقی مهاجرت برای افغان ها
سازمان های که در ذیل ذکر گردیده است خدمات حقوقی مهاجرتی را رایگان یا با هزینه کم تحت برنامه حمایت حقوقی افغان - دسترسی به

عدالت ایلینویس  (ILA2J) ارائه می کنند. همه مشوره ها به اساس اصول ILA2J رایگان میباشد و حداکثر مبلغی که می توانند برای نمایندگی
حقوقی دریافت کنند 50 دالر میباشد.

آخرین تغیرات: مارچ 2022

برنامه معلوماتی حقوقی افغان

افغان هایی که پس از 31 جوالی 2021 به ایاالت متحده انتقال داده شده اند، ویزه موقت اقامت را در ایاالت متحده

دارند، واجد شرایط برخی از مزایای عمومی هستند. برای اینکه به طور دائم در ایاالت متحده بمانند، اکثر افغان های

پرول باید برای اقامه دایمی مهاجرت درخواست بدهند. 

خدمات موجود ممکن است به دلیل ظرفیت تغییر کند. برخی از سازمان ها انواع خاصی از پرونده های مهاجرت را در اولویت قرار می دهند و
ممکن در همه شرایط مشاوره یا نمایندگی ارائه نه کنند. این معلومات تنها برای راهنمای شما میباشد، نه تضمین برای کمک حقوقی.

 اگر شما دارنده ویزه موقت یا پرول هستید و در ایلینوایس، ایندیانا یا ویسکانسین (نه در پایگاه
نظامی) زندگی می کنید، لطفاً برای شرکت در یک جلسه معلوماتی حقوقی NIJC که برای افغان
های پرول در نظر گرفته شده است، ابتدا ثبت نام کنید تا از گزینه های حقوقی خود خبر شوید.

جلسات ماهانه برنامه ریزی شده و به زبان های پشتو، دری و انگلیسی ارائه می گردد.

 https://immigrantjustice.org/afghansupport :ثبت نام در

معرفی به ارایه کنندگان خدمات حقوقی

پس از تکمیل برنامه حقوقی برای افغان ها، شما به سازمان های ذیل برای دریافت نماینده حقوقی معرفی

میگردید، این ارتباط به نوعه قضیه مهاجرت شما و ظرفیت سازمان دارد: 

7078-427 (312)موسسه خیریه کاتولیک
دوشنبه تا جمعه ساعت 2 الی

4 بجه
 

۲۰۵ غرب، سرک مونرو ،
اپارتمان ۲۰۰

IL 60606 شیکاگو، ایلونایس
 

www.catholiccharities.net

موارد پذیرفته شده:
ویزه های بشردوستانه

درخواستی اقارب پناهندگی یا
اسایلم 

ویزای های مهاجرتی ویژه
درخواستی به اساس خانواده

مرکز حقوقی کودکان
دری یا فارسی 225-4901 (872)

پشتو 225-4918 (872)

شیکاگو، ایلونایس، غرب ۸۳۳
، سرک ۳۲۰ زیب کود ۶۰۶۴۲

childrenslegalcenterchicago.org

موارد پذیرفته شده:
پناهندگی یا اسایلم

وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر
(SIJS)

ویزه های بشردوستانه

مرکز منابع زنان مسلمان
(773) 764-1686

2828 سرک غرب دیوان  
شیکاگو، ایلونایس   60659

www.mwrcnfp.org

موارد پذیرفته شده:
پناهندگی یا اسایلم - فقط برای

سکرینیننگ 
تنظیم وضعیت مهاجرت

درخواستی به اساس خانواده
ویزهای بشردوستانه

پروسس کنسولی

کلینیک و خدمات حقوقی نارت سبربن 

(847) 737-4042

 2A 3500 ویسترن اوینو، سویت
هایلند پارک، شیکاگو، ایلونایس   

60035
nslegalaid.org

موارد پذیرفته شده:
 پناهندگی یا اسایلم

ویزه های بشردوستانه
ویزای های مهاجرتی ویژه

 

شبکه مدنی سوریه
(773) 654-1218

 
5439 شمال، برادوی، سرک و

سوی� ۱
شیکاگو، ایلونایس   60640

 
syriancommunitynetwork.org

موارد پذیرفته شده:
 پناهندگی یا اسایلم

ویزه های بشردوستانه
درخواستی برای اقارب

مهاجر یا پناهنده

YMCA دانشگاه

(217) 417 5897

۱۰۰۱ جنوب، سرک رایت
چمپاین، ایلونایس 61820 

universityymca.org/welcome/

موارد پذیرفته شده:
پناهندگی

ویزه های بشردوستانه
ویزای های مهاجرتی ویژه

 تنظیم وضعیت
درخواستی به اساس خانواده 

https://immigrantjustice.org/services/legal-services-afghan-parolees
https://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurServices/ImmigrationandNaturalization.aspx
https://www.childrenslegalcenterchicago.org/
http://www.mwrcnfp.org/
https://nslegalaid.org/
https://www.syriancommunitynetwork.org/
https://universityymca.org/welcome/


حقوق خود را بدانید
در ایاالت متحده، همه بدون توجه به وضعیت مهاجرتی خود، دارای حقوق خاصی هستند!

وضعیت مهاجرت خودرا بفهمید. 

اجازه موقت برای اقامت در ایاالت متحده

به اقامت دائمی مهاجرت منجر نمی شود
اگر با به اساس ویزه موقت بشردوستانه داخل ایاالت متحده شده
اید، می توانید برای مجوز کار (اجازه کار) و کارت امنیت اجتماعی

.محدود درخواست دهید

بسیاری از مهاجران افغان هنوز اقامه مهاجرت دائمی ندارند. به دست آوردن اقامه دائمی، حتی اگر واجد شرایط

باشید، پیچیده است و به وضعیت فردی شما بستگی دارد. اکثر مهاجران افغان در حال حاضر ویزه های موقت را

دارند.

ویزه موقت یا Parole چیست؟

با مجوز کار چه را انجام داده میتوانم؟

شما حق دارید که تا ختم معیاد مجوز کار به طور قانونی کار کنید

استخدام کننده نمی توانند از شما بپرسند که چگونه مجوز کار خود را دریافت کرده اید

اگر مجوز کار به زودی به پایان میرسد، ادارات استخدام کننده می توانند از شما بخواهد تا کارت مجوز خودرا تمدید کنید، اما نمی توانند
.شما را تا زمانی که معیاد کارت ختم نه شده باشد اخراج کنند

اگر برای مجوز کار در یک پایگاه نظامی درخواست نداده اید یا درخواست داده اید اما هنوز آن را دریافت نکرده اید، با مدیر قضیه اسکان
!مجدد خود صحبت کنید

دریافت خدمات حقوقی مهاجرت

گرفتن مشاوره حقوقی بسیار مهم است! اما خود را باید از

تقلب حفظ کنید

 
در ایاالت متحده، فقط وکالی مهاجرت و نمایندگان معتبر

وزارت عدلیه می توانند مشاوره حقوقی مهاجرت ارائه

دهند و از به نمایندگی شما درخواست های مهاجرت را

ثبت کنند.

 
(DOJ)  سازمان های شناخته شده وزارت عدلیه

غیرانتفاعی هستند. دقیق کنید که نماینده شما در سازمان

ذیل اعتبار دارد

 justice.gov/eoir/ra/raroster.htm
 

قبل از امضای، از وکیل خود بپرسید که آیا تجربه مهاجرت

را دارند و میتوانید که جواز فعالیت ایان را مشاهده کنید
 

همه سازمان های که در این فالیر ذکر گردیده است، دارای

وکالی مورد اعتماد و/یا نمایندگان معتبر وزارت عدلیه را

دارند.

حقوق و مسئولیت های شما

پرونده مهاجرت شما، شما را دنبال میکند. در هر جای ایاالت

متحده که نقل مکان میکنید باید آدرس خود را در سازمان

مهاجرت تغییر دهید. از فرم AR-11 استفاده کنید:

 www.uscis.gov/ar-11
اگر شهروند ایاالت متحده نیستید، برای رای دادن ثبت نام

نکنید

در هیچ جایی نگویید و ننویسید که شهروند ایاالت متحده
هستید

 
اگر پلیس یا اداره مهاجرت شما را متوقف کرد، حق دارید:

ساکت بمانید و به سواالت پاسخ ندهید

در را باز نکنید
چیزی را امضا نکنید

بخواهید با یک وکیل صحبت کنید

 
پالن اضطراری را تهیه کنید:

(USCIS عدد 9 رقمی در اسناد) خود را حفظ کنید A Number
شماره تلفن یکی از اعضای خانواده یا دوستان مورد اعتماد، یک

وکیل و مدیر قضیه اسکان مجدد خود را به حفظ کنید و به یاد

داشته باشید.

اسناد خانواده خود را در جای امن نگهداری کنید

https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports
https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports
http://www.uscis.gov/ar-11

