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وط افغا�ستان   اطالعات آزادی م�ش
 

شما توسط مقامات حفاظت از مرزهای ا�االت متحدە و گمرکات برای دو سال به دال�ل  . به ا�االت متحدە ام��کا خوش آمد�د
دوستانه با درنظر داشت مادە   فوری نگهداری شما  تحت حفاظت قرار گرفته ا�د.  قانون ا�االت متحدە) 5( د)( 1182کود  8��ش

ا�ط ذ�ل میباشد.  وط به رعا�ت �ش  در ا�االت متحدە ام��کا م�ش

ف م�شود مجایف میباشد.   حمل و نقل شما به مکان های که از طرف دولت ام��کا تعینی

به �ک محل مناسب که از طرف دولت ادارە م�شود، منتقل خواهد کرد. در آنجا برای شما محل بود و باش، دولت ام��کا شما را 
ف ها و معاینات الزم بطور را�گان فراهم م�گردد. همچنان زمینه تکم�ل   وسه اداری بمنظور غذا و خدمات ص� �شمول وا�سنی �پ

ف فراهم مینما�د. اخذ اجازە کار را فراهم م�سازد. تحت این برنامه دولت    ام��کا برای شما ب�مه ص� موقیت را�گان ن�ی

هنگا� که این مراحل کامل, دولت ا�االت متحدە سفر به مقصد نهایی خود را در ا�االت متحدە ترت�ب.  به شما فرصیت دادە � شود 
برقرار کن�د و این ممکن است به اسکان مجدد شما در تا با سازمان های غ�ی دولیت که مستقل از دولت آم��کا فعال�ت � کنند ارتباط 

 ا�االت متحدە کمک کند. 
 

وط  ا�ط پزش� آزادی م�ش  �ش

وط اعطا  � شود ، شما ملزم به : در عرض هفت روز �س از آزادی م�ش

ف برای  • ف قبل از آن؛، COVIDپولو و �ک مقدار وا�سن ، MMRوا�سنی  اثبات غا�ب وا�سنی
سل، تحت آزما�ش سل قرار گرفته و در صورت مثبت بودن آزما�ش سل، ان�اف و در صورت مثبت بودن �ست  •

 اقدامات درمایف مناسب را انجام � دهند. و
در   )  USCISگزارش انطباق با این ن�از به خدمات شهروندی و مهاجرت ا�االت متحدە ( •

www.uscis.gov/vaccination-status . 
 

 ا�ر شما به مکان های دولیت که این خدمات ارائه � شوند ن��د، شما مسئول ترت�ب وا�سیناسیون و آزما�ش به تنهایی خواه�د بود.   
 . 

وط  ا�ط آزادی م�ش  سایر �ش
 

وط خود را، شما با�د هر تغی�ی در آدرس  C.§ 1302ا�االت متحدە .  8سازگار با  • ط آزادی م�ش ە و به عنوان �ک �ش و غ�ی
 . www.uscis.gov/addresschangeارائه شدە در   USCISخود را به

  
 اطالع ده�د.  USCISروز از هر تغی�ی آدرس به  30بعد از  شما با�د هر تغی�ی آدرس را در ا�ع وقت و  •

 
وی از درخواست برای اطالعات ب�ش�ت از وزارت امن�ت داخ� و   • شما با�د با تمام دستورالعمل های بهداشت عمو� ، پ�ی

ف مح� ، ا�الیت و فدرال و مقررات.  وی از قواننی  اجرای قانون فدرال ، و پ�ی
 

ف ممکن است به �ش  • وط بر اساس مورد به مورد باشد.  شما همچننی  ا�ط اضا�ف آزادی م�ش
 

وط   ا�ط آزادی م�ش وی از �ش  عدم پ�ی
 

وط، بازداشت و حذف خود را از ا�االت متحدە، و � تواند با توانایی   ا�ط � تواند منجر به فسخ آزادی م�ش عدم رعا�ت این �ش
�ای د�گر و امداد مهاجرت که شما در غ�ی این صورت ممکن است تبد�ل شدن به �ک مق�م دائ� قانویف و / �ا به دست آوردن مزا 

 تحت عنوان دخالت.   
 

http://www.uscis.gov/

