
 سالم دوستان،

 دیاسکان مجدد ما قرار گرفت میمورد استقبال ت شیسال پ کیشما از  تی.  اکثر هستم والی فاکس  ورلد ریلیفمدیر  فلینتامي مک ال
ید و پشتکار و قدرت نشان داد  اینکه چگونهبه  و افتخار میکنیم  بود بزرگ رییتغیک  ، غم و اندوه و اضطرابزمان  میدان یم که

 .در فاکسوالی وفق داده ایدخود را به  زندگی 

 . همکاری میکنندشما  یمهاجرت یازهایدر ن شتریبوالی  فاکس  ورلد ریلیفما در  میسال بعد، ت کیحاال، 

و روند کسب  ریمشروط بشردوستانه وارد شدند، و در هر صورت، مس یبه عنوان آزاد گرانیو د SIVاز شما به عنوان  یبرخ 
 است. ریو وقت گ دهیچیپ ستمیس نیمتحده است.  ا االتیمهاجرت ا ستمیمنعکس کننده س رین کارتگ

از  کیهر  یها را برا نیکنند. آنها بهتر یاز طرف شما کار م لتنکیاسم یلااستوفل و م لیما، ف یحقوق میکه چقدر سخت ت دیلطفا بدان
 یها هیدر رو راتییتا از ادامه تغ نندینش یمتخصصان مهاجرت م گریبا د یدولت یو تماس ها یمل یدر تماس هاخواهند و  یشما م

 مهاجرت مطلع شوند.  

است که بر اساس  دیشما مف یشخص طیشرا یبرا شتریکه ب رندیبگ یماتیکنند و تصم یابیرا ارز یفرد تیهر وضع دیبا یالو م لیف
 یم افتیکه ما از دولت در یدارند و اطالعات یحقوق میت کیکه به عنوان  یتیاست که در مورد پرونده شما دارند، ظرف یاطالعات

 کند. یم رییکه اغلب تغ میکن

ه درخواست ب تیمهاجرت است که در نها شان درخواست های  تیاولو لیو ف یلااست، م به دلیل اینکه پروسه سخت و وقت گیر
اسایلم کار و  SIVمربوط به  باالی کیس هایتوانند  یآنها در حال حاضر تنها م ،یو اقامت دائم منجر شود. به طور کل گرین کارت

 کنند.

زمانی را تجربه کنید و  رت اجازه کار و اقامت مجاز یک وقفهما نگران هستیم بخاطر پروسه زمانگیر دولت ممکن است بخاطر کا
 تالش خواهند کرد. تیاز آن وضع یریجلوگ یبرا یلاو م لیف

زمانی را دارند به تماس شوند تا بدون اینکه ورق  ه ای از شما که بیشترین امکان وقفهبه عد تممکن اس ILSبنابر این فیل و دفتر 
 با شما همکاری کنند. (TPSموقت حفاظت شده ) تیوضع در موردهای مربوط به مهاجرت را پر کنید  

رای برنامه تنها ب نیا  باشید. دهیشن کردهمنتشر  یکه دولت به تازگ DS-4317از شما ممکن است در مورد فرم اتحاد خانواده  یاریبس
 .ستین طی.  دوست دختر و نامزد واجد شرامیباشدسال  21 ریهمسر و فرزندان مجرد ز

 به تماس خواهد شد. ندهیقرار مالقات در چند ماه آ یزیبرنامه ر یبراد کمک خواهد کرد و با شما رون نیدر دفتر ما با ا نیربکا مارت

که ما انتظار  دی. لطفا آگاه باشباشید و منتظر تماس ربکا دیلطفا صبور باش نیبنابراشامل نبوده روند  نیدر ا یلاو م لیباز هم ، ف
 بتوانیم انجام میدهیم. هستیم و هرآنچهشود اما در حال تالش  ختمروند به اتحاد خانواده نداریم که این 

اگر  ایو  به تماس شوید گرید یمتخصصان حقوق اب آزادانه میتوانید پس لطفا میباشد  خودکیس مسئول  تیکه هر فرد در نها دیلطفا بدان
 درخواست بدهید. DS-4317 ایحفاظت شده موقت و  تیوضع میتوانید خودتان به قادر هستید

 یکه حرفه ا یافراد از اگر نیشود بنابران انجام  یبه درست وسهداشته باشد اگر پر وجود دیتواند عواقب شد یشود که م یم هیتوص
   احتیاط کنید. میگیریدکمک  ندستین یقانون

و ما پرداخت نمایند  شده  نیتضم جیخدمات مهاجرت با نتا یاز پول برا یادیمبالغ ز  به افرادی تماس گرفته شده تاکه  میا دهیما شن
 .دیدر هنگام کار با دولت وجود ندارد.  باز هم محتاط باش ینیتضم چیه دهیم که نانیبه شما اطم میتوان یم

که  دی. لطفا بداننمودید متاسف هستیمتجربه  سال گذشته  نیدر اکه  یاز دست دادن، درد و سردرگم یبرا در ورلد ریلیفما  میهمه ت
 .  رشد و پیشرفت کنید نجایدر ا همه تان  میخواه یمو  ، و فامیل تان میخواهیم شما یبرا ها را نیبهترما 

 فیل م مالی برای تان در مورد پروسه های مهاجرت معلومات بیشتر خواهند فرستاد بنا هر کدام را با دقت بررسی نمایید. 

-920با تماس با  )و یا برای گرفتن وقت مالقات  ن داریدسوال در مورد خدمات ما اگر دیریبا من تماس بگ دیتوان یم شهیشما هم
231-3600)  

از شما  کیخدا را بر هر  ینعمت ها نیو بزرگتر میاز شما و خانواده تان سپاسگزار کیخدمت به هر  یما از ادامه فرصت برا
 .میکن یآرزو م


