
 ( SIV  &P-2افغانستان ) یبرا منابع معلومات  

 به عنوان کارمند برای 
ً
 افغانستان هستید و مستقیما

ٔ
 ویزٔه مهاجرت ویژه )در افغانستان کار کرده  DAIاگر تبعه

ٔ
 تأیید اشتغال  ( SIVاید و برای درخواست به برنامه

ٔ
به نامه

(EVL )  یا به معرف 
ٔ
 کارفرما برای برنامه

ٔ
 این فورم را پر کنید. در حال حاض  ( P-2) 2-اولویت نامه

ً
برای مدیریت    JIRAاز این فورم و نرم افزار  DAIنیاز دارید، لطفا

یید اشتغال ها برای نامه درخواست 
ٔ
 درخواست هستیم. استفاده م  P-2های نامهو معرف   SIVهای تا

ٔ
 کند. ما متعهد به حمایت از شما در پروسه

   ا ی  SIV EVL گرفت     یبرا انمتو چگونه یم
 
 معرف

 
  نامه

 
 دهم؟ ب  درخواست DAIه ب P-2  برنامه

 یک بار فورم را پر کنید و اسناد خواسته  درخواست دهید.  با استفاده از این فورم
ً
 ضفا

ً
دهد تا در ارسع وقت درخواست  شده را ضمیمه کنید. این کار به ما امکان م لطفا

 تأیید استخدام 
ٔ
 یا معرف   SIVشما برای نامه

ٔ
 دستورالعمل  EVLوقتی مراحل کنیم.  را ط  P-2نامه

ً
خارجه در مورد ارسال    های وزارت امور خود را دریافت کردید، لطفا

 موارد مورد نیاز درخواستی شما برای معرف   DAIخود را دنبال کنید.  SIVدرخواست 
ً
 را ارسال م کند.   P-2های نامهمستقیما

 کنم؟  مهیضم فورم به  یی   چ ا یآ

 DAI رشیاسناد مورد پذ ازیمعلومات مورد ن

 تذکره تذکره، کارت   متقاض  اصیل  -فورم های شناسایی هویت 
ٔ
 تذکره میل، پاسپورت، ترجمه

 های ایمیل دیگر شماره تلیفون، آدرس  معلومات تماس 

   قراردادهای کاری و محدودٔه وظیفوی

 های دریافت معاش ها، رسید نشان کارمندی، رستفیکت اسناد مربوط به استخدام 

های مربوطه( اسناد فامیل )اسناد شناسایی هویت برای اعضای فامیل، وضعیت تأهل، رستفیکت 
 برا

ً
 ( P-2 ی)رصفا

 تذکره، نکاح 
ٔ
خط،   تذکره، کارت تذکره میل، پاسپورت، ترجمه

 گواهینامه مرگ 

 برا) P-2نامه فورم معرف  
ً
 پر کنید   این فرمبا استفاده از  ( P-2 یرصفا

 
 درخواست خود را به  

ً
 پر کنم؟  ی   را ن تیبسایفورم و  د یبا ا یام. آارسال کرده SIV@dai.comمن قبال

 به ما ایمیل کرده 
ً
. اگر قبال و هر گونه درخواست تکراری، پاسخگویی به ایمیل اول شما   کنیمهای بسیار زیادی دریافت م بسایت را پر نکنید. ما درخواست یاید، فورم و نخیر

 کند. را برای ما دشوارتر م 

 امن است؟   ت  هال یمیا ت   به چن ت  پاسخگو ا یآ کنم؟یم  افتیدر  لیمیا   د یجد یهال یمیا چرا از آدرس

DAI  افزار از نرمJIRA ها برای برای مدیریت درخواستEVL  
 
 به آن ایمیلاستفاده م  P-2 نامهو معرف

ً
از این  شده پاسخ دهید. ایمیلها با ارسال موارد خواستهکند. لطفا

 . jira@nafjc.comو ، SIV@dai.com، sivsupport@daisiv.netها معتیر است: آدرس 

https://daisiv.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/group/16/create/57
https://dai-assets.s3.us-east-1.amazonaws.com/siv/Excel%20Format%20of%20Referral%20Form.xlsx
mailto:SIV@dai.com


 را چک کنم؟   P-2 ا ی EVL یبرا DAIاز  درخواست خود  ت یچگونه وضع

ایجاد کنید. با ورود به حساب  JIRAتوانید پس از دریافت اولیر  ایمیل تأییدی، یک حساب کاربری در بسایت ارسال کنید، م یاگر درخواست خود را از طریق فورم و 
 توانید وضعیت درخواست خود را مشاهده کنید. تان، مکاربری 

 کنیم. تان را به شما ایمیل ماید، ما هر خیر جدیدی در مورد وضعیت درخواست ال کرده ارس SIV@dai.comاگر درخواست خود را به 

 درخواست 
ً
 کنم؟  چک  را  تیام. چگونه وضعارسال کرده ه ز یو  خود را به مرکز میل SIVمن قبال

ید:  SIVبا خط تلیفون ویژه  • . پاسخ اول برای شهروندان ایاالت متحده است. صیر کنید تا  2025014444یا  18884074747 وزارت امور خارجه تماس بگیر

وع م  پاسخ ثبت   را فشار دهید".  1اید، گوید، "اگر در مورد ویزه تماس گرفته شود. مشده اول ختم گردد، سپس پاسخ دوم رسر
 

م و  ها،گرنت  کنندگانافتیدر  ،فریع یهایقرارداد کارآموزان،  مستقل، مشاوران  یبرا معلومات    منابع ا یآ
ٔ
 دمات وجود دارد؟  خ و  اجناس کنندگانت   تا

 معلومات زیر را مرور کنید: 
ً
 لطفا

 :  سایر منابع معلومایی

  USCRI- (refugees.org )منابع معلومایی برای متحدان افغان  •
 )مرکز ط   -منابع معلومایی  •

ی
 (wrapsnet.orgمراحل پناهندگ

 
 کنم؟   کسب  یشی  یب معلومات متحده االتیا یزه یو  یهادرباره برنامه چگونه 

های جدید دربارٔه برنامه  -سوال دربارٔه افغانستان  • های جدید مربوط به اتباع افغانستان، بعد از   - P-2و   SIVهای خیر های مربوط توجه داشته باشید که خیر خیر
 اختصاص داده شده است.  P-2و   SIVاند. در آنجا بخش ویژه است که به ترتیب به به شهروندان ایاالت متحده قرار گرفته 

 وزارت امور خارجه ایاالت متحده( SIVهای ویزٔه خاص مهاجرت )رهنمود  •
 اولویت  •

ٔ
 برای پذیرش پناهندگان توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده( P-2) 2رهنمودهای برنامه

 ) سط مرکز ط های برنامه پذیرش پناهندگان ایاالت متحده تو رهنمود  •
ی

 (RPCمراحل پناهندگ
دولتی فعال در افغانستان شامل فهرستی از سازمان USAIDمنابع معلومایی  •  های غیر

https://refugees.org/resources-for-afghan-allies/
https://refugees.org/resources-for-afghan-allies/
https://www.wrapsnet.org/resources/
https://www.state.gov/afghanistan-inquiries/
https://www.state.gov/afghanistan-inquiries/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://www.state.gov/u-s-refugee-admissions-program-priority-2-designation-for-afghan-nationals/
https://www.wrapsnet.org/siv-iraqi-syrian-afghan-referrals/
https://www.cidi.org/disaster-responses/afghanistan-crisis/

