منابع معلومات برای افغانستان ()P-2 & SIV
ً
ٔ
ٔ
ٔ
نامه ٔ
ویزه مهاجرت ویژه ( )SIVبه نامه تأیید اشتغال
اگر تبعه افغانستان هستید و مستقیما به عنوان کارمند برای  DAIدر افغانستان کار کردهاید و برای درخواست به بر
ً
ٔ
ٔ
( )EVLیا به معرفنامه کارفرما برای برنامه اولویت  )P-2( 2-نیاز دارید ،لطفا این فورم را پر کنید .در حال حاض  DAIاز این فورم و نرم افزار  JIRAبرای مدیریت
ٔ
ٔ
درخواستها برای نامههای تایید اشتغال  SIVو معرفنامههای  P-2استفاده مکند .ما متعهد به حمایت از شما در پروسه درخواست هستیم.
چگونه یمتوانم برای گرفت  EVL SIVیا معرفنامه برنامه  P-2به  DAIدرخواست بدهم؟
ً
ً
با استفاده از این فورم درخواست دهید .لطفا ضفا یک بار فورم را پر کنید و اسناد خواسته شده را ضمیمه کنید .این کار به ما امکان مدهد تا در ارسع وقت درخواست
ً
ٔ
ٔ
نامه  P-2را ط مراحل کنیم .ی
وقت  EVLخود را دریافت کردید ،لطفا دستورالعملهای وزارت امور خارجه در مورد ارسال
شما برای نامه تأیید استخدام  SIVیا معرف
ً
ی
درخواست شما برای معرفنامههای  P-2را ارسال م کند.
درخواست  SIVخود را دنبال کنید DAI .مستقیما موارد مورد نیاز
آیا چیی به فورم ضمیمه کنم؟
معلومات مورد نیاز
شناسای هویت  -متقاض اصیل
فورم های
ی
معلومات تماس
ٔ
قراردادهای کاری و محدوده وظیفوی
اسناد مربوط به استخدام
شناسای هویت برای اعضای فامیل ،وضعیت تأهل ،رستفیکتهای مربوطه)
اسناد فامیل (اسناد
ی
ً
(رصفا برای )P-2
ً
فورم معرفنامه ( P-2رصفا برای )P-2

اسناد مورد پذیرش DAI
ٔ
تذکره ،کارت تذکره میل ،پاسپورت ،ترجمه تذکره
شماره تلیفون ،آدرسهای ایمیل دیگر
نشان کارمندی ،رستفیکتها ،رسیدهای دریافت معاش
ٔ
تذکره ،کارت تذکره میل ،پاسپورت ،ترجمه تذکره ،نکاح خط،
گواهینامه مرگ
با استفاده ازاین فرم پر کنید

ً
من قبال درخواست خود را به  SIV@dai.comارسال کردهام .آیا باید فورم ویبسایت را نی پر کنم؟
ً
پاسخگوی به ایمیل اول شما
نخی .اگر قبال به ما ایمیل کردهاید ،فورم ویبسایت را پر نکنید .ما درخواستهای بسیار زیادی دریافت مکنیم و هر گونه درخواست تکراری،
ر
ی
را برای ما دشوارتر مکند.
چرا از آدرس ایمیلهای جدید ایمیل دریافت یمکنم؟ آیا پاسخگوت به چنت ایمیلهات امن است؟
ً
 DAIاز نرمافزار  JIRAبرای مدیریت درخواستها برای  EVLو معرفنامه  P-2استفاده مکند .لطفا به آن ایمیلها با ارسال موارد خواستهشده پاسخ دهید .ایمیل از این
معتی است ،SIV@dai.com، sivsupport@daisiv.net :و .jira@nafjc.com
آدرسها ر

چگونه وضعیت درخواست خود از  DAIبرای  EVLیا  P-2را چک کنم؟
اولی ایمیل تأییدی ،یک حساب کاربری در  JIRAایجاد کنید .با ورود به حساب
اگر درخواست خود را از طریق فورم ویبسایت ارسال کنید ،متوانید پس از دریافت ر
کاربریتان ،متوانید وضعیت درخواست خود را مشاهده کنید.
خی جدیدی در مورد وضعیت درخواستتان را به شما ایمیل مکنیم.
اگر درخواست خود را به  SIV@dai.comارسال کردهاید ،ما هر ر
ً
من قبال درخواست  SIVخود را به مرکز میل ویزه ارسال کردهام .چگونه وضعیت را چک کنم؟
•

صی کنید تا
بگیید 18884074747 :یا  .2025014444پاسخ اول برای شهروندان ایاالت متحده است .ر
با خط تلیفون ویژه  SIVوزارت امور خارجه تماس ر
پاسخ ثبت شده اول ختم گردد ،سپس پاسخ دوم ررسوع مشود .مگوید" ،اگر در مورد ویزه تماس گرفتهاید 1 ،را فشار دهید".

ٔ
آیا منابع معلومات برای مشاوران مستقل ،کارآموزان ،قراردادیهای فریع ،دریافتکنندگان گرنتها ،و تامتکنندگان اجناس و خدمات وجود دارد؟
ً
لطفا معلومات زیر را مرور کنید:
ی
معلومای:
سایر منابع
•
•

ی
معلومای برای متحدان افغان )refugees.org( -USCRI
منابع
ی
ی
معلومای  -مرکز طمراحل پناهندگ ()wrapsnet.org
منابع

چگونه درباره برنامههای ویزهی ایاالت متحده معلومات بیشیی کسب کنم؟
ٔ
ٔ
خیهای مربوط
خیهای جدید مربوط به اتباع افغانستان ،بعد از ر
خیهای جدید درباره برنامههای  SIVو  - P-2توجه داشته باشید که ر
• سوال درباره افغانستان  -ر
به شهروندان ایاالت متحده قرار گرفتهاند .در آنجا بخش ویژه است که به ترتیب به  SIVو  P-2اختصاص داده شده است.
• رهنمودهای ٔ
ویزه خاص مهاجرت ( )SIVوزارت امور خارجه ایاالت متحده
ٔ
• رهنمودهای برنامه اولویت  )P-2( 2برای پذیرش پناهندگان توسط وزارت امور خارجه ایاالت متحده
ی
• رهنمودهای برنامه پذیرش پناهندگان ایاالت متحده توسط مرکز ط مراحل پناهندگ ()RPC
ی
غی ی
ی
دولت فعال در افغانستان
معلومای  USAIDشامل
• منابع
فهرست از سازمانهای ر

