
 

 

)اس  افغان ها برای مهاجرت خاص   ه  ز یو در پروسه اسنادیتازه معلومات راجع به تغییر  
ی وی

 
 ( ا
 

 
و   مدغم خاص مهاجرت افغان ها دو مرحله را  درخواست ویزه   روندوزارت خارجه و اداره تابعیت و مهاجرت امریکا در  ۲۰۲۲  سال   جوالی   ۲۰  اعتبار از

نرا یک مرحله ساخته 
 
ی وی( ویزه  خاص مهاجرت  فورمه مخصوص(  ۲و )  ( کام اپروفل  )  رئیس ماموریت منظوری   پروسه  ( ۱):  است  ا

 
 . )اس ا

 
 (  ۲۰۲۲جوالی   ۲۰از    پروسه قبلی) پیش

درخواستی خویش برای اخد منظوری رئیس   ۱۵۷-دی اس  فورم متقاضیان افغان ویزه  خاص مهاجرت باید با استفاده از  ،    ۲۰۲۲جوالی    ۲۰از    پیش
از متقاضیان باید    ( کام اپروفلرئیس ماموریت ) منظوری دریافت  انجام میدادند و پس از صدور و  از وزارت خارجه امریکا  ماموریت یا کام اپروفل را  

ی  طریق یک مرحله جداگانه،
 
 رستادند. را تکمیل نموده و به اداره تابعیت و مهاجرت امریکا می ف   ۳۶۰-فورم ا

 
 ( ۲۰۲۲جوالی   ۲۰  پروسه جدید ) سر از 

ی خویش برای با درخواست   یکجارا    ۱۵۷-فورم دی استنها    درخواست میدهند ویزه  خاص مهاجرت  ، کسانی که جدیدًا به    ۲۰۲۲جوالی   ۲۰  سر از
و   (کام اپروفل )  رئیس ماموریت برای منظوری درخواستی  ( می فرستند. وزارت خارجه این فورم را هم به عنوان کام اپروفلرئیس ماموریت )منظوری  

ی  ( 360جاگزین فورمه )ای به حیث    نیز
 
 ندارند.   ۳۶۰- طی مراحل می کند. متقاضیان افغان ویزه خاص مهاجرت دیگر ضرورت به پر کردن فورم ا

 
ی وی( در خواست نکرده اید   کنون به اگر تا  

 
 ویزه خاص مهاجرت )اس ا

 
 فورم جدید را از وبسایت.  نماینداستفاده    ۱۵۷-ورم جدید دی اسدرخواست می نمایند، باید از ف  ویزه خاص مهاجرتکسانیکه جدیدًا به  برای  

ضمیمه سایر اسناد الزم دیگر امضا کنید و  ،  خانه پری نموده   . فورم جدید را   travel.state.gov/afghan :وزارت خارجه امریکا دریافت نمایید
ویزا )ان وی   مرکز طی مراحلبه    الزم دیگرفورم امضا شده را همراه با اسناد   برای درخواست منظوری رئیس ماموریت یا کام اپروفل نموده، بفرستید. 

درس بفرستید:  
 
 AfghanSIVApplication@state.govسی( به این ایمیل ا

الزم را برای پیشبرد هدایات فرستاده و در مورد مراحل بعدی، به شما نامه ای تاییدی  ، مرکز طی مراحل ویزه  اگر درخواستی تان پذیرفته شد
ی وی(    درخواستی 

 
 . به شما ارسال میدارد ویزه خاص مهاجرت )اس ا

 
 نباشد کمیل  مورد نیاز درخواستی شما هنوز ت اسناد  تماس گرفته باشید، اما شما قبال با مرکز طی مراحل ویزه  اگر  

ماده طی مراحل برای اخذ منظوری رئیس ماموریت یا کام اپروفل 
 
مرکزملی   گردد،  برای اینکه درخواستی شما از لحاظ اسنادی تکمیل گردیده و ا

 شما را داشته باشد.  ۱۵۷-دی اس امضا شدهء فورم  طی مراحل ویزه )ان فی سی( باید  
 

 به کدام اقدام دیگر از طرف شما ضرورت نیست. فورم قبال به مرکز طی مراحل ویزه  را    ۱۵۷-اگر فورم امضا شده  دی اس
 
دی   ارسال کرده اید فعال

فرستد   ی م  یدییتا  یبه شما نامه ا، مرکز ملی طی مراحل ویزه  شد  رفتهیتان پذ  یاگر درخواستبه عنوان درخواستی شما استفاده می گردد.    ۱۵۷  -اس
  زهیپروسه و  هیکه چگونه بق   اتیهمرا با هدا

 
 . د ی( را ادامه دهیو  ی خاص مهاجرت )اس ا
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 پس فورم جدید را از این وبسایت بدست بیاورید: ،  را ارسال نکرده اید ۱۵۷-اگر هنوز فورم امضا شده  دی اس
travel.state.gov/afghan 

نرا خانه پر 
 
فورم امضا شده را همراه با اسناد   . دیکن   مهی ( ضمکام اپروفل)  تیمامور   س یرئ با سایر اسناد الزم جهت اخذ منظوری  و   دی نموده، امضا کن  ی ا

درس بفرست  لیم یا  نی( به ایس  ی)ان و  طی مراحل ویزه مرکز  به    ی ضرور 
 
 : دیا

AfghanSIVApplication@state.gov 
   زه  یوفرستاده و رهنمود های بعدی پروسه    یدیی تا  یبه شما نامه ا  این مرکزشد    رفته یتان پذ  ی اگر درخواست

 
 توضیح می ( را  یو  ی خاص مهاجرت )اس ا

 . دده
 

  باشیدرا دریافت کرده تان (  کام اپروفلرئیس ماموریت )  سند منظوری   ۲۰۲۲جوالی    ۲۰از   شما قبلاگر  
 

 و:   هستیداگر خارج از امریکا 
 

يقباًل  
 
يتاکنون ف به اداره تابعیت و مهاجرت امریکا فرستاده اید  را   ۳۶۰-فورم ا

 
 د یفرستاده ان  کایو مهاجرت امر  ت یرا به اداره تابع ۳۶۰-ورم ا

 دیگر به کدام اقدامی ضرورت ندارید  
 

اداره تابعیت و مهاجرت امریکا درخواستی شما را طی مراحل می کند. 
بعد از اینکه اداره تابعیت و مهاجرت درخواستی شما را تایید کرد و به 

این مرکز در مورد ادامه پروسه اس ای  ،  فرستاد  مرکز طی مراحل ویزه 
 . الزم را می فرستندهدایات    فی به شما 

 

 کام اپروفل( رئیس ماموریت )  نامه منظوری   ۲۰۲۲  جوالی ۲۰اگر قبل از  
 می توانید در پروسه جدید اشتراک نمائید. ،  را دریافت کرده اید

 
درس بفرستید: 

 
 اسناد ذیل را به این ایمیل ا

NVCSIV@state.gov 
 اسم تان

NVCSIV   کیس نمبر 
COM approval letter    رئیس ماموریت  یا نامه منظوری 

را که قباًل   ۱۵۷- و اگر ممکن باشد یک کاپ ی از فورم دی اس
( کام اپروفل رئیس ماموریت ) رای درخواستی منظوری ب

نکه مرکز طی مراحل .  نیز شامل بسازید  فرستاده بودید 
 
پس از ا

ادامه ویزه، اسناد شما را دریافت نمود، هدایات الزم برای  
 . پروسه را به شما می فرستند 

 
 

 و:   هستیداگر در داخل امریکا 
 

 قباًل  
 
 تاکنون   دی فرستاده ا  کایو مهاجرت امر  ت یرا به اداره تابع   ۳۶۰-یفورم ا

 
 د ینفرستاده ا  کایو مهاجرت امر  ت یرا به اداره تابع ۳۶۰-یفورم ا

 دیضرورت ندار یبه کدام اقدام  گرید
 

مهاجرت امریکا درخواستی شما را طی مراحل می کند. اداره تابعیت و  
بعد از اینکه اداره تابعیت و مهاجرت درخواستی شما را تایید کرد و به 

این مرکز در مورد ادامه پروسه اس ای  ،  مرکز طی مراحل ویزه فرستاد
 فی به شما هدایات الزم را می فرستند. 

 

ی
 
 رت امریکا بفرستید. به اداره تابعیت و مهاج  حتماً را   ۳۶۰-فورم ا

 
نکهبعد از  
 
را شما    یو مهاجرت درخواست   تی اداره تابع  ا

دریافت نمود و اسناد شما را به مرکز طی مراحل ویزه فرستاد، 
خاص مهاجرت   زه یواین مرکز هدایات الزم برای ادامه پروسه  

 به شما می فرستند.( را  یو  ی)اس ا
 

 
ن دریافت   ۲۰۲۲جوالی    ۲۰خود را بتاریخ  کام اپروفل(رئیس ماموریت )  نامه منظوری اگر 

 
 می کنید یا بعد از ا

   زه یپروسه و  هی که چگونه بق  اتی با هدا  یکجا فرستد    ی م  یدییتا  یبه شما نامه ا  مرکز طی مراحل ویزه 
 
 . دی( را ادامه ده ی و  یخاص مهاجرت )اس ا
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