
دانش آموزان و دفاع کنندگان افغان
کنند:غیر شھروند امریکایی خود کھ در افغانستان ھستند دفاعدانش آموزانی کھ میخواھند از خانواده ھا و خویشاوندان

وھستندافغانستاندرکھخویشخویشاوندانوفامیلبھمیتوانچگونھSIVویزایداشتنباکھبودینپرسیدهشماھاازبعضی
Worldازکھپیغامیکوفرماینمنکرد.دفاعوکمکھایشانپروندهبرایآنھاازنمایندگیبھنیستندامریکاییشھروند Relief

است. در مسیج گفتھ شده است کھ:دریافت کردم کھ از طرف دفتر جناب اقای جاش ھاردر رسیده
کرده و بفرستند. خانواده [کھ درتمام اسناد خود را بھ ھمراه فرم انتشار حریم خصوصی برًاز خانواده [کھ در ایاالت متحده ھستند] بخواھید کھ

را درج کنند بھ ھمراه تاریخپر کرده، و در قسمت "توضیحات" نام ھمسر/خانواده نزدیکایاالت متحده ھستند] قسمت باالیی را با اطالعات خود
خانواده خویش را بنویسند.ًتولد، شماره گذرنامھ، و امالی دقیق نام ھمسر/عضو نزدیک

https://www.mjc.edu/instruction/litlang/esl/documents/117thcongressprf.pdfخصوصی:حریمانتشارفرم
4701Sisk  بدھید:تحویلزیرادرسبھمستقیممیتوانیدرااسناداین Road Suite 202 in Modesto
ishtar.saiyady@mail.house.govکنید:ارسالایمیلادرساینبھیا

کمک کند. لطفا اگر سوالیغیر شھروند امریکایی خویش را از افغانستان خارج کنیدامیدوارم کھ این بھ برخی از شما کھ می خواھید فامیل/اقوام
بتواننداستممکنکھسپارممیدیگرانبھراآنھامنوlumanr@yosemite.eduکنید:ارسالراخودسواالتایمیلادرساینبھداشتین

پاسخ بھتری دھند.
حاضر در افغانستان حضور دارند:و شھروندان ایاالت متحده کھ در حالدانش آموزانبرای

است مراجع کنید:لطفا بھ لینک مسیج کھ از دفتراقای جاش ھاردر رسیدهدانش اموزان افغان ما کھ در حال حاضر در افغانستان ھستند،
ایاالت متحده پر کنید.ھستند فرم درخواست کمک برای بازگشت را در وب سایت سفارتلطفاً از دانش اموزانی کھ در حال حاضر در افغانستان
با وزارت خارجھ پیگیری می کنم.تولد خود را برای من ارسال کنید، و من برای پیگیریپس از پر کردن آن، لطفاً نام، شماره گذرنامھ، و تاریخ

کنید.)ارسالishtar.saiyady@mail.house.govبھراخوداطالعاتتوانید(می
لینک فرم درخواست بازگشت:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dFDPZv5a0UimkaErISH0S0jG7jCPVrpAs2b5Yum
Fx6FUOUNBS0lPNFk1SjhEQzBRRDlXS0NXNFM1WCQlQCN0PWcu

اطالعات:
https://af.usembassy.gov/security-alert-repatriation-assistance-for-u-s-citizens-august-14-2021/?fbclid=Iw

AR0N6ZdO-AdPIE1Z7PB_Qgh_rhg4SqlgxCNXTjS76oAGMXYEXq0SrKGqRY8

انجام ھستند، اما ممکن استکھ پروازھای تجاری بین المللی ھنوز از کابل در حالسفارت آمریکا در افغانستان گزارش ھایی دریافت کرده است
مایل بھ خروج ھستند ولیبررسی گزینھ ھایی برای شھروندان آمریکایی ھستند کھصندلی/چوکی در دسترس نباشد. سفارت ایاالت متحده در حال

است کھ ممکن استبیاورند. این اعالمیھ برای جلب اطالعات شھروندان آمریکایینتوانستھ اند کھ صندلی خود را در پروازھای تجاری بدست
نمی تواند تعداد پروازھای چارتریفعلی ای رزرو کرده اید، آن رزرو را لغو نکنید. سفارتمایل بھ استفاده از چنین گزینھ ھایی باشند. اگر پرواز

گزینھ ھای پروازھای تجاری خودشھروندان ایاالت متحده در افغانستان می خواھد تا ازیا در دسترس بودن آنھا را تضمین کند و ھمچنان از ھمھ
ای بدون ھشداری میدان ھوایی بستھ شود.استفاده کنند، زیرا امکان این وجود دارد کھ ھر لحظھ

بازگشت را برای ھربھ ایاالت متحده مشخص شود ، باید این درخواست کمک بھبرای ثبت نام در ھر گزینھ ای کھ ممکن است برای بازگشت
ھستند نیز باید درشھروندان آمریکایی در افغانستان کھ منتظر ویزای مھاجرتمسافری در گروه خود تکمیل کنید. ھمسران و فرزندان خردسال

خود را بھ سفارت ایاالت متحدهکار را در اسرع وقت انجام دھید. حتی اگر قبالً اطالعاتصورت تمایل بھ ترک این فرم را تکمیل کنند. لطفا این
در کابل ارسال کرده اید ، باید این فرم را تکمیل کنید.

Priority(2اولویتویزایبرایشرایطواجدین 2 Visas(
این ویزا برای افراد زیر موجود است:

،SIVویزایبرایباشندبودهشرایطواجدکھایکافییاندازهبھنھاماکردندمیکارمتحدهایاالتارتشبرایکھمترجمانی
کارمندان افغان یک سازمان خبری آمریکایی، و

ایندیانا ، دانشگاه ایالت بال،استخدام شده بودند. (افغانھایی کھ مستقیماً در دانشگاهافغان ھایی کھ مستقیماً توسط یک سازمان غیردولتی آمریکایی
Saveکانزاس،ایالتیدانشگاه the Children،بودند.)شدهاستخدامغیرهوآسوشیتدپرس،رویترز،کمک،المللیبینماموریت

Taraبادارد،مطابقتھادستھاینازیکیباشمابستگانازیکییاشمااگر Batesآدرس:درbatest@yosemite.edشوید.ارتباطدر
برای دیگران:

در افغانستان نگران ھستندنیاز دارند. ھمکالسی ھای افغان شما از وضعیت کنونیھمکالسی ھای شما بھ حمایت شما در مورد وضعیت افغانستان
نمیوھستندافغانستاندراکنونشماMJCھایھمکالسیازبرخیترسند.میخودخانوادهاعضایجانبرایآنجادرخشونتافزایشباو
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توانند از آنجا خارج شوند. ھرچند شما ناتوان نیستید. می توانید بھ نمایندگان دولت محلی خود بنویسید تا نگرانی ھای خود را بیان کرده و از ایمنی
برنامھ ریزی کنند.تشویق کنید تا برای استقبال از ورودھای جدید بھ اینجاآنھا دفاع کنید. ھمچنین می توانید رھبران محلی خود را

ھای خود استفاده کنید!از قدرت و صدای خود بھ عنوان شھروند برای رفاه ھمکالسی
● Ishtar Saiyady (she/her) (Josh Harder's office): Ishtar.Saiyady@mail.house.gov

● Sue Zwahlen: mayor@modestogov.com

● Modesto City Council: council@modestogov.com

● Jennifer Hidalgo (Ana Caballero's office): Jennifer.Hidalgo@sen.ca.gov

● Heath Flora (CA assemblyman):

https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/Publ.../ContactPopup.php...

https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/ContactPopup.php?district=AD12&fbclid=IwAR0zs90q9pxlx0nYapwDl8rSUwaRhrXpuSbofnmg6wvxRktUQRzZIDKDfc0

