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 مقـررات ويـژه ثبـت اطـالعـات حضوري
 توسط برخي از غريمهاجران
 (براي مهه گروه هاي موظف به ثبت)

 پرسشهــا و پاسخهــا

 چرا دولت آمريكا اين آار را مي آند؟
 با توجه به محالت 11 ماه سپتامرب 2001 به اياالت متحده و
 رويدادهاي متعاقب آن، و بر اساس اطالعاني آه در اختيار
 وزير دادگسرتي آمريكا قرارگرفته، وزير دادگسرتي چنني تشخيص
 داده است آه هنگامي آه مصاحل امنيت ملي آمريكا و اجراي
 قوانني به ميان مي أيد برخي از خارجياِن غريمهاجر مي بايسيت
 مراقبت دقيق تر قرار داشته باشند. خنستني مرحله ثبت ويژه
 اطالعات آه از تاريخ 11 ماه سپتامرب به مورد اجرا گذاشته شد،
 مقرر مي داشت آه افراد معني هنگام ورود به آمريكا در مرز
 آشور به قيد سوگند حقيقت انگشت نگاري، عكسربداري و مصاحبه
 بشوند. اين مقررات جديد، مرحله دوم اين مراقبت است و
 الزامات ثبت اطالعات را شامل حال شهروندان و اتباع آشورهاي
 معني آه قبالً اجازه ورود به آمريكا يافته اند مي آند و آهنا
 را ملزم مي سازد در يكي از شعبات يا دفاتر فرعي اداره

 ِ اطالعات آنند.مهاجرت و تابعيت (INS) ثبت

 به موجب ماده 265 (ب) «قانون مهاجرت و تابعيت» و متمم آن،
 منعكس در خبش 1305 (ب) فصل جمموعه قوانني آمريكا و ماده 263
«قانون مهاجرت و تابعيت»، منعكس در خبش 1303 (الف) (الف) 
 فصل جمموعه قوانني آمريكا، وزير دادگسرتي آمريكا براي اخذ

 اين تصميم، اختيار قانوني دارد.

 مــا از تفــاهــم و مهكـاري مشــا در زمينــه مـراعـات
 ايـن مقــررات ثبــت اطـالعــات سپـاسگـزاريـم.

 شامل حال چه آساني مي شود؟
 اشخاص ذآور 16 ساله به باال (متولد 15 ماه نوامرب 1986 يا پيش
 از أن تاريخ) آه شهروند يا تبعه آشورهاي مشخصي هستند و
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 نامشان در صفحه يا صفحات اين اخطار، پيش از خبش « پـرسـشها
 و پـاسخهـا»، ذآر شده است.

 تعريف «تابعيت» و معين «شهروند» چيست؟
 «تبعــه»: آسي است آه به سبب تـولد يا حتصيل تابعيـت
 اآتسابي به يك آشور وفادار است و حق برخورداري از محايت آن

 را دارد.

 «شهـرونـد»: شخصي است آه دين وفاداري دائم به يك آشور
 دارد.

. 
 چرا فقط اعراب و مسلمانان موظف به ثبت اطالعات هستند؟

 تا آنون افراد بيش از 100 آشور ثبت نام شده اند. ثبت نام
 منحصرًا بر مبناي مليت يا تابعيت است، نه بر اساس قوميت يا

 مذهب.

 اداره مهاجرت و تابعيت INS موظف است ظرف سه سال ختمينا مهــهً
 35 ميليون مسافر و دانشجوي خارجي و دارندگان ويـزاي آـار
 و جتـارت و ويـزاي توريسيت را آه هر سال وارد أمريكا و خارج
مهچنني در نظر است آه تا سال 2004  مي شوند رديابي آند. 
 آليــه اسناد رمسي سفـررات آه براي ورود به آمـريكـا به
 آار مي رود عالوه عكـس شخـص، شامل مشخصه هاي بـايـومتـريـك
باشد. اين الزام (زيستـا سنجـي) (مانند انگشـت نگـاري) 
 به سبب تعـدد مـدارك جعلي آه به اداره مهاجرت و تابعيت
 INS ارائه شده و استفاده اي آه از تكنـولـوژي پيشرفتـه
 تصوير برداري جهت آتمان و جعل هويت اشخاص به عمل آمد

 ضرورت يافته است.

 «مقررات امنيت ملي در مورد ثبت ورود و خروج از آمريكا»
 مرحله خنست و مهمي در اجراي برنامه ثبت ورود و خروج است آه
 مهه مسافران به آمريكا را در بر مي گريد. در حال حاضر
 چنانچه وزير دادگسرتي آمريكا تشخيص بدهد آه مصاحل امنيت ملي
 و/يا اجراي قانون اجياب مي آند، مي توان هر تعداد از
 شهروندان هر آشور را ملزم به پريوي از مقررات خاص ثبت

 اطالعات ساخت.
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 الزم به تذآر است آه «مقررات امنيت ملي در مورد ثبت ورود و
 خروج از آمريكا» سدي براي مانعت از ورود به آمريكا نيست و
 امكان افراد را به پرداخنت به فعاليتهاي قانوني طبق جموز

 ويزاي ورودشان حمدود مني سازد.

 آيا استثنا وجود دارد؟
اين مقـررات شامل حال افـرادي آه در حال حاضر بطور  بلي. 
 قانوني مقيـم دائـم آمـريكـا هستند (آـارت سبـز دارند) مني
 شود. پناهجويان، افرادي آه به آهنا پناهندگي اعطا شده،
 افرادي آه در تاريخ انتشار اخطار ثبت فدرال براي اتباع
 آشورهاي خاص يا پيش از آن تاريخ درخواست پناهندگي آرده

 اند از اين مقررات مستثين هستند.

 بعالوه، ديپلماهتا و عائله آهنا، دارندگان ويزاي ديپلماتيك،
 و مهچنني منايندگان و آارآنان سازماهنـاي بني املللي معترب از «
 مقررات امنيت ملي در مورد ثبت ورود و خروج از آمريكا»

 مستثين هستند.

 عائله من، مانند مهسر، فرزندان و والدين من در چه
 موقعييت قرار دارند؟ أيا آهنا بايد ثبت نام آنند؟

 مهه اشخاص ذآور آه در تاريخ أغاز ثبت اطالعات در مورد اتباع
 آشورهاي خاص 16 سال يا بيشرت سن دارند بايد ثبت اطالعات

 آنند.
. 


اگر مهسر، فرزندان و والدين من تبعه آمريكا يا قانونًا

مقيم دائم باشند چه وضعييت خواهند داشت؟ أيا من در هر


صورت بايد ثبت نام آنم؟

بلي. هيچ استثنائي بر اساس وضعيت مهاجرت ساير اعضاي


خانواده وجود ندارد.

 اگر من داراي تابعيت مضاعف باشم، چه بايد بكنم؟ آيا به هر حال بايد ثبت اطالعات آنم؟
آساني آه داراي تابعيت آشورهاي مذآور در ليست  بلي. 
 آشورهاي خاص هستند موظفند آه ثبت اطالعات آنند، حيت اگر

 تبعه آشور ديگري نيز باشند.

 اگر من در جريان تقاضا دادن براي اقامت دائم باشم ويل
 درخواست من هنوز در اداره مهاجرت و تابعيت در دست

 رسيدگي است آيا باز هم بايد ثبت اطالعات آنم؟

Special Call-In Registration Procedures 
Information last updated - November 26, 2002 

3




به صرف اينكه آسي درخواست تغيري وضعيت مهاحرت داده  بلي. 
 تا بطور قانوني اقامت دائم بگريد مني توان در مورد او

 استثنا قائل شد.

 اگر درخواست پناهندگي داده باشم هنوز هم بايد ثبت
 اطالعات آنم؟

 شايد. اگر در تاريخ انتشار اخطار فدرال در مورد به ثبت
 اطالعات در مورد اتباع آشورهاي خاص و يا پيش از آن درخواست
 پناهندگي آرده باشيد، حمبور به ثبت اطالعات نيستيد. اگر پس
 از أن تاريخ درخواست پناهندگي آرده باشيد جمبور خواهيد بود
 ثبت اطالعات آنيد. اگر به مشا پناهندگي اعطا شده باشد حمبور

 به ثبت اطالعات نيستيد.

 اگر به سبب آنكه به من «موقعيت محايت موقت» (TPS) داده
 شده ساهلا در آمريكا بوده باشم چه مي شود؟ آيا هنوز

 هم بايد ثبت اطالعات آنم؟
 بلي. چنانچه آخرين بار آه به آسي از شهروندان يا اتباع
 ايران، عراق، لييب، سودان و سوريه به عنوان غريمهاجر اجازه
 ورود به آمريكا داده شد در تاريخ 10 سپتامرب 2002 يا پيش از
 آن تاريخ بوده، و يا در مورد شهروندان يا اتباع ساير
 آشورهاي مشمول ثبت اطالعات، تاريخ ورود 30 سپتامرب 2002 يا
 پيش از آن بوده، و شخص مورد بازرسي قرار نگرفته و به
 عنوان غريمهاجر اجازه ورود نيافته تابع مقررات ويژه ثبت

 ً ساهلااطالعات نيست. حيت اگر به مشا اجازه داده شده آه قانونا
 مقيم آمريكا باشيد، آماآان موظف به ثبت اطالعات هستيد.

 اگر آخرين بار آه وارد آمريكا شدم بطور قانوني نبوده
(بدون بازرسي و بدون اجازه ورود بوده) و اآنون از
 «موقعيت محايت موقت» (TPS) برخوردار هستم آيا موظف به ثبت

 اطالعات آنم؟
مقررات جاري ثبت ويژه اطالعات حضوري تنها شامل  خري. 
 خارجياني مي شود آه توسط مأمور ادراه مهاجرت و تابعيت

 بازرسي شده و اجازه ورود به آمريكا گرفته اند.

 اگر من با رواديد مشروط و موقت (پـارول) وارد آمريكـا
 شده باشم باز هم مـوظـف به ثبـت اطالعات هستم؟

اگر آسي از شهروندان يا اتباع ايران، عراق، لييب،  خري. 
 سودان و سوريه آخرين بار در تاريخ 10 سپتامرب 2002 يا پيش
 از آن تاريخ وارد آمريكا شده و يا در مورد شهروندان يا
 اتباع ساير آشورهاي مشمول ثبت اطالعات، تاريخ ورود 30
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 سپتامرب 2002 يا پيش از آن بوده، و شخص مورد بازرسي قرار
 نگرفته و به عنوان غريمهاجر اجازه ورود نيافته تابع مقررات

 ويژه ثبت اطالعات نيست.

 اگر من مشمول مقررات ويژه ثبت حضوري اطالعات باشم ويل
 پيش از پايان مهلت ثبت آه شامل اتباع آشورهاي خاص مي
 شود از آمريكا خارج شوم آيا در صورت بازگشت به آمريكا

 موظف به ثبت اطالعات خواهم بود؟
 اگر مشا پيش از پايان مهلت ثبت حضوري اطالعات آه شامل اتباع
 آشورهاي خاص مي شود از آمريكا خارج شويد مشمول مقررات
شويد. اما اگر از آمريكا خارج شويد  ويژه ثبت اطالعات مني
 و بازگرديد در صورتي آه به مشا اجازه ورود داده شود و
 مشمول مقررات ثبت در آن زمان باشيد ممكن است در مرز ورودي
 ثبت نام شويد. شايد ضوابط ثبت در مرز ورودي با ضوابط

 مربوط به ثبت حضوري اطالعات، فرق داشته باشد.

 براي ثبت اطالعات آجا بايد بروم ؟
 مشا مي توانيد به نزديك ترين اداره منطقه اي يا فرعي
 مهاجرت و تابعيت در حملي آه در آمريكا زندگي مي آنيد
ليست ادارات منطقه اي يا فرعي مهاجرت براي  مراجعه آنيد. 
 آگاهي مشا پيوست شده است. اين ليست روي شبكه اينتـرنـت هم
 به نشاني www.INS.usdoj.gov موجود است و مي توان آن را بوسيله
 تلفن از مـرآـز ملي خـدمـات مـراجعيـن (مشاره 5283ـ800-375-
 1 يا در مـورد آساني آه شنـوائي آهنـا ضعيـف است با مشـاره

 ويـژه 1833-767-800-1) گرفت.

 آي بايد اين آار را بكنم؟
 مشا بايد در مهليت آه براي اتباع آشورهاي خاص تعيني شده شخصًا
 در برابر مأمور اداره مهاجرت و تابعيت حضور يابيد، ثبت
 نام آنيد، و به قيد سوگند حقييقت اطالعات مورد تقاضا را

 ارائه آنيد.

 آيا بايد وقت مالقات بگريم؟
 مشا الزم نيست براي ثبت نام وقـت مالقـات داشته باشيد اما
 بايد صبح مراجعـه آنيد. مهان روزي آه مراجعه مي آنيد با
 مشـا مـالقـات مي شـد. اآثـر ادارات مهـاجـرت و تـابعيــت
 روزهـاي دوشنبـه تـا مجعـه، بـه استثنـاي تعطيـالت عمـومي،
 بـاز هستنـد. بـراي سهـولـت آـار خـود، لطفـًا بـا تلفـن
 رايگـان مـرآـز ملي خـدمـات مراجعيـن (به مشـاره 5283ـ375-
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 800-1) متاس بگرييد تا اطـالع يابيد آه آدام اداره خاص
 مهاجرت و تابعيت براي پذيرائي از اربـاب رجـوع باز است.

 در اداره مهاجرت و تابعيت بايد چه آسي را خبواهم؟
 موقعي آه به اداره مهاجرت و تابعيت مي روي به آارمند يا
 نگهبان آن اداره بگوئيد آه در ارتباط با خبشي از مقررات
 ثبت ويژه اطالعات مراجعه آرده ايد. يك مأمور اطالعات اداره
 مهاجرت و تابعيت از مشا برگ هويت، مانند گذرنامه، خواهد
 خواست و سپس مشا را نزد مأموري آه مشا را ثبت نام مي آند

 هدايت خواهد آرد.

 هنگامي آه براي ثبت اطالعات مراجعه مي آنم چه اتفاقي
 مي افتد؟

 هنگـام مصـاحبـه از مشـا انگشـت نگـاري به عملي مي آيد و
Form الزم است گـذرنامـه خود و فرم  از مشا عكـس بر مي دارند. 
 I-94 (ويژه ثبت ورود و خروج از آمريكا) و هر نوع اوراق
 هويت ديگر آه توسط دولت براي مشا صادر شده، گواهي
 سكونت، گواهي اشتغال يا گواهي ثبت نام در يك مؤسسه

 حتصيلي را مهراه داشته باشيد.

 براي مثال:

 • اگر در آمريكا زندگي مي آنيد بايد اجاره نامه دراز مدت
 يا آوتاه مدت، صورحتساب آب و برق (يا گاز) و تلفن، و غريه

 را آه نشان مي دهد آجا سكونت داريد مهراه بربيد.
 • اگر نزد دوستان يا خويشان سكونت داريد مي توانيد مدارآي
 چون پاآت مهر خورده توسط پستخانه يا صورحتسابي را آه نام

 و آدرس مشا را ذآر مي آند مهراه داشته باشيد.
 • اگر به سبب شغل خود در آمـريكـا هستيد مي توانيد برگ
 پرداخت حقـوق يا دستمزد يا قرارداد استخدام خود راه

 مهـراه بربيد.
 • اگر براي حتصيل به آمريكا آمده ايد مي توانيد برنامه
 دروس، اطالعيه رمسي در مورد منرات حتصيلي خود، عكس چاپ شده
 در سالنامه مدرسه، آارت شناسائي دانشجوئي، مدرك مشارآت
 در برنامه هاي مافوق حتصيلي و غريه را مهراه داشته باشيد.

 ممكن است از مشا پرسش هاي ديگري نيز بشود آه داراي ماهيت
 امنيت ملي يا اجراي قانون است. مأمور مصاحبه آننده مي
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ً

 تواند مهچنني از يك مأمور ديگر اداره مهاجرت و تابعيت خبواهد
 مصاحبه با مشا را اجنام بدهد.

 در صورت لزوم بايد يك نفـر را براي ترمجـه آردن براي خود
 مهراه بياوريد. يكي از والدين يا اولياء قانـوني مي تواند

 ِ آمرت از 18 سال بيايند. آوردن وآيـل ضرورتمهراه جوانان
 ندارد اما به اختيار خودتان مي توانيد به خرج خود وآيلي

 را به انتخاب خودتان مهراه داشته باشيد.

 پس از آنكه ثبت نام شديد مأمور مهاجرت روي فرم Form I-94 مشا
 عالمت مي گذارد تا معلوم شود آه مشا مقررات ثبت اطالعات را
اگر فرم Form I-94 خود را گم آرده ايد مي  مراعات آرده ايد. 
 توانيد هنگام ثبت اطالعات، مدارك ديگري به جاي أن درخواست
مشا جمبور خواهد بود براي جايگزيين مدرك مفقوده  آنيد. 
 تقاضانامه پر آنيد و حق ثبت الزم را بپردازيد. حق ثبت در

 حال حاضر 85 دالر است.

 اگر مهلت ثبت اطالعات حضوري را از دست بدهم چه بايد
 بكنم؟

 اگر نتوانستيد در مهلت مقرر براي ثبت اطالعات حضوري در
 اداره منطقه اي يا فرعي مهاجرت و تابعيت آه براي اتباع
 آشورهاي مربوطه تعيني شده حضور يابيد بايد هر چه زودتر پس
 از انقضاي مهلت مراحعه آند. آماده باشيد توجيه آنيد و
 مدرك ارائه بدهيد آه چرا نتوانستيد در زمان مقرر ثبت
 اطالعات آنيد. اگر مأمور اداره مهاجرت و تابعيت تشخيص
 بدهد آه مشا عامدا الزام ثبت اطالعات را ناديده نگرفته ايد،

 ثبت نام خواهد شد.

 آيا مدرآي آه نشان بدهد من مقررات را مراعات آرده ام
 به من داده خواهد شد؟
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روي فرم Form I-94 مشا (ويژه ثبت ورود و خروج از  بلي. 
 آمريكا) يادداشت خواهد شد و مشاره انگشت نگاري مشا (FIN) نيز
 ذآر خواهد شد آه نشان مي دهد مشا ثبـت اطالعات آرده ايد.
 اگر فرم Form I-94 تداريد مي توانيد به جاي آن درخواست فرم
آارت Form I-94 سند مهمي براي تشريفات ثبت  ديگري بكنيد. 
مشا بايد آارت I-94 خود را هر بار آه  ويژه حمسوب مي شود. 
 مأمور داره مهاجرت و تابعيت با مشا مصاحبه مي آند ارائه
 آنيد و موقعي آه آمريكا را ترك مي آنيد أن را تسليم آنيد.


آيا هر سال بايد ثبت اطالعات آنم؟

اگر پس از تارخيي آه ثبت نام مي آنيد 1 سال يا بيشرت در

آمريكا مبانيد بايد به يكي از شعبات اداره مهاجرت و تابعيت

گزارش آنيد ظرف 10 روز از سالروز تارخيي آه ثبت نام آرده
براي مثال، اگر در تاريخ 10 ماه 
ايد مصاحبه ساالنه بشويد. 

دسامرب 2002 ثبـت اطالعـات آرديد بايد بار ديگر بني 30 ماه

نوامرب و 20 ماه دسامرب 2003 در يك شعبه معيـن اداره مهاعجرت

براي تعيني تاريخ هاي مورد نظر: 
و تابعيت حضور يابيد. 

 ماه/روز ثبت:_____________________________
 تاريخ ثبت ± روز: _________________________

 اگر 2 سال يا بيشرت در آمريكا مبانيد بايد هر سال بني مهان
 تاريخ ها به اداره مهاجرت و تابعيت گزارش آنيد.


مشـا الزم نيسـت بـراي مصـاحبـه وقـت بگيـريــد بلكـه

بـايـد صبح ها مـراجعـه آنيد. مهـان روزي آــه مـراجعــه

مي آنيد با مشا مالقـات مي شود. غالـب ادارات مهـاجرت و

تابعيـت روزهاي دوشنبه تا مجعـه، به استثنـاي تعطيالت

عمـومـي، بـاز هستنـد. بـراي سهـولــت آـار خـود، لطفـاً


بـا شـماره تلفــن رايگـان مـرآـز ملـي خـدمـات

مـراجعيــن (5283ـ375-800-1) متـاس بگرييـد تا اطالع يابيد آه

آدام اداره خاص مهاجرت و تابعيت براي پذيرائي از ارباب

 رجوع باز است.

 اگر آدرس، حمل حتصيل با حمل آار من تغيري آند چه بايد
 بكنم؟

 اگر آدرس، آـارفـرمـا يا حمـل حتصيـل مشـا تغيـر آـرد بايد
 ًظـرف 10 روز از تاريخ تغييـر آتبا بوسيله پسـت به اداره

 ُرم (Form AR-11 SR)مهاجرت و تابعيت اطالع بدهيد. مشا بايد از ف
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استفاده آنيد. نسخـه (آارت تغيري نشاني بيگانه– ثبت ويژه) 
 اي از اين فـرم براي سهـولت آار مشا پيوست است. اين فرم
 مهچنني روي شبكـه اينتـرنـت به نشاني www.INS.usdoj.gov مـوجود
 است و مي توان آن را بوسيله پست از مرآز تـوزيـع فـرمهـاي
 INSً (تلفن مشاره 3979-870-800-1) و حضورا از شعبات منطقه اي

 و فرعي INS دريافت آرد.

 موقعي آه فرم را تكميل مي آنيد بايد مشاره مشخصه انگشت
 نگاري (FIN) خود را آه روي فرم I-94 (ويژه ثبت ورود و خروج

 از آمريكا) يا گذرنامه مشا نوشته شده در باالي ُرم ( Form AR-11ف
در  SR) (آارت تغيري نشاني بيگانه – ثبت ويژه) و نيز
 آخرين سطر فرم Form AR-11 SR آه عالمتگـذاري شده وارد آنيد.
 آن مشاره هنگامي آه ثبت اطالعات آـرديـد و توسـط INS از مشـا
FIN انگشـت نگـاري شد به مشـا داده شد. اگر به دليلي مشاره 

 خود را نداريد مشاره ُرم (Form AR-11 SR) (آارت تغيري نشانيف
را به آار بربيد. مشا ضمنًا مي توانيد 
بيگانه – ثبت ويژه) 

مشاره ثبت وضعيت بيگانه خود را در صورتي آه توسط INS به مشا


داده شده ذآر آنيد.

ف  فرم را بوسيله ُست به آدرسي آه در خبش راهنمائي آاربرد ُرمپ
 Form AR-11 SR چاپ شده ارسال داريد. با وجودي آه الزامي در
 آار نيست، به سود مشا است آه يك رونوشت از فرم تكميل شده و
 رسيد حتويل آن را به عنوان مدرك نگاهداريد تا بتوانيد نشان
 بدهيد آه آن فرم در تارخيي ارائه آرده ايد و به آدام آدرس

 فرستاده ايد.

 موقعي آه آمريكا را ترك مي آنم الزم است آه به اداره
 مهاجرت و تابعيت اطالع بدهم؟

 بلي. موقعي آه آمريكا را ترك مي آنيد و از مجله براي
 ديدلر به مكزيك، آانادا يا جزاير جماور مي رويد بايد شخصًا
 در تاريخ عزميت به INS اطالع بدهيد و از طريق مرز معني آمريكا
 را ترك آنيد. اگر خروج خود را اطالع ندهيد ممكن است بعدًا

 به مشا اجازه ورود به آمريكا داده نشود.

 آيا مي توامن از هر مرز هوائي، دريائي يا زميين آمريكا
 را ترك آنم ؟

 خري. مشا جماز هستيد فقط از برخي از مـرزهاي معني آمريكا را
 ترك آنيد. اين مرزها عبارتند از برخـي از فرودگاه هاي بني
 املللي، بنادر و گذرگاه هاي زميين بني اين آشور و آانادا و
 مكزيك از آمريكا خارج شويد. فهرست مرزهاي معني و دستورات
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 مربوط به جاهائي آه بايد خروج خود را به ثبت برسانيد براي
 آگاهي مشا پيوست مي شود. اين فهرست مهچنني روي شبكه اينرتنت
 به نشاني www.INS.usdoj.gov موجود است و مي توان آن را بوسيله
 تلفن از مرآز ملي خدمات مراجعني (مشاره 5283ـ375-800-1 يا در
 مورد آساني آه شنوائي آهنا ضعيف است با مشاره ويژه 767-1833-
گرفت. خواهشمند است هر گاه آه در نظر داريد  (1-800 
 مسافرت آنيد اين فهرست را مرور آنيد زيرا در هر زمان ممكن
 است بوسيله اخطار ثبت فدرال اسامي مرزهائي آه جديدًا تعيني

 شده اند به آن اضافه شده باشند.


آيا در مورد ثبت اطالعات حضوري هيچگونه فسخ يا چشم

پوشي پيش بيين شده است؟


خيـر. مهه آساني آه ملزم به ثبت اطالعات هستند بايد در اين
 ً از مدير منطقه
مورد اقدام آنند. پس از ثبت، مي توان آتبا

 اي اداره مهاجرت و تابعيت تقاضاي حد اآثر يك سال صرفنظر
 از اعمال آليه يا برخي از مقـررات ثبت ويژه آرد. براي
 تقاضاي چنني معافييت فرمي هتيه نشده بلكه درخواست آتيب آفايت
 مي آند. منونه وضعيت هائي آه ممكن است انصراف از مقـررات
 را اقتضا آند اين است آه به عوض صدور گـذرنامـه سيـاسي
 براي مناينده يك دولت خـارجي هستند، برايش گذرنامـه توريسيت
 صادر شده باشد، يا در طول مصاحبه وضعيت هاي طيب اضطـراري
(از مجله نياز به بسرتي شدن در بيمارستان) پيش آمده باشد.
 اگر درخواست انصراف يا معافيت پيش از انقضاي مهلت مصاحبه
 ساالنه آتبًا پذيرفته نشود بايد براي اجنام مصاحبه حضور

 يابيد.

 آيا هر بار آه وارد أمريكا مي شوم بايد مصاحبه، انگشت
 نگاري و عكسربداري بشوم؟

خارجيان غريمهاجر آه شهروند يا تبعه ايران، عراق،  شايد. 
 لييب، سودان و سوريه هستند موظفند هر بار آه مورد بازرسي
 يك مأمور باورسي اداره مهاجرت و تابعيت قرار مي گريند و
 اجازه ورود مي بايند بايد ثبت اطالعات آنند. مآمور INS در
 هر مرز ورودي مي تواند افراد ديگري را براي ثبت ويژه معريف

 آند.

 اگر من به موجب خبشي از مقررات ثبت اطالعات حضوري ثبت
 نام آنم و از طريق يك مرز معني از آمريكا خارج شوم و
 سپس هنگام بازگشت به آمريكا براي ثبت ويژه در نظر
 گرفته شوم چه بايد بكنم؟ از آن پس از آدام مقررات
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 بايد پريوي آنم، مقررات مربوط به مرز ورودي يا مقررات

مربوط به ثبت اطالعات حضوري؟


مشا بايد مقررات ناظر بر آخرين ثبت اجنام شده را مراعات

آنيد. اگر در مرز ورودي هنگام ورود جمدد به آمريكا ثبت

نام آرديد بايد براي مصاحبه هاي 30 روزه و ساالنه خود


مراجعه آنيد.

 عدم مراعات مقررات چه جمازاتي دارد؟
 اگر مشا اين مقررات ويژه ثبت نام يا شرائط ديگر ورود خود
 را به آمريكا طي مدت اقامت خود مراعات نكنيد فاقد وضعيت
 قانوني شناخته مي شويد. ممكن است مشمول بازداشت، حبس موقت
 ، جرميه و/يا اخراج از آمريكا شويد و بر هر گونه درخواست
 آتي براي برخورداري از مزاياي مهاجرت اثر بگذارد.
 تصميمات بر مبناي انفرادي، بسته به اوضاع و احوال هر مورد

 اختاذ خواهد شد.

ويـژه، ثبـت مقـررات درباره اطـالعات ترين تازه آـسب  براي
 سـاعـات آار اداري، يا مـرزهاي خروجي معيـن لطفًا به
نشاني www.ins.usdoj.gov رجوع به تابعيت و مهاجرت اداره  وبسايت
-800 375 5283 مشاره به مراجعني خدمات ملي مرآز با يا و -آنيد 

بگرييد  .1 متاس
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