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 لیست مدارک و اطالعاتچک
 

 نکات مهمی که باید دانست

  شمارهA  رقمی که با  9یا  8)یک عددA شود و معموالً روی اسناد مهاجرتتان وجود شروع می

 .نماییدتنها در صورتی که آن را در اختیار دارید، ذکر  -دارد(

خود را با اعضای خانواده، افراد مورد اعتماد و، در صورت نیاز، وکالی  A"آماده باشید شماره 

 مهاجرت در میان بگذارید."

 جلسه بعدی دادگاه/استماع بعدی شما در چه تاریخی است؟ 

ه یاد اگر در مورد مهاجرت، مسائل کیفری یا مدنی تاریخ دادگاه دارید، مهم است که این تاریخ را ب

 داشته باشید.

 ها در هر محل ورود ایاالت متحده )از جمله تاریخ، محل، وضعیت، فهرست تمام ورودها و خروج

 در صورت دستگیری توسط اداره مهاجرت و پلیس(

  ،فهرست اعضای خانواده همراه با وضعیت آنها در ایاالت متحده )همسر، فرزندان، والدین

 برادران/خواهران(

 اید؟ )مانند های مهاجرت درخواست دادهکمک آیا قبالً برایTPS،DACA ویزای ،U ویزای ،T  و

 غیره(؟ اگر چنین است، آیا اسناد درخواست را در اختیار دارید؟

 آیا قبالً برایتان حکم اخراج صادر شده است؟ 

 اتفاقاتی که در ها، کجا، به چه دلیل، و اسناد مربوط به گونه سابقه کیفری دارید؟ )دستگیریآیا هیچ

 دادگاه رخ داده است(

 آیا از آسیب یا بدرفتاری در صورت بازگشت به کشور خود هراس دارید؟ 

 اید؟ )اگر بله، یک نسخه از گزارش پلیس را تهیه آیا تا کنون قربانی جرمی در ایاالت متحده بوده

 کنید(

 ید؟کنآیا مشکل پزشکی جدی دارید یا برای یک بیماری جدی دارو مصرف می 

 مدارکی که باید در مکانی امن نگهداری شود

 تان(گواهی تولد )خود و اعضای خانواده 

 هر نوع اوراق شناسایی 

 )پاسپورت )در صورت وجود 

 هر گونه اسناد مهاجرت 

 ایدهر گونه اسناد کیفری، اگر قربانی یا مظنون جرم بوده 

 مدارک مربوط به هرگونه مشکل پزشکی حاد  
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