پروسۀ تسری ــع شده صدور
جواز برای پناهندگان ،پناهجویان

و دارندگان ویزه های مهاجرتی خاص
سازمان امور مصرف کنندگان ( )DCAبورد و دفاتر آن از طریق صدور جواز و
نظارت باالی دارندگان جواز کسب و کار مختلف از حسابدار شروع الی داکتر،
گارد امنیتی ،قراردادی ،مدیر قبرستان ،داکتر حیوانات و غیره ،از مصرف
کنندگان کالیفورنیا محافظت کرده و برایشان خدمات ارائه میکنند.
از  1جنوری  2021درخواستی های اشخاص متعلق به کتگوری های ذیل
میتواند توسط بورد یا دفتر ،DCAجواز کسب آنها سرعت پیدا کند:
• پناهندگان در مطابقت با بخش  1157عنوان  8قانون ایاالت متحده.
•	کسانی که در مطابقت با بخش  1158عنوان  8قانون ایاالت متحده از
وزیر امنیت داخلی ایاالت متحده یا لوی سارنوالی ایاالت متحده ،پناهندگی
دریافت کرده اند.
•	اشخاص دارای ویزه های مهاجرتی خاص که در مطابقت با بخش 1244
قانون عمومی  ،181-110قانون عمومی  ،163-109یا بخش )602(b
عنوان ششم از قسمت  Fقانون عمومی  ،8-111یک وضعیت به آنها اعطا
شده است.
برای آنکه در حصۀ صدور جواز برای درخواست کنندگان ،سرعت در نظر
گرفته شود ،آنها باید در زمان ارسال بسته درخواستی خود ،یک مدرک از
وضعیت پناهندگی ،پناهجویی یا ویزۀ مهاجرتی خاص خود ارائه کنند.
نمونه هایی از مستندات عبارتند از:
•	فورمه  ،I-94سوابق دخولی/خروجی به همراه یک کود صنف بندی
قبولیت ،مانند "( "REپناهنده)( "AY" ،پناهجو) ،یا معلومات دیگری که
شخص را به حیث پناهنده یا پناهجو معرفی میکند.
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• ویزه مهاجرتی خاص که شامل کودهای صنف بندی " "SIیا " "SQاست.
ً
•	کارت اقامت دائم (فورمه ) I-551که معموال با نام "گرین کارت" یاد میشود
بهمراه صنف بندی که نشان میدهد شخص به حیث یک پناهنده یا پناهجو
قبول شده است.
		
•	یک حکم از محکمه ذیصالح یا شواهد مستند دیگری که در حصۀ واجد
شرایط بودن درخواست کننده برای تسری ــع در صدور جواز ،اطمینان
معقولی بدهد.
عدم ارائه مستندات ممکن است باعث تأخیر در سرعت بررسی درخواست شود.
ً
لطفا توجه داشته باشید که پروسۀ تسری ــع شده صدور جواز به این معنی نیست که
ً
جواز یا ثبت نام باید حتما صادر شود؛ بلکه ،به این معنی است که این پروسه
با سرعت انجام خواهد شد.
جهت کسب معلومات بیشتر ،با بورد یا دفتر صدور جواز کسب به تماس
شوید ،به آدرس  refugee@dca.ca.govایمیل کنید یا به صفحه ویب تسریـ ــع
صدور جواز  DCAمراجعه کنید .اگر ضرورت دارید به لسانی بجز انگلیسی
کمک دریافت کنید ،خدمات مساعدت لسانی به قسم رایگان قابل دسترس است:
ذریعۀ نمبر تلیفون رایگان  (833) 498-2006با  DCAبه تماس شوید.

پروگرام اسکان مجدد پناهندگان اداره خدمات اجتماعی کالیفورنیا ( )CDSSبه
پناهندگان ،پناهجویان ،دارندگان ویزه مهاجرتی خاص واجد شرایط و سایر
اشخاص واجد شرایط ،به منظور اسکان مجدد در کالیفورنیا کمک میکند .جهت
کسب معلومات بیشتر درباره پروگرام  ،CDSSبه این آدرس مراجعه کنید
.www.cdss.ca.gov/refugee-services
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