
ویزای مهاجرت ویژه که شامل کدهای طبقه بندی "SI" یا "SQ" باشد.  •   

•  کارت اقامت دائم )فرم I-551( که معمواًل به عنوان "گرین کارت" شناخته    
می شود، با تعیین رده بندی که نشان می دهد فرد  به عنوان پناهنده یا پناهجو 

پذیرفته شده است.

•  حکمی از دادگاه صالح یا سایر شواهد مستندی که واجد شرایط بودن متقاضی   
برای تسریــــع در صدور مجوز را به طور معقول  اطمینان می بخشد.

عدم ارائه مستندات ممکن است منجر به تاخیر در تسریــــع بررسی درخواست شود. 
لطفا توجه داشته باشید روند تسریــــع صدور مجوز به معنای الزام صدور مجوز و یا 

ثبت نام نمی باشد؛ بلکه به این معنی است که فرایند تسریــــع خواهد شد. 

 برای کسب اطالعات بیشتر، با هیئت یا ادارۀ صدور مجوز تماس بگیرید، به 
 نشانی refugee@dca.ca.gov ایمیل بزنید، یا به وب سایت تسریــــع صدور 
 مجوز  DCA مراجعه کنید. اگر برای صحبت به زبانی غیر از انگلیسی به کمک 

 نیاز دارید، خدمات زبانهای خارجی بدون هیچ هزینه ای در دسترس شماست: 
با شمارۀ رایگان 2006-498 (833) با DCA تماس بگیرید.

 فرآیند صدور رسیــــع مجوز 
 برای پناهندگان، پناهجویان 

و دارندگان ویزای مهاجرت ویژه

وزارت امور مرصف کنندگان
1625 North Market Blvd.

Sacramento, CA 95834
)800( 952-5210 |  www.dca.ca.gov

زارت امور مصرف کنندگان )DCA( و هیئت مدیره و دفاتر آن از طریق صدور مجوز 
و تنظیم مقررات دارندگان مجوز در حرفه ها و مشاغل مختلف از حسابدار گرفته 
تا پزشک، نگهبان، پیمانکار، مدیر قبرستان تا دامپزشک و غیره از مصرف کنندگان 

کالیفرنیا محافظت می کنند و به آنها خدمات ارائه می دهند.

از 1 ژانویه 2021، افراد در دسته های زیر می توانند درخواست های خود را توسط 
هیئت مدیره یا دفتر DCA حرفه شان تسریــــع کنند:

پناهندگان به موجب بخش 1157 عنوان 8 قانون ایاالت متحده.  •   

•  کسانی که به موجب بخش 1158 عنوان 8 قانون ایاالت متحده، توسط    
امنیت داخلی ایاالت متحده یا دادستان کل ایاالت متحده  پناهندگی  وزیر  

 دریافت کرده اند.

•  افراد دارای ویزای مهاجرتی ویژه که به موجب بخش 1244 قانون عمومی   
 110-181، قانون عمومی 109-163، یا بخش b(602( عنوان VI از بخش 

F قانون عمومی 111-8، این وضعیت به  آنها اعطا شده است.

برای این که شخصی جهت تسریــــع صدور مجوز در نظر گرفته شود، متقاضی 
باید در هنگام ارسال بسته درخواست خود مدرکی مبنی بر وضعیت پناهندگی، 
پناهجویی یا ویزای مهاجرت ویژه خود ارائه دهد. نمونه هایی از این مدارک در 

ادامه ذکر شده اند: 

 "AY" ،)پناهنده( "RE" 94، سوابق ورود/خروج، با کد کالس پذیرش  مانند-I فرم  •
 )پناهجو(، یا سایر اطالعاتی که  فرد را به عنوان پناهنده یا پناهجو معرفی می کند.

PDE_22-213

برنامه اسکان مجدد پناهندگان سازمان خدمات اجتمایع کالیفرنیا )CDSS( به پناهندگان، 
ایط برای  ایط، و دیگر افراد واجد رسش پناهجویان، دارندگان ویزای مهاجرت ویژه واجد رسش

اسکان مجدد در کالیفرنیا کمک یم کند. برای کسب اطالعات بیشرتت در مورد برنامه 
CDSS به نشاىن www.cdss.ca.gov/refugee-services مراجعه نمایید.

https://www.dca.ca.gov/about_us/profession.shtml
mailto:refugee%40dca.ca.gov?subject=
https://www.dca.ca.gov/about_us/ab2113.shtml
https://www.dca.ca.gov/about_us/ab2113.shtml
http://www.dca.ca.gov
https://www.cdss.ca.gov/refugee-services



Accessibility Report


		Filename: 

		refugees_flyer_farsi.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


