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آنبنمجقابنرنارسینشفاسناهنکب ج،نمدشاهنزاب ،نفندن
رنحرفهنسی،ننبنغورنآکبیموکنرنابنساافبی نسزنموجزن
یسیشنآمجزینM-1ن,F-1,ننبنJ-1نیشنآمرنکبنحضجشنیسشند؟ن
مشکسنساتنمدشاهنمشبنسزنمشبنیشخجساتنمشبش ن
اجمب ناکوجشنادناکند.نارخدنکب جنلبننبنمدسشسن
سزنمشبش نلبیناجمب ناکوجشنادناهنعنجس نمشبش ن
یسیشنآمجزینساافبی نمدنکنند.نسگرنمشبش ناجمب ن
اکوجشنادنیدسشند،نمدشاهننبنکب جنمشبنابندنااجسیدن
مشبش نمنبابندنینگریناهنمشبنادلد.ن
معشجالنمشبش ناجمب ناکوجشنادناهنسفرسیینتعهقن
مدنگورینکهنموجزنکبشنیشنآمرنکبنشسنیسشید.نمشبش ن
اجمب ناکوجشنادنارسینگزسششنیسی نیشآمدنمشبن
اهنیر تنرنتعووسنصالحوتنارسینمزسنبیناجمب ن
اکوجشنادناهنکبشنمدنشری.ناجمب ناکوجشنادنتنهبن
ارسینثبتنیبمنیشنکب جننبنمدشاهناهنمشبنمشبش ن
سخاصبصنیشدنیلد.ن
سگرنمدنخجسلودنیشنخجینکب جننبنمدشاهنمرغج ن
اهنکبشنمجند،نابندنابنمسئج نمراجطهنیسیشنآمجزس ن
اوسنس شههدنیشنمدشاهنتشبسناگورند.نسنسنمسئج ن
مدنتجسیدنیشنمجشینسنسنکهنآنبنصالحوتنکبشنیشنمحوطن
مدشاهننبنکب جنشسنیسشندننبنخورناهنمشبنتجضوحنیلدنرن
یوزنسطالعبتنمغلنلبینمجججینشسنیشنسخاوبشتب ناگذسشی.ن
مدشاهنمشبنلشچنوسنمدنتجسیدنتعدسیینمغلن
(پشت صفحه)
یسیروجنب ناوسنس شههدنرنمشبش نلبمناجاوب نایوجشناد

مرخصنمحدرینخبشجنسزنمحجطهنمدشاهنشسنابنشعبنتن
قجسیوسنرزسشتنسمنوتنیسخهدن()DHSنسشسئهنیلد.ندر
صورتی که مدرسه تان به شما مجوز کارد درون
یا بیرون مدرسه را داده است ،و شما صالحیت
های سوشال سکیوریتی الزم که در بخش
بعدی ذکر شده را دارا می باشید می توانید
شماره سوشال سکیوریتی بگیرید.ن
اهنطجشنکهد،نفقطنسفرسینفبقدنتباعوتنکهنیسشسینسجبز ن
کبشنDHSنلساندنمدنتجسیندنارسینمشبش نتأموسن
سجاشبعدنیشخجساتنادلند.نپورنهبینمدنکنومنپسن
سزنگزسششنیسی ناهنمدشاهنخجینرنپوشنسزنیشخجساتن
مشبش نتأموسنسجاشبعد،ن48نابعتنصبرنکنود.نسنسن
کبشنابعثنمدنمجینااجسیودنرضعوتنمهبجرتنخجینشسنیزین
DHSنتأنودنکنود.
ارسینیشخجساتنمشبش ناجمب ناکوجشنادنیزینسیسش ن
محهدناجمب ناکوجشناد:ن
نیسبتناهنتکشولندرخواست کارت سوشال
اکوجشناوبقدسمنکنود؛نرن
نسانبینسثببتنکنند نزنرنشسناهنمبنیرب نیلود:ن
نرضعوتنموجزنکبشنمشبناهنعنجس نمهبجر؛ن
ناس؛نر

SocialSecurity.gov

نلجنت.

سگرنیسیشنآمجزن،J-1نیسیشنآمجزنکبشآمجز،ننبنابزیندن
کنند ناوسنس شههدنلساود،نمدنابنستنسزنپراوبب ن
مب دنخجینیبمهنسشسئهنیلود.نیبمهنابندنارارگنپراوبب ن
مب دنرنسمضبینسصلنیسماهنابمدنکهنسماغب نمشبنشسن
تبنودنیشبند.ن

وضعیت مهاجرت

ارسینسثببتنرضعوتنمهبجرتاب نابنسادنمهرینکهن
سخورسنیشنپباپجشتنخبشجدنمدتنیسشتب نزی نمد نشسناهن مبنیشدنتجسیومنیشخجساتنمشبنشسنارشادنکنومنسگر
مبنیرب نیلودنرنیشنصجشتنسمکب ناجساقنرشری/خررجن
نکبشنیشر نمدشاهننبنCPTنمشبناوشنسزن30نشرزناعدن
(فرمن)I-94نشسنیوزناهنمبنسشسئهنیلود.نسگرنیسیشنآمجزن
سزنتبشنخنیشخجساااب نآغبزنمجی؛ننب
F-1ننبنM-1نلساود،نلشچنوسنابندنگواهی وضعیت
نتبشنخنمررعناهنکبشنمندشجنیشنموجزنکبشنDHSنمشبن
صالحیت دانش آموزی غیر مهاجرن(فرمن)I-20خجین
)فرمن(نI-766نتبشنخدنیشنآنند نابمد.
شسناهنمبنسشسئهنیلود.نسگرنابزشسنمببیالتنJ-1نلساود،ن
ابنسادنگواهی وضعیت صالحیت بازرس مبادالتن
(فرمن)DS-2019نخجینشسناهنمبنسشسئهنیلود.ن

سن

سگرنمنبانبمهنخبشجدنخجینشسناهنلشرس نیسشندننبنظرفن
ی نشرزنکبشینمدنتجسیودنآ نشسنتهوهنکنود،نمدنابنستن
منبانبمهنخبشجدنخجینشسنسشسئهنیلود.نسگرنیشدنتجسیودن
منبانبمهنخبشجدنخجینشسنسشسئهنیلود،نمدنتجسیومن
سانبینینگرنمشبنسزنجشههنگذشیبمهننبناندینکهنDHSن
صبیشنکری نابمدنشسناهنعنجس نگجسلدناسنمشبنشسنیشن
یظرناگورنم.

صالحیت کار

سگرنیسیشنآمجزنF-1نلساودنرنموجزنکبشنیشنمدشاهنشسن
یسشند،نابندنیبمهنسینسزنمسئج نمراجطهنمدشاهنخجین
سشسئهنکنودنکه
نلجنتنمشبنشسنمرخصنکند؛
نرضعوتنکنجیدنمدشاهنتب نشسنتبنودنکند؛نر

هویت

نلجنتنکبشفرمبینمشبنشسنمرخصنکندنرنیجعنکبشین
کهنسیوبمنمدنیلودننبنسیوبمنخجسلودنیسینشسنتعووسن
فقطنمدنتجسیومنسانبینخبصدنشسناهنعنجس نسرشسقن
کند.ن
لجنادناپذنرنم.ناندنقبالنقبج نابندنمعابرناجی ن
مبنلشچنوسناهنمدشکنسااخدسمنمشبنمبیندنفوشن
(نعندنتبشنخشنمنقضدنیرد نابمد)نرنیبم،نسطالعبتن
حقجقدنسخورننبنیبمهنسینسزناجینکبشفرمبناب نیوبزن
ً
منبابندنرنترجوحبنعکسنجدندینسزنمشبنشسنیسماهن
یسشنم.نمبفجقنمشبنابندنیبمهنسااخدسمنشسنابنیشجنتبشنخن
ابمد.نتأموسنسجاشبعدنخجسلب نشؤنتنپباپجشتن
سمضبنکند.نسنسنیبمهنابندن
خبشجدنفعهدنمنقضدنیرد نمشبنلشرس نابنسانبین
نمغلنمشبنشسنتجضوحنیلد؛ن
مهبجرتدنصبیش نتجاطنDHSنسات.
نتبشنخنمررعنکبشتب نشسنمرخصنکند؛ن
همه اسناد باید اصل یا کپیهای گواهی
نموزس نابعبتدنکهنکبشنمدنکنودننبنکبشنخجسلودن
شده توسط سازمان صادرکننده باشد .ما
کرینشسنمرخصنکند؛نر
نمیتوانیم فتوکپی یا نسخههای تأیید
شده توسط دفتر اسناد رسمی را قبول
نیبمنرنمشبش نتهفسنمبفجقاب نشسنسشسئهنیلد.
کنیم .ما همچنین نمی توانیم رسیدی
سگرنیسیشنآمجزنF-1نلساودنرنموجزنکبشنیشناریبمهن
که نشان دهنده درخواست سند شماست را
آمجزشنعشهدن()CPTنشسنیسشند،نابنسادنفرمنI-20ن
قبول کنیم.نمشکسنساتنسزننکناندناهنیرنمنظجشن
خجینکهنصفحهنسااخدسمنآ نتجاطنمسئج نمراجطهن
ساافبی نکنوم.ناهنعنجس نمثب ،نمشکسنساتنااجسیومنسزن
مدشاهنتکشولنرنسمضبنمد نساتنشسناهنمبنسشسئهنیلود.ن
مهرنپذنرشنمشبنیشنپباپجشتنخبشجدنمدتنیسشتب ،ن
سگرنیسیشنآمجزنF-1ننبنM-1نلساودنرنسزنDHSنموجزنکبشن لمناهنعنجس نصالحوتنکبشنرنلمنلجنتنساافبی نکنوم.ن
یسشندن(فرم766-Iن(ابندنسنسنموجزنشسنسشسئهنکنود.ن
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نسشسئهنیشخجساتنمزسنبینابزیرساگد،نمعهج وتنرن
Medicare؛

قبلنسزنمررعناهنکبشنسزنمشبنتقبضبینمشبش ن
اجمب ناکوجشنادنیشدنکنوم.نابنسنسنرججینسیسش ن
خدمبتنیشآمدنیسخهدنسزنکبشفرمبنب نمدنخجسلدن
تبنیااشزیلبینپریسخادنشسنابنمشبش ناجمب ن
اکوجشنادنگزسششنکنند.نتبنزمبیدنکهنمشبش ن
اجمب ناکوجشنادنمشبنلنجزنصبیشنیرد نسات،ن
کبشفرمبینمشبنمدنتجسیدنسزنیبمهنسینمبندنارنتقبضبین
مشبنارسینیشنبفتنمشبش نکهنمبنصبیشنمدنکنومن
ساافبی نکند.نکبشفرمبینمشبنمدنتجسیدنسزنمدسشکن
مهبجرتنمشبناهنعنجس نموجزنکبشنمشبنن
یشنآمرنکبنساافبی نکند.نکبشفرمبنب نمدنن
ن
تجسیندناهنصجشتنآیالنسنرنسزنطرنقنآیشسن
www.socialsecurity.gov/
 employer/hiring.htmاهنسطالعبتناورارن
یاارادنیسماهنابمند.

نیاارادناهنشریجمتنیررنبتنمب؛
نیشنبفتنپباخنپراشنلبینمادسر ؛نر
ناسوبشینسمکبیبتنینگر!
ارخدنسزنسنسنخدمبتنفقطناهنزاب نسیگهوسدنسشسئهن
مدنمجی.نارسینکسبنسطالعبتناورارناهنزاب ن
فبشادناهن«یشگب نچند-زابید»نمبنمرسجعهنکنود.نارسین
ارقرسشنکری نسشتببطنابنتبموسنسجاشبعدنمدنتجسیودنسزن
خدمبتنشسنگب نمارجمنلشزمب نساافبی نکنود.نخدمبتن
ترجشهنارسینتشبسنلبینتهفندننبنارسینمرسجعب ناهن
یفارنتبموسنسجاشبعدنسشسئهنمدنمجی.

تماس با ما

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

سفرسیینکهناهنسنناریتنیاارادنیدسشید،نمدنتجسیندن
سزنخدمبتنخجیکبشنتهفندنمبنکهنمببیهنشرزینرن
یشن7نشرزنلفاهنسشسئهنمدنمجی،نساافبی نکنند.ن
سفرسینیبمنجسننبنکم-منجسنمدنتجسیندنابنمشبش ن
شسنگب ن1-800-772-1213ننبنTTYناهنمشبش ن
1-800-325-0778نتشبسناگورید.

اهنشرشنلبینمخاهفنسزنجشههنآیالنس،نتهفندن
رنحضجشینمدنتجسیودنابنتبموسنسجاشبعدنتشبسن
اگورند.نمبنآمبی نپباخنگجندناهنپراشنلبینمشبنرن
خدماگزسشیناهنمشبنلساوم.نتبموسنسجاشبعدنارسین
تبموسنحب نرنآنند نسزنطرنقنسشسئهنمزسنبنرنحشبنتنمب دن
مبیسمنس عشرنسزنموهوج نلبنتسنسزنمریمناوشنسزن80ناب ن
کجمود نسات.

سگرنمدنخجسلودنابنکسدنصحبتنکنود،نسزنابعتن7ن
صبحنتبن7نمبنشرزلبینیرمنبهنتبنجشعهنپباخگجین
ً
طفبنمکوببن
تشبسنمشبنلساوم.نیشنابعبتنمهجغن
ً
ابمود،نزنرسنیشنسنسنسرقبتنسحاشبالنخطجطناورارن
مرغج نساتنرنگفاگجنابنمبنزمب ناورارینمدناری.ن
ارسینارقرسشنکری نسشتببطنابنتبموسنسجاشبعدنمدنتجسیودن
آاب نترنسنشس نساافبی نسزنخدمبتنتبموسنسجاشبعدن
سزنخدمبتنشسنگب نمارجمنلشزمب نساافبی نکنود.ن
سزنلرنجب،نمرسجعهناهنwww.socialsecurity.govن
خدمبتنترجشهنارسینتشبسنلبینتهفندننبنارسین
سات.نیشنسننوبنسمکبیبتنزنرنیشنسخاوبشنمشبات:
مرسجعب ناهنیفارنتبموسنسجاشبعدنسشسئهنمدنمجی.ن
نسنوبینحسببنSocial Securityنmyنارسینمربلد ن سمودرسشنمنااجسیومنخدماگزسشنمشبنابموم.
Social Security Statementن(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،نشساادنآزمبندنیشآمد،نچبپنکری نیبمهن
تبنودنمزسنب،نتغوورنیسی نسطالعبتنرسشنزنمساقوم،ن
سشسئهنیشخجساتنصدرشنکبشتنMedicareنس شثند،ن
یشنبفتنSSA-1099/1042Sنجبنگزنسنر؛

بازدید از وبسایت ما

نسشسئهنیشخجساتنHelpنExtraنارسینتبموسن
لزننهنلبیناریبمهنیسشرلبینیسخهنسینMedicare؛
Social Security Administration
2017نAugustن|ن05-10181-FAنNo.نPublication
یسیروجنب ناوسنس شههدنرنمشبش نلبمناجاوب نایوجشناد
()FarsiنNumbersنSecurityنSocialنAndنStudentsنInternational
expenseنtaxpayerنU.S.نatنpublishedنandنProduced
تهوهنرنمناررنمد نابنپج نمب وبتنمهرریدس نسنبالتنماحد

3

