وزارت ﻋدﻟﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﺑﺧش ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ
ﻗﺳﻣت ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران و ﮐﺎرﻣﻧدان )ای اﯾﯽ ار( IER
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺧدام در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای وﯾزه ﻣﺧﺻوص ﻣﮭﺎﺟرت و اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﻣﺷروط اﻧد
اﻓﻐﺎن ھﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﻣﺷروط ﮐﮫ اﺟﺎزه ﮐﺎرازدوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد،
ﻣﮭﺎﺟران وﯾژه اﻓﻐﺎن ﮐﮫ دارای اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ال ﭘﯽ ار(  LPRsو ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ
ﻣﺷروط )ﺳﯽ ﭘﯽ ار(  CPRsﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،اﺟﺎزه دارﻧد در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑرﮔﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋﯾﮫ
رﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟرﯾن وﮐﺎرﻣﻧدان ) IERای اﯾﯽ ار( ﺻﺎدر ﺷده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
را درﻣورد ﺑرﺧﯽ از ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام ﺷدن ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ
دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﺎر ﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻌﯾت و ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت وﯾﺎ ﺣﻖ
ﮐﺎر ﮐردن آﻧﮭﺎ را ﺑراﺳﺎس اﯾﻧﮑﮫ آن ﺷﺧص اھل ﮐﺟﺎﺳت ،ﻓرض ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎﺑﻘﮫ وﺿﻌﯾت وﯾزه وﯾژه ﻣﮭﺎﺟر ودرﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﮫٴ ﻣوﻗت ﻣﺷروط
• ﺻﺎﺣﺑﺎن وﯾزه وﯾژه ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﮫ دارای اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،اﻏﻠب "ﻣﮭﺎﺟر
ﺧﺎص ) ال ﭘﯽ ار(  LPRsو ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر ﺧﺎص )ﺳﯽ ﭘﯽ ار(  CPRsﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد ".آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻘﯾﻣﺎن داﺋﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ ﺷﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• اﻓرادی ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﻣﺷروط درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد اﻏﻠب " دارﻧدهٴ اﻗﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﻣﺷروط " ﺧطﺎب
ﻣﯾﺷوﻧد و اﮔر ازادارهٴ اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده )دی اچ اس(  DHSﺟواز ﺑﮕﯾرﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد در
دارﻧده اﻗﺎﻣﮫٴ ﻣوﻗت
ٴ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺷﻐول ﺑﮑﺎرﺷوﻧد DHS .ﯾﮏ ﺟوازﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرای
ﻣﺷروط ﺻﺎدر ﻣﯾﮑﻧد ،اﯾن ﺟواز اﻏﻠب  "EADاﯾﯽ ا دی" ﯾﺎ ﻓورﻣ ٴﮫ ) I-766آی (۷۶۶-ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷود.
ﺣﻣﺎﯾت در زﻣﺎن در ﺧواﺳت ﮐﺎر و ﯾﺎدآوری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻓرﻣﺎﯾﺎن در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان
• اﻣﺗﻧﺎع از اﺳﺗﺧدام ﻣﮭﺎﺟر ﺧﺎص ) LPRsال ﭘﯽ ار( ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر ﺧﺎص  ) CPRsﺳﯽ ﭘﯽ ار( ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺎﺑﻌﯾت و ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب ﻧﻘض ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت و ﻣﻠﯾت ) INAای ان
اه( ﺷود .ﺑرای آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﺗﺑﻌض ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﯽ و وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ) IERای اﯾﯽ آر(
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• اﻣﺗﻧﺎع از اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑراﺳﺎس ﻣﻠﯾت اﻓﻐﺎن آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد دارﻧده ﮔﺎن اﻗﺎﻣﮫٴ ﻣوﻗت ﮐﮫ ﺟواز ﮐﺎر
دارﻧد ،ﻣﮭﺎﺟروﯾژ ٴه ) LPRال ﭘﯽ ار(،و ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه ) CPRس ﭘﯽ ار( ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﻘض
ﻗﺎﻧون ) INAآی ان اه( ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﮔردد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ در ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺎوات در ﻓرﺻﺗﮭﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ) INAآی ان اه(  ،ﻣﺎده  VIIﻻﯾﺣﮫٴ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ  ۱۹٦٤و ﺑﻧد) USC ٤۲ﯾو.اس.
ﺳﯽ ۱۹۸۱ §(.از ﮐﺎرﮔران در ﺑراﺑر ﺗﺑﻌﯾض اﺳﺗﺧدام ﺷدن ﺑراﺳﺎس ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﺗﺎﺑﻌﯾت  ،وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ،ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ،ﻧژاد و ﻣذھب ﻣﯾﺷود ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﯾﺎد آوری در ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺟواز ﮐﺎرﮔران ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ،ﻓورﻣﮫ ) E-Verify, I-9ﻓورﻣﮫ آی ۹-و اﯾﯽ-
ﺗﺄﯾﯾد(
• ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧد ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد از ﻓورﻣﮫ  I-9ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ھﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وﺟﻮاز ﮐﺎر در
ظﺮف ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ
 I -9و در ) USCISﯾﻮ اس ﺳﯽ آی اس( ﺑﮫ دﻓﺘﺮﭼﮫ راھﻨﻤﺎی ) M-274ام (۲۷٤ -ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر و اراﺋﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑرای اﺛﺑﺎت
ھوﯾت ﺷﺎن ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﺎﺑﻌﯾت ،وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ،وﯾﺎ ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﯾدھد .ﮐﺎرﮔران
ﻣﯾﺗواﻧﻧد درﻣورد رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻣﻧﺻﺎﻓﺎﻧﮫ درﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ﺑﺎ ) IERای اﯾﯽ آر( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
• ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ،ﻋﻠﯾﮫ اﻓرادی ﮐﮫ اﺟﺎزه ﮐﺎر دارﻧد ﺗﺑﻌﯾض ﺑﮕذارﻧد  ،ﻣﻣﮑن
اﺳت در ﻧﻘض ) INAآی ان آ( ﺑﺎﺷﻧد .وﺑﺳﺎﯾت ) IERsآی اﯾﯽ آر( ﺣﺎوی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘروﺳﮫ ﻓورﻣﮫ  ، I-9ازﺗﺑﻌﯾض اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.
• ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرﮔران ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎرﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) SSNاس اس ان(
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اداره ﺧدﻣﺎت درآﻣد داﺧﻠﯽ ،اداره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ) DHSدی اچ اس( ﻣﻌﻠوﻣﺎت
در ﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﺧدام و ﻣﻌﺎش دادن ﺑﮫ ﮔﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر درﯾﺎﻓت ) SSNاس اس ان( ﺧود
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد را ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻓورﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آی (I-9) ۹-ﺑرای ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه ) LPRل ﭘﯽ آر( و ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه  ) CPRﺳﯽ ﭘﯽ آر(
• در زﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آی (I-9) ۹-ﺑرای ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه ) LPRل ﭘﯽ آر( و ﻣﮭﺎﺟر
وﯾژه ) CPRﺳﯽ ﭘﯽ آر( ﺑﺎﯾد "اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ" را در ﺑﺧش  ۱اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• وب ﺳﺎﯾﺖ ۱- ۹ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ )ﯾﻮ اس ﺳﯽ آی اس(  USCISو دﻓﺘﺮ ﭼﮫ راھﻨﻤﺎ ﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دارای ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی از ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﮐﺜﺮ دارﻧﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﮭﺎﺟﺮ وﯾﮋه ال ﭘﯽ آر و ﻣﮭﺎﺟﺮ وﯾﮋه ﺳﯽ ﭘﯽ آرواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،دارد .اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺟﻮاز راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﻣﮭﺮ) ۵۵۱آی (  I-551ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن وﯾﺰه ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ )ام ار آی وی(
MRIV؛ )آی  I-94 (۹۴ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﻣﮭﺮ آی  ۵۵۱؛ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺑﻌد ازاﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻓورﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آی (I-9) ۹-را ﮐﺎﻣل ﮐرد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه LPR
)ال ﭘﯽ آر( ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر وﯾژه ) CPRﺳﯽ ﭘﯽ آر( درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣدرک ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺟواز ﺑرای
ﮐﺎررا ﻣﺟددآ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣدارک ﮐﺎرﻣﻧد )اﻟف( ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺟدد ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد
ﭘﺎﺳﭘورت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﮭرآی ۵۵۱-.و ﯾﺎ  MRIV؛ ﯾﺎ )ب( ﯾﮏ رﺳﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد  I-94ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﻋﮑس و ھم ﻣﮭرآی ۵۵۱-.ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪرک اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را
اراﺋﮫ ﺑﺪھﻨﺪ و ﻣﻮظﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﺪرک را ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام اراﺋﮫ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﺑﺪھﻨﺪ .ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ را ﻣﺠﺪدأ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓورﻣﮫ آی (I-9 ) ۹-ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﻣﺷروط ،ﮐﮫ اﺟﺎزه ﮐﺎر دارﻧد.
• در زﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﻓورﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آی ،(I-9) ۹-اﻗﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﻣﺷروط ،ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﺟﺎزه ﮐﺎر از )دی اچ اس(  DHSدارﻧد ،ﺑﺎﯾد " ﺟواز اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر" را در ﺑﺧش  1اﻧﺗﺧﺎب
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺮوط ˗ ) I-766 ۷٦٦اﯾﯽ .آ .دی EAD (.ﺑﺎﯾد ھوﯾت ﺧود را
ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺟواز ﮐﺎر ﺑرای ﻓورﻣﮫ آی (I-9) ۹-و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣدارک ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ،را اراﺋﮫ دھﻧد.
• ﻓورﻣﮫ )آی  (I-94) (۹۴ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ " اﻗﺎﻣﮫ ﻣﻮﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ وﯾﮋه )اس
 .ﮐﯿﻮ/.اس .آی(  " SQ/SIﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺎﻣﮫ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﺮوط ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد و
آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓورﻣﮫ )آی  I-94 (۹۴ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
• ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اراﺋﮫ )اﯾﯽ .آ .دی EAD (.ﺑرای ﻓورﻣﮫ ) ( I-9ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﺑﺎﯾد درھﻧﮕﺎم
ﺑﺎطل ﺷدن اﯾﯽ .آ.دی .ﻣدرک ﻣﻌﺗﺑری را ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده اداﻣﮫ ﺟواز ﮐﺎرﻣﯾﺑﺎﺷد اراﺋﮫ ﺑدھﻧد .دراﯾن
ﺣﺎﻟت ,ﮐﺎرﮔران ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣدرک ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .و ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﺎن
ﻗﺳم ﻣدرک را ﮐﮫ زﻣﺎن اﺳﺗﺧدام اراﺋﮫ داده ﺑودﻧد ،ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد.

ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ  www.justice.gov/ier,ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻋﺎﺟل راﯾﮕﺎن
)آی.اﯾﯽ.آر IER(.ﺑرای ﮐﺎرﮔر ،1-800-255-7688ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻋﺎﺟل راﯾﮕﺎن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ
)1-800-225-8155دوﺷﻧﺑﮫ -ﺟﻣﻌﮫ  ۹ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮﺑﻮﻗﺖ زون ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺧﺪﻣﺎت زﺑﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮔﭗ زدن درﺗﻠﻔﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ1-800-237- ،
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