ه

د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت
د ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎن
د ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﻮ او ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﮫ آی ﯾﯽ آر )(IER

د ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر وﯾزه ﻟروﻧﮑو او د ﭘﯾروﻟﯾو د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ ﭘﮫ اړه د ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻓﻐﺎن ﭘﯾروﻟﯾﺎن ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺣﮑوﻣت څﺧﮫ د ﮐﺎر اﺟﺎزه ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړي دي ،ځﺎﻧګړي اﻓﻐﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﭼﯥ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدوﻧﮑﯽ ) (LPRsدي ،او ځﺎﻧګړي اﻓﻐﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﭼﯥ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺷروط اوﺳﭔدوﻧﮑﯽ ) ،(CPRsﭘﮫ
ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه ﻟري .دا د ﺣﻘﺎﯾﻘو ﭘﺎﻧﮫ د ﮐډواﻟو او د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو د ﺣﻘوﻧو ﺑرﺧﯽ ) (IERﻟﺧوا
ﺻﺎدره ﺷوي ده او د دوی د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ ﭘﮫ اړه ځﯾﻧﯥ ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدې ﮐوي .اﻓﻐﺎن ﮐډواﻻن ښﺎﯾﯽ ﮐوم
ﻧور ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ وﺿﻌﯾت ﯾﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﺎﺑﻌﯾت وﻟري .ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د ﺗﺎﺑﻌﯾت ﯾﺎ د ګډواﻟۍ وﺿﻌﯾت ،ﯾﺎ د
دوی د ﮐﺎر ﮐوﻟو ﺣﻖ د دې ﭘر اﺳﺎس ﭼﯥ څوک ﻟﮫ ﮐوم ځﺎی څﺧﮫ دی ،ﭘﮫ اړه اﻧګﯾرﻧﯥ و ﻧﮑړي.
د ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر د وﯾزې او د ﭘﯾرول ﺷﺎﻟﯾد )ﺳﺎﺑﻘﮫ(
• د ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر وﯾزې ﻟروﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ داﯾﻣﻲ اﺳﺗوګن ﻟري او اﮐﺛر وﺧﺗوﻧﮫ "ځﺎﻧګړي
ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر ) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) "(CPRﺑﻠل ﮐﯾږي .د ﻧورو داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدوﮐو ﭘﮫ
څﯾر ،دوی ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د دوی د داﯾﻣﻲ اوﺳﯾدﻟو د وﺿﻌﯾت ﭘر اﺳﺎس ،ژوﻧد او ﮐﺎر
وﮐړي.
• ﭘﯾرول ﺷوي ﮐﺳﺎن ﭼﯥ اﮐﺛروﺧﺗوﻧﮫ د "ﭘﯾروﻟﯾﺎﻧو" ﭘﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾږي ،ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو
ک
• ې ﮐﺎر وﮐړي ﺗر څو ﭼﯥ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﮐورﻧﻲ اﻣﻧﯾت رﯾﺎﺳت ډی اﯾﭻ اس ) (DHSدوی ﺗﮫ د دې اﺟﺎزه
ورﮐړي وي .ﮐﮫ ﭼﯾری دا د ﮐﺎر ﮐوﻟواﺟﺎزه درﮐړي ،ﻧو ډی اﯾﭻ اس ) (DHSﺑﮫ ﭘﯾروﻟﻲ ﺗﮫ د ﮐﺎر ﻣوﻧدﻧﯥ
ﺟواز ﺻﺎدر ﮐړي ،ﭼﻲ اﮐﺛر وﺧﺗوﻧﮫ ورﺗﮫ د "ای ﯾﯥ ډی ) " (EADﯾﺎ آی (I-766) ۷۶۶-ﻓورﻣﮫ وﯾل
ﮐﯾږي.
د ﮐﺎر ﻏوښﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﻣﺣﺎﻓظﺗوﻧﮫ او ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑو ﺗﮫ دګﻣﺎرﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ﯾﺎدوﻧﯥ
• د دوی د ﺗﺎﺑﻌﯾت وﺿﻌﯾت ﭘر اﺳﺎس ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر ) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر
) (CPRﺗﮫ د ﮐﺎر ګﻣﺎرﻧو څﺧﮫ اﻧﮑﺎرﮐول ښﺎﯾﯽ د ﮐډواﻟۍ او د ﻣﻠﯾت د ﻗﺎﻧون آی ان اې ) (INAځﺧﮫ
ﺳرﻏړوﻧﮫ وي .د آی ﯾﯽ آر ) (IERوﯾب ﭘﺎﻧﮫ ﺑﺎﻧدی د ﺗﺎﺑﻌﯾت او د ﮐډواﻟۍ ﺗﺑﻌﯾض ﭘﮫ اړه ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗر
ﻻﺳﮫ ﮐړئ.
• د ﮐﺎرګراﻧو د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻣﻧﺷﺄ ﭘراﺳﺎس د دوی د ﭘﮫ ﮐﺎر ګﻣﺎرﻧو څﺧﮫ اﻧﮑﺎر ﮐول ،ﻟﮑﮫ ﭼﯥ ﭘﯾروﻟﯾﺎن ﭼﯥ د
ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه ﻟري ،ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر ) ،(LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) ،(CPRښﺎﯾﯽ د
آی ان اې ) (INAﯾﺎ د ﻧورو ﻗواﻧﯾﻧو ځﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﮫ وي .د ﻣﻠﻲ ﻣﻧﺷﺄ د ﺗﺑﻌﯾض ﭘﮫ اړه د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د
ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐﻣﺎرﻧﯥ د ﻣﺳﺎوی ﻓرﺻت د ﮐﻣﯾﺳﯾون وﯾب ﭘﺎﻧﮫ و وﯾﻧﯽ.

• آی ان اې ) ،(INAد ﻣدﻧﻲ ﺣﻘوﻗو د  ۱۹۶۴د ﻗﺎﻧون  VIIﺳرﻟﯾﮏ ،او  ۴۲ﯾو اس ﺳﻲ §U.S.C. ۱۹۸۱
ﻗواﻧﯾن ﻟﮫ ډﯾرو ﮐړوﻧو )ﻓﺎﮐﺗوروﻧو( ﭘر اﺳﺎس ﮐﺎرګران د ﺗﺑﻌﯾض څﺧﮫ ﺳﺎﺗﻲ ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﮐډواﻟۍ
وﺿﻌﯾت ،ﻣﻠﻲ ﻣﻧﺷﺄ ،ﻧژاد ،او ﻣذھب.
د ﮐﺎرګراﻧو د ﮐﺎر ﮐوﻟو د اﺟﺎزې د ﺗﺻدﯾﻖ ﭘﮫ اړه ﯾﺎدوﻧﯥ )د آی ۹-ﻓورﻣﮫ او ای-ﺗﺻدﯾﻖ(
• د ﮐﺎرګرد ﮐﺎر ﭘﮫ ګﻣﺎروﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل ،ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد د آی ۹-ﻓورﻣﯥ څﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ او د ﮐﺎرګر د
ﮐﺎر ﭘﯾل ﮐوﻟو ﭘﮫ درﯾو ورځو ﮐﯥ دﻧﻧﮫ د ﮐﺎرګر د ﭘﭔژﻧدﻧﻲ او د ﮐﺎر د اﺟﺎزې ﺗﺻدﯾﻖ وﮐړی .د دې
ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ اړه ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره آی ۹-ﺳﻧټرال ) (I-9 Centralاو د ﯾو اس ﺳﻲ آی اس ) (USCISد
ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑو ﻻرښود ﮐﺗﺎب ) (M-274ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړئ.
• ﻓدراﻟﻲ ﻗﺎﻧون ﮐﺎرګراﻧو ﺗﮫ دا اﺟﺎزه ورﮐوی ﭼﯥ د دوی د ﺗﺎﺑﻌﯾت ،د ﮐډواﻟۍ وﺿﯾﻌت ،د ﻣﻠﻲ ﻣﻧﺷﺄ ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ ،ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻت ﮐﯥ د دوی ﮐﺎر ﮐوﻟو د اﺟﺎزې د ﺗﺻدﯾﻖ ﻟﭘﺎره ﮐﺎرګﻣﺎرﻧﮑو ﺗﮫ ﮐوم ډول
ﻣﻌﺗﺑر او د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎد وړاﻧدې ﮐوی .ﮐﺎرګران ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ د ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﭼﻠﻧد ﭘﮫ
اړه د آی ﯾﯽ آر ) (IERﺳره اړﯾﮑﮫ و ﻧﯾﺳﻲ.
• ھﻐﮫ ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘدې ﭘروﺳﯥ ﮐﯥ د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې ﺗﺑﻌﯾض ﮐوي ﭼﯥ د ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه
ﻟري ،ښﺎﯾﯽ د آی ان اې ) (INAڅﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﮫ وي .د آی ﯾﯽ آر ) (IERوﯾب ﭘﺎﻧﮫ د آی (I-9) ۹-ﻓورﻣﯥ
ﮐﯥ د ﺗﺑﻌﯾض څﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوی ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت وړاﻧدي ﮐوي.
• ځﯾﻧﯥ ﮐﺎرګران ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﮐﺎر ﭘﯾل ﮐوي ،ښﺎﯾﯽ ﭼﯥ دوی د ټوﻟﻧﯾزي اﻣﻧﯾت ﺷﻣﯾره ) (SSNوﻧﻠري .د داﺧﻠﻲ
ﻋواﯾدو اداره ) ،(IRSد ټوﻟﻧﯾزو د اﻣﻧﯾت اداره ) ،(SSAاو ډی اﯾﭻ اس ) (DHSد دې ﮐﺎرګراﻧو د ګﻣﺎرﻧو او
د دوی د ﺗﻧﺧﺎوو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ھﻐﮫ وﺧت ﭼﯥ دوی ﺧﭘﻠﯽ اس اس ان ) (SSNﺗﮫ ﭘﮫ اﻧﺗظﺎر وي ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﭼﻣﺗو ﮐړي دي.
د ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر ) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) (CPRﻟﭘﺎره د آی (I-9) ۹-د ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ اړه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت
• ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر ) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) (CPRد آی (I-9) ۹-ﻓورﻣﮫ
ډﮐوي ،ﺑﺎﯾد ﭘﮫ اوﻟﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ "ﻗﺎﻧوﻧﻲ داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدوﻧﮑﻲ" اﻧﺗﺧﺎب ﮐړي.
• د ﯾو اس ﺳﻲ آی اس ) (USCISد آی ۹-ﺳﻧټرل ) (I-9 Centralوﯾب ﭘﺎﻧﮫ او د د ﮐﺎر ګﻣﺎروﻧﮑو ﻻرښود
ﮐﺗﺎب د ﻣﻧﻠو وړ داﺳﻧﺎدو ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﻟري ﭼﯥ اﮐﺛر داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدوﻧﮑﻲ ،ﻟﮑﮫ ﭼﯥ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال ﭘﻲ آر
) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) ،(CPRﯾﯽ وړ وي ،ﭘﮫ ﺷﻣول د :ﻏﯾر ﻣﺣدود ټوﻟﻧﯾز ﮐﺎرت ﺳره د
اﯾﺎﻟﺗﻲ ﭘﯾژﻧدﭘﺎﻧﮫ ﯾﺎ د ﻣوټر ﭼﻠووﻟو ﺟواز؛ د آی (I-551) ۵۵۱-ټﺎﭘﮫ ﯾﺎ د ﻣﺎﺷﯾن د ﻟوﺳﺗﻠو وړد ﻣﮭﺎﺟرت
وﯾزې ) (MRIVﺳره ﺑﮭرﻧﻲ ﭘﺎﺳﭘورټ؛ آی (I-94)۹۴-ﺳره د ﻋﮑس او د آی (I-551) ۵۵۱-ټﺎﭘﮫ؛ ﯾﺎ د
داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدوﻧﮑﯽ ﮐﺎرت.
• وروﺳﺗﮫ ﻟدې ﭼﯥ ﯾو ګﻣﺎروﻧﮑﻲ د آی (I-9) ۹-ﻓورﻣﮫ ډﮐﮫ ﮐړي ،دا ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﻟﮫ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ال
ﭘﻲ آر ) (LPRﯾﺎ ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر ﺳﻲ ﭘﻲ آر ) (CPRڅﺧﮫ ﺑﯾرﺗﮫ د ﮐﺎر ﮐوﻟو د اﺟﺎزې د اﺳﻧﺎدو ﻏوښﺗﮫ

وﮐړی ﭘرﺗﮫ ﻟدې ﭼﯥ د ﮐﺎرګر اﺳﻧﺎد )ا( ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟری ،ﻟﮑﮫ ﺑﮭرﻧﻲ ﭘﺎﺳﭘورټ ﭼﯥ د آی-
 (I-551) ۵۵۱ټﺎﭘﮫ ﯾﺎ ام آر آی وي ) (MRIVوﻟری )ب( ﯾو رﺳﯾد دي ،ﻟﮑﮫ ﭼﯥ آی (I-94)۹۴-ﭼﯥ ﻋﮑس
او ھم د آی (I-551) ۵۵۱-ټﺎﭘﮫ وﻟری .د ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐوﻟو ﭘﮫ ﻣﮭﺎل ،ﮐﺎرګران ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘل د اﻧﺗﺧﺎب
د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎد وښﯾﯥ او اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟری ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺳﻧد وښﯾﯥ ﭼﯥ دوی د ﮐﺎر ګﻣﺎرﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ښودﻟﻲ
و.ﮐﺎرګﻣﺎروﻧﮑﯽ دا اﺟﺎزه ﻧﻠری ﭼﯥ د داﯾﻣﻲ اوﺳﭔدﻧﮑﯽ ﮐﺎرﺗوﻧﮫ ﺑﯾﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐړي.
د ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه ﻟروﻧﮑو ﭘﯾروﻟﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره د آی (I-9) ۹-د ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت
• د ډی اﯾﭻ اس ) (DHSڅﺧﮫ د ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه ﻟروﻧﮑﻲ ﭘﯾروﻟﯾﺎن د آی (I-9) ۹-د ﻓورﻣﯥ د ډﮐوﻟو ﭘﮫ وﺧت
ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﯥ ﻻﻧدې "د ﮐﺎر ﮐوﻟو اﺟﺎزه ﻟروﻧﮑﻲ ﺑﮭرﻧﻲ" اﻧﺗﺧﺎب ﮐړي.
• ﭘﯾروﻟﯾﺎن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د دوی د ھوﯾت او د آی ۹-ﻓورﻣﯥ ﻟﭘﺎره د ﮐﺎر ﮐوﻟو د اﺟﺎازې د ﺛﺎﺑﺗوﻟو ﻟﭘﺎره د
آی ۷۶۶-ﯾﻲ اې ډی ) (I-766 EADﻓورﻣﮫ ،ﯾﺎ ﮐوم ﻧور د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎد وﮐﺎروي.
• ځﯾﻧﯥ ﭘﯾروﻟﯾﺎﻧو ﺗﮫ آی (I-94) ۹۴-د دی ﯾﺎدداﺷت ﺳره ﺻﺎدرﯾږي "ځﺎﻧګړي ﻣﮭﺎﺟر وﺿﻌﯾت )اس ﮐﯾو/اس
آی( ) (SQ/SIﭘﯾرول" ﭼﯥ د ځﯾﻧو ګټو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾدی ﺷﻲ ﻣګر د آی (I-9)۹-د ﻓورﻣﯥ ﻟﭘﺎره د اﻋﺗﺑﺎر
وړ ﻧدی.
• ھﻐﮫ ﮐﺎر ګران ﭼﯥ د آی (I-9) ۹-د ﻓورﻣﯥ ﻟﭘﺎره د ﯾﯽ اې ډی ) (EADد ښودﻟو ﻓﯾﺻﻠﮫ ﮐوی ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د
دوی ای اې ډی ) (EADﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾږی ،ﺑﺎﯾد ﭼﯥ ﭘﮫ دواﻣدار ﺗوګﮫ د ﮐﺎر ﮐوﻟو د اﺟﺎزې ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺗﺑراﺳﻧﺎد
وړاﻧدې ﮐړي .ﭘدې ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﮐﺎرګران ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘل د اﻧﺗﺧﺎب د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎد وښﯾﻲ او اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري
ﭼﯥ ھﻐﮫ ډول اﺳﻧﺎد وښﯾﻲ ﭼﯥ د ګﻣﺎرﻟو ﭘﮫ وﺧت ښودﻟﻲ وو.

د ﻧورو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره www.justice.gov/ier ،وګورئ ،ﯾﺎ د آی ﯾﯽ آر ) (IERوړﯾﺎ ﮐﺎرګرھﺎټ ﻻﯾن -7688
 1-800-225ﺗﮫ زﻧګ ووھﺊ ،ﯾﺎ د آی ﯾﯽ آر ) (IERوړﯾﺎ ﮐﺎرګﻣﺎوﻧﮑﻲ ھﺎټ ﻻﯾن ) 1-800-255-8155دوﺷﻧﺑﮫ -
ﺟﻣﻌﮫ ،ﺳﮭﺎر د  ۹ﺑﺟو څﺧﮫ ﺗر د ﻣﺎښﺎم ﺗر  ۵ﺑﺟو ﭘورې ،د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﺷرﻗﯽ زون ﭘﮫ وﺧت(.
ﻟﺳﺎﻧﻲ/ژﺑﺎړوﻧﮑﯥ ﺧدﻣﺎت ﺷﺗون ﻟري او ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺧﺑري د ﻧﺎﻣﮫ ﭘرﺗﮫ ﭘﺎﺗﮫ ﮐﭔدی ﺷﻲIER's 1-800-237-2515 .
) TTYآی ﯾﯽ آر(.
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