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  های سفر ويژه افراد غيرشهروندتوصيه
 

 
شود و  ها مشاوره حقوقی محسوب نمی ها را واحد حقوق مهاجرت جامعه مشاوران حقوقی تدوين کرده است. اين توصيهاطالعيه سلب مسئوليت: اين توصيه 

  های کارشناسان مهاجرت نيست.جايگزين توصيه
 

) اياالت متحده هزاران تن از افراد غيرشهروند را، اغلب به دليل سفر  DHSکارگزاران وزارت امنيت داخلی (طی سالهای اخير، 
توانيد بدون تحمل اند. در بخش پرسش و پاسخ مشخص شده است که در چه صورتی می خارجی، مشمول فرآيند اخراج/بازگشت کرده 

ها به محتويات پرونده شما بستگی کلی، پاسخ اين قبيل پرسش طور بازگرديد. بهمشکل مهاجرتی، از اياالت متحده خارج شويد يا به آن 
دارد. اگر مشمول هريک از موارد زير باشيد، بايد پيش از اقدام به خروج از اياالت متحده، از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت  

  مشاوره بگيريد.
 

ام. اگر از اياالت متحده خارج  سبز) هستم و تا کنون مرتکب هيچ نوع تخلفی نشده من مقيم دائم و قانونی اياالت متحده (دارنده کارت 
  شوم، امکان بازگشت خواهم داشت؟

توانيد از اياالت متحده خارج شويد و بازگرديد. برای ورود دوباره، بايد کارت سبز عنوان مقيم دائم و قانونی، میشما، به  بله.
ذرنامه، در صورت نداشتن کارت سبز)، به همراه گذرنامه معتبر صادرشده در کشور  در گ I-551نشده (يا درج مهر منقضی 

که بيش از يک سال خارج از اياالت متحده  صورتی متبوع خود يا مدرک سفر پناهندگان را به مسئوالن مرتبط نشان دهد. در
با مدت بيش از شش ماه نيز پيشنهاد   شود. البته، توجه کنيد که حتی سفریاقامت نکنيد، وضعيت اقامت دائم شما حفظ می 

برد و ممکن است شما را، پس از بازگشت، در  شود. چنين سفری پيوستگی اقامت با هدف کسب تابعيت را از بين مینمی
تان قرار دهد. اگر بخواهيد بيش از يک سال خارج از اياالت متحده بمانيد، معرض بازجويی عميق درباره پيوندهای جاری 

اتی را برای حفظ وضعيت اقامت دائم خود انجام دهيد. البته اين اقدامات بايد «پيش از» خروج از اياالت متحده انجام  بايد اقدام
بگيرد. اگر تشخيص دهيد که سفر شما ممکن است بيش از يک سال (يا حتی بيش از شش ماه) طول بکشد، بايد پيش از 

  زه مهاجرت مشاوره بگيريد.خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حو 
 
من مقيم دائم و قانونی اياالت متحده (دارنده کارت سبز) هستم و سابقه ارتکاب تخلف در پرونده من وجود دارد. اگر از اياالت متحده  

  خارج شوم، امکان بازگشت خواهم داشت؟ 
های کيفری معينی داشته  اگر محکوميت  بسته به اتهاماتی که عليه شما مطرح شده است، بله، ولی با رعايت شرايط مرتبط.

تواند فرآيند اخراج/بازگرداندن شما را آغاز کند. در مدتی که فرآيند اخراج/بازگرداندن شما در جريان است،  می DHSباشيد، 
DHS تواند شما را در بازداشتگاه نگه دارد. اگر بازداشت شده باشيد ولی محکوم نشده باشيد، بايد مدارک رد شدن می

هايی که تهامات کيفری، مانند «گواهی رسيدگی»، را در مدت سفر همراه داشته باشيد. البته، توجه داشته باشيد که محکوميت ا
منجر به پرداخت جريمه يا آزادی مشروط شده يا بعداً از پرونده کيفری شما حذف شده است نيز ممکن است شما را مشمول  

ممکن است ادعا کند که برخی اظهارات   DHSبدون صدور رای محکوميت، اخراج/بازگشت کند. در برخی موارد، حتی 
روز خارج از اياالت متحده    180ويژه برای افرادی که بيش از شما بر مبنای «دليل موجه» پذيرفتنی نيست. اين مساله به 

پيش از خروج از اياالت متحده   شود. اگر سابقه بازداشت، با محکوميت يا بدون آن، داشته باشيد، بايدساز می اند، مشکلبوده
  از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.

 
  توانم سفر کنم؟ در حال حاضر مشمول اقدامات اخراج (بازگشت) هستم. آيا می 

مهاجرت در  اکنون دعوای اخراج عليه شما در دادگاه اگر مقيم دائم و قانونی (دارنده کارت سبز) هستيد و هم بستگی دارد. 
نشده باشيد يا مهر  ) کارت سبز منقضی iiنشده باشيد و ( ) دارای گذرنامه معتبر و منقضی iجريان باشد، تا زمانی که (

توانيد از اياالت متحده خارج شويد و بازگرديد. شما ثبت شده باشد، می  I-94در گذرنامه يا کارت  I-551نشده منقضی
وارد» رفتار شود که در اين صورت  نگام بازگشت ممکن است با شما مانند «بيگانه تازههرچند، بسته به محتويات پرونده، ه

گيرد. همچنين، بسته به محتويات پرونده، ممکن است پس از بازگشت در معرض  برخی حقوق شما تحت تاثير قرار می
ت متحده منقضی شود و غيبت شما  بازداشت اجباری قرار بگيريد. ضمناً، اگر کارت سبز شما در مدت اقامت خارج از اياال

شود و احتماالً فرآيند بازگشت شما مختل  طوالنی شود، روند تمديد کارت سبز (بسته به محتويات پرونده شما) دچار مشکل می 
توانند  توانند خواستار مجوز ورود دوباره شوند. همچنين، پناهندگان میشود. طبق مقررات، دارندگان کارت سبز می می

مدرک سفر پناهندگان را برای سفر در دوران رسيدگی به پرونده اخراج، ارائه کنند. البته، حتی با وجود اين  درخواست 
مدارک، سفر به خارج از کشور در دوران رسيدگی به پرونده اخراج ممکن است دشوار باشد. در اين موارد، بهتر است از  

  وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.
 

الً برای من حکم اخراج (بازگشت) صادر شده است. اگر از اياالت متحده خارج شوم، آيا امکان بازگشت برای من وجود خواهد  قب
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  داشت؟ 
اگر حکم اخراج/بازگشت برای شما صادر شده باشد، خروج از اياالت متحده به اجرای حکم اخراج خواهد بود.   بستگی دارد.

که پيشاپيش «معافيت» ويژه گرفته باشيد، يا مدت معينی از اينکشور نخواهيد بود، مگر   اگر سفر کنيد، مجاز به بازگشت به
توانيد خواستار رواديد جديد يا ديگر انواع مجوز برای بازگشت شويد. (بسته  خروج شما سپری شده باشد. در اين صورت می 

پذير نشود.) اگر  ی شدن مدت معين، امکانبه دليل صدور حکم اخراج/بازگشت، شايد بازگشت برای شما، حتی پس از سپر 
در دادگاه مهاجرت ارسال شده باشد، اين احتمال وجود دارد که برايتان حکم اخراج/بازگشت صادر   اخطار حضوربرای شما 

شده باشد. حتی اگر هرگز در دادگاه حاضر نشده باشيد، اين احتمال وجود دارد که حکم اخراج/بازگشت در غياب شما صادر  
شوند. برای اين که بدانيد آيا برايتان حکم  باشد. بسياری از افراد از صادر شدن حکم اخراج/بازگشت باخبر نمی شده

 7180-898-800-1اخراج/بازگشت صادر شده است يا خير، با خط خودکار «دفتر اجرايی بازبينی مهاجرت» به شماره 
)  A-numberاستفاده از اين خط، بايد شماره ثبت اتباع بيگانه ( تماس بگيريد. تماس گرفتن با اين شماره خطری ندارد. برای

  خود را در دسترس داشته باشيد. 
  

ام. اگر از اياالت متحده خارج  ام يا بيش از مهلت مندرج در رواديد در اين کشور سکونت داشته من غيرقانونی به اياالت متحده آمده 
  داشت؟ شوم، آيا امکان بازگشت برای من وجود خواهد  

 I-94اگر قانونی وارد اياالت متحده شده باشيد ولی بيش از مهلت مندرج در بخش پيشينه ورود/خروج فرم  بستگی دارد.
(کارت سبز يا سفيدی که ممکن است هنگام ورود به اياالت متحده به گذرنامه شما پيوست شده باشد، يا ممکن است بتوانيد آن 

ايد، يا اگر با عبور از مرز و بدون بازرسی يا با ارائه مدارک  دانلود کنيد) در اين کشور مانده  i94.cbp.dhs.govرا از 
شويد. اگر اين کشور را  ايد، فرد «بدون وضعيت» يا بدون مدرک تلقی می طور غيرقانونی وارد اياالت متحده شده جعلی به 

که با مراجعه به سفارت يا کنسولگری اياالت متحده در کشور خود،  اين، حق بازگشت به آن را نخواهيد داشت، مگر ترک کنيد
شود. اگر پس  خواستار رواديد شويد. مدت زندگی در اياالت متحده در حالت «بدون وضعيت»، حضور غيرقانونی ناميده می

اياالت متحده را ترک کنيد، تا سه سال از رواديد بازگشت به  روز ولی پيش از يک سال از حضور غيرقانونی  180از 
اياالت متحده محروم خواهيد شد. اگر پس از حداقل يک سال حضور غيرقانونی اياالت متحده را ترک کنيد، تا ده سال از  

  حضور غيرقانونیساله به دليل -ساله يا ده -ممنوعيت سهترتيب ها بهدريافت رواديد محروم خواهيد شد. به اين ممنوعيت
ساله نشويد، در صورت خروج از اياالت متحده پس از دوره  - ساله يا ده- حتی اگر مشمول ممنوعيت سه  شود.اطالق می 

شود زيرا بايد به دولت اياالت متحده ثابت کنيد که حضور غيرقانونی، احتماالً دريافت رواديد در آينده برای شما دشوار می
ت خواهيد کرد. در شرايط خاص، شايد پيش از سفر بتوانيد خواستار «معافيت» از شمول  ضوابط رواديد جديد را رعاي 

ساله شويد. در اين صورت، بهتر است پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده  - ساله يا ده- ممنوعيت سه
  حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.

  
ست و با اين رواديد امکان چندين بار ورود به اياالت متحده برای من وجود دارد.  رواديد غيرمهاجرتی در گذرنامه من هنوز معتبر ا 

  توانم از آن برای بازگشت به اياالت متحده استفاده کنم؟ آيا می 
(کارت   I-94اکنون دارای وضعيت باشيد. يعنی پس از مهلت مندرج در بخش پيشينه ورود/خروج فرم ، ولی فقط اگر هم بله

ممکن است هنگام ورود به اياالت متحده به گذرنامه شما پيوست شده باشد، يا ممکن است بتوانيد آن را از  سبز يا سفيدی که
i94.cbp.dhs.gov توانيد با رواديد خود به  دانلود کنيد) در اياالت متحده ساکن نبوده باشيد. اگر «بدون وضعيت» باشيد، نمی

در اياالت متحده ساکن بوده باشيد، رواديد شما  I-94اياالت متحده بازگرديد. اگر حتی يک روز پس از مهلت مندرج در فرم 
از کنسولگری اياالت متحده در کشور خود رواديد جديد بگيريد (در برخی  شود. برای بازگشت به اياالت متحده بايدباطل می 

ساله، که  - ساله يا ده- توان در کشوری غير از کشور متبوع ارائه کرد.) قانون ممنوعيت سهموارد، درخواست رواديد را می 
شود. در اين صورت، بهتر است  قبالً ذکر شد، ممکن است، بسته به مدتی که بدون وضعيت مانده بوديد، درباره شما اعمال 
  پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.

 
توانم از  در دست رسيدگی است. آيا می   DHSام و درخواست تمديد يا تغيير وضعيت من در من با رواديد موقت به اياالت متحده آمده 

  ؟اياالت متحده خارج شوم و بازگردم 
تان را پس کند که درخواست فرض می  DHSتان از اياالت متحده خارج شويد، اگر در مدت رسيدگی به درخواست  خير.

  DHSتوانيد از ايد يا ديگر مايل به پيگيری آن نيستيد. اگر خروج اضطراری شما از اياالت متحده ضروری باشد، میگرفته 
تماس  DHSتوانيد با عت ببخشد. با شماره مندرج در برگه رسيد می بخواهيد که به روند رسيدگی به درخواست شما سر

  بگيريد. 
 

توانم از اياالت متحده خارج شوم و  ) من در دست رسيدگی است. آيا می I-485درخواست تعديل وضعيت (درخواست کارت سبز/فرم 
  بازگردم؟ 

شود که شما درخواست  با خروج از اياالت متحده در مدت رسيدگی به درخواست تعديل معموالً چنين فرض می  بستگی دارد.
داشته باشيد). البته، پيش از سفر   L-1يا  H-1Bکه رواديد اينايد يا مايل به پيگيری آن نيستيد (مگرخود را پس گرفته 

 DHSاز   )Advance Paroleتعهد پيشاپيش (نامه خواست توانيد مجوز خروج از اياالت متحده را با ارائه در می
يابند که پس از سفر خارجی دوباره به  درخواست کنيد. برخی افراد غيرشهروند با مدرک «تعهد پيشاپيش» اين اجازه را می 
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نشده تعهد پيشاپيش داشته باشيد، خروج از اياالت متحده به معنای پس  اياالت متحده بازگردند. اگر مدرک مجاز و منقضی 
در اين صورت، بهتر است پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و   گرفتن درخواست تعديل وضعيت نخواهد بود.

  ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.
 

  اگر تعهد پيشاپيش دريافت کنم، ضمانتی برای بازگشت دوباره من به اياالت متحده وجود خواهد داشت؟ 
. اگر مرتکب تخلف  کندلغو نمی به اياالت متحده را  های معمول ممنوعيت ورود دوبارهاعطای «تعهد پيشاپيش» زمينهخير.  

کيفری شده باشيد يا به دليل ارتکاب تخلف کيفری دستگير و محکوم شده باشيد، «نبايد» اياالت متحده را با اتکا به داشتن سند 
کنيد. حتی اگر سند «تعهد پيشاپيش» ترک کنيد. در اين موارد، بايد ابتدا با وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشورت 

  تواند مانع بازگشت شما شود. می DHS«تعهد پيشاپيش» را در اختيار داشته باشيد، 
 

  توانم از اياالت متحده خارج شوم و بازگردم؟ درخواست پناهندگی من در دست رسيدگی است. آيا می 
ايد يا کند که شما درخواست پناهندگی را پس گرفته معموالً فرض می DHSاگر از اياالت متحده خارج شويد،  بستگی دارد.

 DHSنامه «تعهد پيشاپيش» از توانيد مجوز خروج از اياالت متحده را با ارائه درخواست مايل به پيگيری آن نيستيد. شما می
مجاز بودن بازگشت شما به اياالت متحده وجود نخواهد داشت. شما  درخواست کنيد ولی در اين صورت نيز تضمينی برای 

-ايد، سفر کنيد. همچنين، اگر به کشوری که در آن تحت پيگيرد قرار گرفته  - طبق ادعای شما- نبايد با گذرنامه کشوری که 
درخواست پناهندگی شما  USCISايد، سفر کنيد، اين احتمال وجود دارد که در آن تحت پيگيرد قرار گرفته  - طبق ادعای شما

را رد کند زيرا ممکن است تشخيص دهد که شما ديگر هراسی از بازگشت به آن کشور نداريد. در اين صورت، بهتر است  
  پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.

  
توانم از اياالت متحده خارج شوم و  ام. آيا می دريافت پناهندگی به دست آورده   من پناهنده هستم يا وضعيت اقامت دائم قانونی را پس از

  بازگردم؟ 
طبق  - بگيريد. شما نبايد با گذرنامه کشوری که  DHSرا از   مدرک سفر ويژه پناهندگان، ولی فقط در صورتی که ابتدا بله

در آن تحت پيگيرد  - طبق ادعای شما-به کشوری که  ايد، سفر کنيد. همچنين، اگردر آن تحت پيگيرد قرار گرفته  - ادعای شما
روند اعطای پناهندگی به شما را متوقف کند. اگر به کشوری که   DHSايد، سفر کنيد، اين احتمال وجود دارد که قرار گرفته 

هر شکل خود را  تحت پيگيرد هستيد بازگرديد، اگر از گذرنامه آن کشور استفاده کنيد، يا اگر به  - طبق ادعای خودتان- در آن 
تحت حمايت آن کشور قرار دهيد، وضعيت پناهندگی اصلی شما ممکن است لغو شود، حتی اگر پس از دريافت پناهندگی،  
مقيم دائم و قانونی شده باشيد. در اين صورت، بهتر است پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه  

  مهاجرت مشاوره بگيريد.
 

  توانم از اياالت متحده خارج شوم و بازگردم؟ هستم. آيا می  Uوضعيت غيرمهاجر  من دارای
در   Uبه خارج از اياالت متحده سفر کنيد ولی رواديد معتبر  Uاگر پس از دريافت تاييديه  شود.بله ولی سفر توصيه نمی 

جديد شويد تا بتوانيد به   U) در کنسولگری اياالت متحده در کشور ديگر خواستار رواديد aگذرنامه خود نداشته باشيد، بايد (
روز به اياالت متحده بازگرديد تا صالحيت تعديل وضعيت (ارائه درخواست کارت   90) ظرف bاياالت متحده بازگرديد، و (

غيرقانونی داشته باشيد، بايد پيش از ارائه  روز حضور  180سبز) را از دست ندهيد. اگر پيش از خروج از اياالت متحده، 
ساله را ارائه کنيد. پيش از خروج  - ساله يا ده- درخواست رواديد بازگشت به اياالت متحده، درخواست معافيت از ممنوعيت سه

  از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.
  

توانم از اياالت متحده خارج شوم  ام و درخواست من در دست رسيدگی است. آيا می کرده  را ارائه Uمن درخواست وضعيت غيرمهاجر  
  و بازگردم؟ 

از اياالت متحده خارج شويد، و   Uاگر در مدت رسيدگی به درخواست وضعيت غيرمهاجر شود. بله ولی سفر توصيه نمی 
(احتماالً چند سال پس از خروج)،   Uتاييد شدن رواديد اگر به هر شکل مجاز به ورود به اياالت متحده نباشيد، بايد تا زمان  

روز   180که تعهد بازگشت به شما داده شده باشد. اگر پيش از خروج از اياالت متحده، اينخارج از اياالت متحده بمانيد؛ مگر
تا اجازه بازگشت به   ساله را ارائه کنيد- ساله يا ده- حضور غيرقانونی داشته باشيد، بايد درخواست معافيت از ممنوعيت سه

در جريان باشد، خروج از اياالت متحده ممکن است بر امکان  Uشما داده شود. اگر فرآيند بررسی/پيگرد جرم مشمول 
همکاری بر نهادهای مجری قانون تاثير بگذارد. اگر با نهادهای مجری قانون همکاری نکنيد، درخواست شما ممکن است رد  

  پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد. شود. در اين صورت، بهتر است
  

  توانم از اياالت متحده خارج شوم و بازگردم؟ هستم. آيا می  Tمن دارای وضعيت غيرمهاجر 
در   Tبه خارج از اياالت متحده سفر کنيد ولی رواديد معتبر  Uاگر پس از دريافت تاييديه  شود.بله ولی سفر توصيه نمی 

شويد تا بتوانيد به اياالت متحده بازگرديد،  T) در کنسولگری اياالت متحده خواستار رواديد aگذرنامه خود نداشته باشيد، بايد (
اگر پيش از خروج از اياالت  روز به اياالت متحده بازگرديد تا صالحيت تعديل وضعيت را از دست ندهيد.  90) ظرف bو (

ساله را ارائه کنيد تا  - ساله يا ده- روز حضور غيرقانونی داشته باشيد، بايد درخواست معافيت از ممنوعيت سه 180متحده، 
خود را از دست    Tاجازه بازگشت به شما داده شود. همچنين، اگر به کشور متبوع خود بازگرديد، ممکن است وضعيت 
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های بسياری برای شما در پی خواهد  ايد که بازگشت به کشور متبوع دشواری خود قيد کرده  Tنامه است بدهيد، زيرا در درخو
داشت. در اين صورت، بهتر است پيش از خروج از اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره  

  بگيريد. 
  

توانم از اياالت متحده خارج شوم  ام و درخواست من در دست رسيدگی است. آيا می را ارائه کرده  Tمن درخواست وضعيت غيرمهاجر  
  و بازگردم؟ 

را از   Tاز اياالت متحده خارج شويد، صالحيت دريافت رواديد  Tاگر در مدت رسيدگی به درخواست رواديد  معموالً خير.
شوند، استثناهايی برای بازگشت به اياالت متحده در نظر گرفته  ان می دهيد. البته برای افرادی که قربانی قاچاق انسدست می 

  شود. می
 

  توانم به پورتوريکو، گوام، جزاير ويرجين اياالت متحده يا جزاير ماريانای شمالی سفر کنم؟ آيا می 
های اياالت متحده») جزو  («سرزمينکه پورتوريکو، گوام، جزاير ويرجين اياالت متحده و جزاير ماريانای شمالی ينبااشايد. 

کنند،  شوند، مسافران غيرشهروندی که از سرزمين اصلی اياالت متحده به اين نقاط سفر می خاک اياالت متحده محسوب می 
کنند، قرار ممکن است در معرض همان فرآيند بازبينی که ماموران مهاجرت اياالت متحده درباره مسافران خارجی اعمال می

) برای تعيين مجاز CBP.) «اداره گمرک و مرزبانی» (CFR § 235.5 8و  INA § 212(d)(7) مراجعه کنيد به(بگيرند. 
کند. های سرزمينی اياالت متحده اجرا می بازرسی» را در فرودگاه - بودن ورود مسافران به سرزمين اصلی، فرآيند «پيش

شود. در اين فرآيند ممکن  ن کمک نماينده قانون برگزار میبازرسی» معموالً به شيوه بسيار غيررسمی و بدو- فرآيند «پيش
به استعالم وضعيت مهاجرت، بررسی گذرنامه يا انتقال مسافران به محوطه جداگانه برای بازجويی   CBPاست که ماموران 

ياالت متحده مهاجرت  های اياالت متحده به سرزمين اصلی اکه افراد غيرشهروندی که از اين سرزميناينبيشتر، اقدام کنند. با
المللی معاف هستند، افراد غيرشهروند ممکن است در معرض  کنند از الزامات گذرنامه و رواديد مربوط به مسافران بينمی

). به همين دليل،  CFR 41.1(c)§   22و  INA § 212(d)(7) مراجعه کنيد بههای عدم پذيرش قرار بگيرند. (ديگر زمينه
های اياالت متحده ممکن است برای افراد بدون مدرک و افراد دارای  ريک از اين سرزمينسفر از سرزمين اصلی به ه

شوند،  های ورود دوباره مشمول اخراج يا عدم پذيرش میوضعيت قانونی که بر مبنای محکوميت کيفيری يا ديگر ممنوعيت
ها، بهتر است پيش از خروج از  ينپيش از سفر از سرزمين اصلی اياالت متحده به هريک از اين سرزمخطرناک باشد. 

  اياالت متحده از وکالی معتبر و ورزيده حوزه مهاجرت مشاوره بگيريد.
 
 


