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ویط مقیمودو ید نظامي تاسیساتو پریښ نه لپاره د معلوماتو پا  انو فغانا په حال مشر  

امریکا ته ښه راغالست. کله چې تاسو خپلو نویو کورونو ته روانیږي او خپلونوي ټولنو کې څاي پر څاي کیژي نو ستاسو 

 روغتیا ، خوندیتوب او هوساینه زموږ لومړیتوب دی.  

 شرطونه  مشروطی اقامتد 

ساتلو   مشروطی اقامت دي یاست. د تاسو د دوه کلونو مودې لپاره د عاجل بشردوستانه دلیلونو په وجه هیواد ته راوستل شو

 د  او په متحده ایاالتو کې پاتې کیدو لپاره ، تاسو باید ځینې شرایط تعقیب کړی.

ازموینه ترالسه کړی )که تاسو دا دمخه په نظامي تاسیساتو کی نه وي ترالسه   سلتاسو باید ځینې واکسینونه او د   (1)

 کړي(، او

ته خبر ورکړئ،    (USCIS) ېه ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدماتوادار تاسو باید د خپل نوي آدرس په اړه د متحد (2)

 او هرکله چې آدرس مو بدل کړي نو یوځل بیا دغه نوموری اداره ته په لس ورزو کی خبرورکړی.

 

 د ادرس بدلون خبرتیاوې  

( ته رسولی  USCISې )ادار   او کډوالۍ خدماتو متحده ایاالتو تابعیتدتاسو کولی شئ په دوه ډول خپل نوی آدرس    •

   -شی

اوسنی  1) • د  ستاسو   )USCIS online account    په لری(  یې  تاسو  )که  الرې  له  حساب  آنالین 

account-online-uscis-a-create-to-online/how-https://www.uscis.gov/file  کې او یا 

آنالین د الری د ال   فورمه ډکولو سره،  AR-11( د  2) • او  بدلول کارت،  پانه په ستاسو د آدرس  ندې ویب 

 https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.dکارولو سره: 

آدرس:    • بریښنالیک  د  لپاره  پوښتنه  یا  ستونزه  کومه  اړه  په  غوښتنې  بدلولو  آدرس  د  ستاسو  یادونه: 

nbcafghancoa@uscis.dhs.gov    

 ( سره اړیکه ونیسم؟ USCISي )اداراو کډوالۍ خدماتو  متحده ایاالتو تابعیت ډول  څهزه په 

  اړیکي مرکز ته په دغه شمیريد ( USCIS)اداره او کډوالۍ خدماتو  تاسو کولی شی دمرستې لپاره د متحده ایاالتو تابعیت

800-375-5283  (TTY 800-767-1833  ته زنګ ووهئ ، دغه شمیري له دوشنبه څخه تر جمعې پورې، سهار له )

ختیځ وقت پورې خالصي وی. کله چې تاسو زنګ ووهی، مهرباني وکړی ځان د  امریکا  بجو د    8بجو څخه تر ماښام    8

 ه مرسته وکړي. افغانستان تبعه په توګه معرفي کړی ترڅوچی یو مناسب استازی ستاسو سر 

 د قانوني خدماتو موندل 

 -د قانوني خدماتو موندلو په اړه معلوماتو لپاره ، مهرباني وکړی دالندي ویب پانه ته ورسی

https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.d
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
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services-legal-scams/find-https://www.uscis.gov/avoid 

 د اوږدمهاله حقوقي حالت ډولونه چې تاسو یې وړتیا لری      

 

 

 

 یګندپناه

  -کی پناه لپاره عریضه ورکړي مریکاا، پرته له هیواد تابعیت او  اوسني مهاجرت حالت، کولی شی  ګپه متحده ایاالتو کې خل

هغه څوک چې ځورول شوي وي، یا د نسل، قومیت، مذهب، په ځانګړي ټولنیز ګروپ کې غړیتوب او یا سیاسي مفکوره  

پناه غوښتنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره    له وجه نه په راتلونکي کی دځورولیدو ویره لري، کیدلی شي د پناه وړ وي. د

ته لیدنه وکړی. که تاسو غواړی د پناه غوښتنه وکړی نو تاسو باید د متحده     www.uscis.gov/asylumدغه ویب پانه

سو دمخه د پناه غوښتنه کړې وي، بیا تاسو کولی  ایاالتوته رارسیدو سره په لومړی کال کې خپل د پناه عریضه ورکړي. که تا

شی د رسید شمیرې، کوم چې موږ تاسو ته د ستاسو د پناه عریضه په ځواب کی له پوستی له الره لیژلي وو ،  په کارولو  

 -کی لیدلي شي casestatus/www.uscis.govویب پانه  سره د خپلې عریضی اوسنی حالت په دغه

 :د فورمې او فیس معلومات

فورمه ور ولیژي، دغه فورمه پناه غوښتنه او د تاسو راتګ مخنیوي لپاره ده.    I-589د پناه غوښتنه کولو لپاره تاسو باید  

دې فورمه دکول او  ویب پانه کی شتون لري او د  په ( USCIS)اداره او کډوالۍ خدماتو  دغه فورمه د متحده ایاالتو تابعیت

 لیږل هیڅ ډول فیس نلري. 

 د مهاجریت غوښتنلیکونه  ټد کورنۍ پر بنس

اتباع ، دایمي  ایاالتو  که ستاسوخپل کوم کورنۍ غړی لکه )میړه، ماینه، ماشومان، مور، پالر، ورونه،خویندې( د متحده 

دي، دوی د  مکن دوي د ستاسو په استازیتوباوسیدونکي، په قانونی ټوګه قبول شوي مهاجر، او یا پناه اخستونکي وي، نو م

لپاره معلوماتو  نورو  د  وي.  وړ  غوښتنې  د  لپاره  استوګنې  -categories-eligibility-card-card/green،  دایمي 

www.uscis.gov/green وګورئ. 

غوښتونکي عریضې، ګټه اخیستونکي فورمې،    (I-730او    I-130که غواړۍ د کورنۍ میشته کډوالۍ لپاره غوښتنلیکونه یا د )

متحده ایاالتو  فورمه سره چیک کړۍ، تاسو کولئ شۍ دمرستې لپاره د  G-28 یا ورثه، او یا د اسنادو وکیالنو په فایل کې د

 - شمیرياړیکي مرکز ته په دغه د ( USCIS)اداره او کډوالۍ خدماتو  تابعیت

 800-375-5283 (TTY 800-767-1833)  8ووهۍ. دغه اداره له دوشنبه څخه تر جمعې پورې، سهار له کې زنګ  

او کډوالۍ   متحده ایاالتو تابعیت  د .بجو د ختیځ په وخت )دنیو یارک په وخت( پورې خالصي وي  8بجو څخه تر ماښام  

  .کوي د کورنۍ اریکې پر بنسټ په افغانستان کې د ګته اخیستونکو لپاره غوښتنلیکونه ګړندي( USCIS) ادارهخدماتو 

 :د فورمې او فیس معلومات

  ( فورمه، دا فورمه د خپلوان لپاره آنالین غوښتنه ده، د دې فورمې ډکول د دوسیې فیس ته اړتیا لری او I-130د ) •
 .د فیس معاف کولو غوښتنې لپاره وړ نه دی

 .فیس ته اړتیا نلري( فورمه، دا د خپلوانو لپاره د پناهندګی او کډوالۍ فورمه ده، د ثبت کولو I-730د ) •

  .فورمه، دا فورمه د دایمی استوګنې راجستر کولو غوښتنلیک یا د اوسنۍ حالت سمون کولو فورمه ده (I-485د ) •
( فورمې په اساس فایل شوئ وي، د فایل کولو فیس ته اړتیا لري او د فیس معاف I-130که چیری دا فورمه د )

 .کولو غوښتنې لپاره اړ نه دی
 

https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/asylum
http://www.uscis.gov/casestatus
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 متحده ایاالتو کې کارکولپه 
 

( فورمه، چې د  I-765باید ستاسو )(  USCIS)  ادارهاو کډوالۍ خدماتو   متحده ایاالتو تابعیت  دد مشروطی مقیمانو لپاره،  
کارموندنې جواز لپاره غوښتنلیک ده، تصویب کړي مخکې له دې چې تاسو په متحده ایاالتو کې قانوني کار کولئ شۍ. تاسو  

( فورمه متحده ایاالتو ته د پارول کیدو وروسته په دولتي مرکز کې ورکړئ یاست. که داسې وي، تاسو  I-765)  ممکن خپل
د کارموندنې جواز کارت به تاسو ته ستاسو په ثبت شوئ آدرس کې واستول    نور شئ ته اړتیا نه لرۍ چې وکړۍ، ستاسو

 .شي
 

 :د فورمې معلومات

   :ده سپارلې، لطفاً الندې مرحلې بشپړ کړۍ( فورمه نه I-765که تاسو تر اوسه خپله )

• (I-765( فورمه ډکه کړۍ. په دغه فورمې کې په دویم برخه )Part 2)    کې دخپل وړتیا   27کې، د توکو نمبر
 (" ده.c()11کتګوري ټایپ یا ولیکۍ. د مشروطی اقامت لپاره د کټګوري شمیره ")

• (I-765فورمه ډکه کړۍ او د انترنت له الری ولیږۍ یو )  ځای ستاسو نورو اسنادو سره لکه د l-94   ،فورمی کاپي
د پاسپورت کاپي، یا نورو سفر اسنادو کاپي سره چې تاسو وښي تاســــــو د عاجــل بشــردوستانه دالیلو لپاره یا د 

INA 212(d)(5)  د پام وړ عامه ګټې دلیلونو لپاره متحده ایاالتو کې پارول شوۍ یاست. 

ممکن وغواړي چې  ( USCIS) ادارهاو کډوالۍ خدماتو  متحده ایاالتو تابعیت دوخت ټاکل.  د بایومیټریک خدماتو •
تاسو د مرکې لپاره حاضر شۍ یا په هروخت کې بایومیټریک )د ګوتو نښې، عکس، او یا السلیک( وړاندې کړۍ  

ترسره کړۍ، په شمول د  تر څو خپل هویت تایید کړۍ، اضافی معلومات ترالسه کړۍ، او سوابق او امنیتی چک  
لخوا ساتل کیږي مخکې له دې چې ستاســـو د   ( FBIجرمي سوابق ریکاډونو چیک چې د تحقیقاتو فدرالی اداری )

(I-765  او ستاسو غوښتنلیک ترالسه کړو  په اړه پریکړه وشي. وروسته له دې چې موږ  ( فورمی غوښتنلیک 
ول خبر درکړو که چیرې تاسو اړتیا لرۍ د بایومیټریک وګورو چې دا بشپړ شوئ، موږ به تاسو ته په لیکلې ډ

خدماتو ناستې کې برخه واخلۍ. که تاسو دغه ناستې ته اړتیا لرۍ، یو نوټس یا خط به تاسو ته ستاسو د محلی ټاکل  
غوښتنلیک سپورت یا مالتړ مرکز موقعیت او هم  (  USCIS)  ادارهاو کډوالۍ خدماتو   متحده ایاالتو تابعیت  د شوئ
متحده    د قات نیټه او وخت درکړي. که تاسو د خپل بایومیټریک خدماتو ګمارنې مالقات کې برخه وانخلۍ،  د مال

 ممکن ستاسو غوښتنلیک رد کړي. ( USCIS) ادارهاو کډوالۍ خدماتو  ایاالتو تابعیت
 

اسو ته ستاسو په  به ت (EAD( فورمه تصویب شي، ستاسو د کار موندنې جواز ورکولو سند )I-765کله چې ستاســـو د )
 ثبت شوئ آدرس کې ولیږل شي. 

 
 :معلومات یسد ف

فورمې لپاره  ( I-765د ) هغه افغان اتباع چې په افغانستان کې د بشری ناورین له امله متحده ایاالتو ته پارول شوې دي،  که
 .د ثبت کولو فیس نه ورکوي

 
ګمارونکې یو کس کار لپاره جلب کوي، د فیس لپاره راجع کوي، یا  لطفا په یاد ولرۍ: فدرالي قانون تاکید کوي کله چې هر 

( فورمه د کار موندنــــــې وړتیا تصدیق لپاره بشپړو. د I-9) استخدام کوی، په متحده ایاالتو کې د دندې لپاره د هغه کس د
(9-I( فورمې په اړه معلومات او د کارمند په توګه ستاسو حقونه په دې ویبسایت ) central-9-www.uscis.gov/i )

 .موندل کیدئ شي
 

 د ټولنیزو خدماتو امنیت حساب یا سوشیال سکیوریتی اکونټ شمیره کارت 
  امنیت ګټې د سوشیال سکیوریتی شمیره کارت مهم دی ځکه چې تاسو ورته اړتیا لرۍ د دندې تر السه کولو لپاره، د ټولنیز 

( USCISاو کډوالۍ خدماتو ) متحده ایاالتو تابعیتراټولول لپاره، او نورو دولتی خدمات ترالسه کولو لپاره. که تاسو د  
سره شریکه کړي، نو   (SSAفورمې معلومات د سوشیال سکیوریتی اداری )(  I-765د )ته اجازه ورکړۍ چې ستاسو    اداره

ولیږي. که تاسو د سوشیال سکیوریتی اداری  س سکیوریتی شمیره کارت آماده او  دوی به د ثبت شوئ آدرس ته د سوشیال  
(SSA) متحده ایاالتو تابعیت سره د معلوماتو شریکولو لپاره ( او کډوالۍ خدماتوUSCIS  )ته اجازه نده ورکړئ،     اداره

http://www.uscis.gov/i-9-central
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  ( په  لپاره  کارت  شمیره  حساب  سکیوریتی  سوشیال  د  سره  تعقیب  په  الرښونو  د  شۍ  کولئ  تاسو 
www.ssa.gov/ssnumber/.دې ویب پانه کې غوښتنه وکړۍ ) 

 
 د واده په اړه معلومات 

نیوي مخ په متحده ایاالتو کې، داسې قوانین شتون لري چې ممکن تاسو سره مرسته وکړي چې د ناوړه یا جبري ودونو څخه
وخت پیښ    یا خودداري وکړۍ. اجباری واده هغه دی چې د یو یا دواړه خلکو له رضایت پرته ترسره کیږي او ممکن هغه

تاسو واده ته    شي کله چې څوک فزیکی یا رواني ناوړه ګټه پورته کړي، تاسو ته اخطار ورکړي، یا دروغ ووایی تر څو
یاست، تاسو کولئ    یخوالي، یا نورو ناوړه ګټه اخیستنې سره مخامخ شویمجبور کړي. که تاسو د جبري ودونو، کورنۍ تاوتر 
 ونیسۍ: ( سره اړیکه hotlinesې تلیفون شمیرو یا سور خط )نشۍ په خپله ژبه وړیا مرستې ترالسه کولو لپاره الند

 

 . 787-7233, 800-799-,800 .www.ndvh.org- (TTY) 3224: د کورنۍ تاوتریخوالي ملی سور خط •

  www.rainn.org4673, -656-800.(RAINNد جنسي تیري، جنسی تیري او تجاوز ملي شبکې سور خط ) •

   www.missingkids.com ,5678-843-800ز:  د ورک شوۍ یا بده ګټه اخیستئ شوئ ماشومانو ملی مرک •

 .www.ncvc.org ,(TTY) 7996-211-800 ,2255-394-800د جرم قربانیانو ملی مرکز:  •

 Text: 233733  .7888-373-888: د انسانی قاچاق ملي سور خط •

بجو پورې له دوشنبه تر    5:30بجو تر    9د  )  9491-356-571طاهریه عدالت مرکز د جبری ودونو نوښت:    د •
 www.preventforcedmarriage.org  (جمعه پورې د امریکا د ختیځ په وخت

 

http://www.ndvh.org/
http://www.rainn.org/
http://www.missingkids.com/
http://www.ncvc.org/

