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 ضمیمه  (SIVاس آی وی )

ته ښه راغالست! ستاسو روغتیا، خوندیتوب، او هوساینه به زموږ لومړیتوب وي کله چې تاسو خپلو نویو تونو یالا همتحد
 کورونو ته سفر کوۍ او دخپلو محلي ټولنو کې شامل کیږۍ.  

 ( SIVد مهاجرت ځانګړي ویزې )

ت یا تاسو د مخه د  ( پروګرامونو لپاره وړ یاس SIVاس آی وی که تاسو باور لرۍ چې تاسو د مهاجرت ځانګړې ویزې )
 لیک پروسه پیل کړئ، نو تاسو به الندې پروسې بشپړولو ته اړتیا لرۍ.  ن غوښت اس آی وی

( تصویب لپاره غوښتنه وکړۍ. د نورو معلوماتو لپاره دا COMد بهرنیو چارو وزارت سره د ماموریت مشر ) -1
visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us-دوه وپسایتونه وګورۍ: 

 gov.html-us-employed-afghans-visa-immg 

 -rstranslato-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv-/content/travel/en/ustravel.state.gov  or
.  interpreters.html__ 

 تصویب لرۍ، دوهم مرحله شروع کړۍ.  (COMکه تاسو د مخه د ماموریت مشر )
امریکایانو، کوندې، یا د مهاجرت ځانګړې ویزې لپاره د متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمات دولتی  دآسیایی -2

کې الرښونې  www.uscis.gov/i-360  ب پاڼهوفایل کړۍ. په دغه  فورمه I-360سره د  (USCIS)اداره 
په توګه( په  (  (pdfښتنلیک د اړینو اسنادو سره )په غوره د پی دي افتعقیب کړۍ. تاسو کولئ شۍ خپل غو

(nsci360sivapp@uscis.dhs.gov ) سکن او بریښنالیک یا ایمیل کړۍ. لطفاٌ یو ایمیل آدرس په  ته آدرس
تاسو   (USCIS)د متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمات دولتی اداره کې شامل کړۍ چیرې چې تاسو غواړۍ 
 تصویب شوئ فورمه لرۍ، دریم مرحلې ته الر شۍ.   I-360ته الکترونیک رسید ولیږي. که تاسو د 

فورمه، کوم چې د دایمي استوګنې  I-485تصویب شوئ فورمه لرۍ، تاسو کولئ شۍ د  I-360. که تاسو د  -3
د متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ ورکولو غوښتنلیک دی، فایل کړۍ او سمون راجستر کولو یا د وضعیت 

 ب پاڼهوسره د قانوني دایمي اوسیدونکي لپاره غوښتنه وکړۍ. تاسو په دې  (USCIS)خدمات دولتی اداره 
uscis.gov/i-485   .ستاسوکې الرښونې تعقیب کړۍ I-360  باید تصویب شي مخکې له دې  فورمه غوښتنلیک

 فورمه کې دخپل قانونی دایمی اسیدونکي وضعیت سمون کړۍ.   I-485په  تاسو  چې
د متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمات دولتی  فورمه فایل کړل، ممکن   I-485وروسته له دې چې تاسو د  -4

متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمات دولتی اداره   رکړي. د وخت دتاسو ته د مرکې لپاره  (USCIS)اداره 
(USCIS)  لخوا چمتو شوي ټولې الرښونې تعقیب کړۍ. که ستاسوI-485  ،د متحدې ایاالتو فورمه تصویب شي

به ستاسو قانونی دایمی اوسیدونکي کارت )چې ګرینکارت یا   (USCIS)ت دولتی اداره تابعیت او کډوالۍ خدما
 دشنه کارت په نوم هم پیژندل کیږي( ولیږي.  

 فیسونه 

http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
http://www.uscis.gov/i-360
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 فورمه ډکول د فیس له ورکولو معاف دی. I-360د افغان ځانګړې مهاجر لپاره د  •

که تاسو د افغان ځانکړې  فورمی په باره کی چی تر اوسه ناتمامه وی او یا دانتظار په حالت کی وی او یا   ۳۶۰ -د آی
  I-360د اسنادو لپاره د معلومات غواړۍ او یا که ستاسی وکیالن  مهاجرینو، یا غوښتنلیک ورکولو، یا ګټه اخیستونکو، 

   5283-375-800تماس مرکز ته په  USCISرۍ، تاسو کولئ شۍ د  فورمې په اړه کومه پوښتنه لناتمامه پاتې یا 
(TTY 800-767-1833)  نمبر کې زنګ ووهۍ. د متحدې ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمات دولتی اداره(USCIS)   

)د نیویارک په وخت( پورې  بجو  8ام ښ تر ما څخهبجو   8تماس مرکز د کاری ساعتونه له دوشنبه تر جمعې او د سهار له 
:  ب پاڼهوته زنګ ووهۍ یا د قضیې وضعیت آنالین په دغه  212-620-3418دي. د متحدې ایاالتو څخه بهر 

egov.uscis.gov/casestatus/landing.do  .کې وګورۍ 

 شر یا د کډوالۍ ویزې پنډینګ غوښتنلیک او یا اړیکو معلوماتو په اړه کومه پوښتنه لرۍ، لطفاٌ دکه تاسو د ماموریت م 
 پاڼه وګورۍ په الندې آدرس کې:   ببهرونیو چارو وزارت و

 -afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-https://travel.state.gov/content/travel/en/us( webpage
)gov.html-us-employed 

•  ، قی  .www.preventforcedmarriage.org (Eastern, Monday-Friday 5:30-9)دوشنبە تا جمعە(  شر
 

https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://dojfbi-my.sharepoint.us/personal/nmiakhail-ayubi_fbi_gov/Documents/Documents/webpage
https://cisgov.sharepoint.com/sites/OPSFO/Shared%20Documents/General/www.preventforcedmarriage.org

