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 معلومات چې لھ امن خونو څخھ بھر کٻږي  پارهلھ  es(Parole(افغانانو  مشروط اقامت لروونکیود 
 

پھ خپلو ټولنو کې نویو کورنو تھ د سفر پر مھال ستاسو سالمتي، خوندیتوب او ھوساینھ  زموږ اصلي لومړیتوب متحده ایاالتو تھ ښھ راغالست. 
 ګڼل کٻږي 

 
 پاره کوم کارونھ باید ترسره کړئ! د ساتلو لھ (Parole) د خپل مشروط  اقامت 

کلونو لپاره د اوسٻدلو مشروطھ اقامھ درکړل شوې ده. پھ دغھ موده کې د مشروطې اقامې د ساتلو او پھ متحده  2تاسو تھ پھ متحده ایاالتو کې د 
 کړئ:  مراعات  باید ځینې ټاکلي شرایط  لپارو ایاالتو کې د پاتې کٻد

 ) معاینھ وکړئ. TBتاسو باید ټاکلي واکسینونھ او د توبرکلوز (

  )CBP(یو مشروطھ اقامھ درلودونکی افغان یاست، چې پھ رارسٻدلو سره مو د متحده ایاالتو د ګمرکاتو او سرحد د خوندیتوب ادارې کھ چٻرې 
. کھ چٻرې تاسو د  پلی کیږيځینې ټاکلي طبي شرایط مو پر مشروطھ اقامھ  قامې معلوماتي پاڼھ ترالسھ کړې،څخھ، افغانانو لپاره د مشروطې ا

  ېد متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار باید نوطبي معاینھ ترسره کړي نھ وي،  خوندي پناه ځای کې دولتيیوه پھ  مرکزپوځي 
)USCIS(  تھ پھ دې پتھstatus-uscis.gov/vaccination    لھ طبي شرایطو سره د خپل تطابق پھ اړه راپور ورکړئ. ھمدا راز کھ چٻرې تاسو

 باید خپل طبي ریکارډ ھم وړاندې کړئ.   السھ کولو لپاره غوښتنھ کوئ،د فدرالي، دولتي یا محلي ګټو تر 
 

 د مشروطې اقامې ساتلو شرایط  د رسٻدلو نٻټھ
کال د   2021ھغھ افغانان چې د 

  2021مې نٻټې څخھ د  7مبرمیاشتې لھ ټ سپ 
پھ  پورې  مې نٻټې 31د ډٻسمبر میاشتې د 

متحده ایاالتو کې مشروطھ اقامھ ورکړل  
 .ده شوې  

 کړئ. تطبیق   ونھ او ځیني ځانګړي واکسین ترسره  طبي معاینې   باید  )1
 مې درلودونکي افغانان باید لھ د یوه شرط پھ توګھ، متحده ایاالتو کې د مشروطې اقا 
 .ترالسھ کړي   طبي معاینې تٻر او د الندې واکسینونو لومړی ډوز 

د توبرکلوز (نري رنځ) معاینھ: (یادونھ: کھ ستاسو د نري رنځ معاینې پایلھ  •
 شئ او درملنھ ترالسھ کړئ.)قرنطین  مثبتھ وي، باید

د واکسین سند د نشتوالي   )ن واوری، ، ډډبغونییشر ( MMR  آر  ایم ایمد  •
 پھ صورت کې؛  

 ؛ د واکسین سند د نشتوالي پھ صورت کې  ،واکسین پولیود  •

 ؛ اود واکسین سند د نشتوالي پھ صورت کې واکسین، 19 یا کویډ د کورونا  •

د واکسین سند د نشتوالي پھ صورت کې باید ټول ھغھ واکسینونھ ترالسھ  •
ناروغیو د وقایې او کنټرول  کړئ چې لھ عمر سره مو مناسب وي او د 

خوا سپارښتنھ شوي مرکز لھ
cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil- (وي

surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815  
 د مخکني واکسین د ثبوت نشتوالی. )، وګورئ

https://www.uscis.gov/vaccination-status
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/civil-surgeons/vaccinations.html#anchor_1506449934815
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کھ چٻرې تاسو د فدرال لھ مالي مالتړ څخھ برخمن مرکز کې واکسینونھ  
شخصي   خپل پھ  مو ترسره کړی نھ وي، باید  معاینھکړي نھ وي او طبي 

دغې وٻبپاڼې لګښت یې ترسره کړئ. پھ مھربانۍ سره 
status-uscis.gov/vaccination  طبي  ېد خپل ې سره مراجعپھ تھ

 او واکسینو کولو پھ اړه راپور ورکړئ. معاینې
 

ې  د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارد پتې د بدلونونو پھ اړه  )2
 تھ خبر ورکړئ.

د کې دننھ  ورځو 10ھر ځل د خپلې پتې د بدلولو پھ اړه پھ  باید 
 ې تھ خبر ورکړئ.  کډوالۍ خدماتو ادارمتحده ایاالتو د تابعیت او 

د پتې د بدلون   ود خپلوانورمھ، ف AR-11ی شئ چې د  کول  •
د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو  ، پھ ډکولو کارت

الرې یا پھ انالین بڼھ پھ دې پتھ:  ې تھ د برٻښنالیک لھ ادار
egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do   خبر

 ورکړئ. 
کھ د پتې د بدلون د غوښتنې پھ برخھ کې لھ ستونزو  :پاملرنھ •

سره مخ شئ یا پوښتنې ولرئ، پھ دغھ پتھ  
nbcafghancoa@uscis.dhs.gov  برٻښنالیک

 واستوئ. 
 

کال د جنوري میاشتې لھ    2022چې د   و تھ افغانان  وھغ
لومړۍ نٻټې څخھ تر اوسمھالھ پھ متحده ایاالتو کې  

 مشروطھ اقامھ ورکړل شوې ده.

 
ې تھ د پتې د بدلونونو پھ د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار )1

 اړه خبر ورکړئ.
د  کې دننھ  ورځو 10سو باید ھر ځل د خپلې پتې د بدلولو پھ اړه پھ  تا

 ې تھ خبر ورکړئ.  متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار
د پتې د بدلون   ود خپلوان ورمھ،ف  AR-11شئ چې د  کوالی  •

د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو  ، پھ ډکولو کارت
ې تھ د برٻښنالیک لھ الرې یا پھ انالین بڼھ پھ دې پتھ  ادار

egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do   خبر
 ورکړئ. 

د پتې د بدلون د غوښتنې پھ برخھ کې لھ   پاملرنھ: کھ  •
ستونزو سره مخ شئ یا پوښتنې ولرئ، پھ دغھ پتھ  

nbcafghancoa@uscis.dhs.gov  برٻښنالیک
 واستوئ.

 
 

 اړیکھ ونیسم؟ سره ) USCIS(  ېادارد متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو شم چې  کوالیڅنګھ 
کډوالۍ د خدمتونو ادارې د اړیکو لھ مرکز سره، لھ دوشنبې تر جمعې ورځې، د   تابعیت ورکولو اوشئ چې د مرستې لپاره د متحده ایاالتو د  کوالی

پھ اړیکھ ونیسئ. کلھ چې اړیکھ نیسئ،   (TTY 800-767-1833) 5283-375-800بجو، پھ دې شمٻره  8بجو څخھ د ماسخوتن تر  8سھار لھ 
 استازی درسره مرستھ وکړی شي. مناسب  ځان د افغانستان د تبعھ پھ توګھ وروپٻژنئ څومھربانۍ سره 

 
 

https://www.uscis.gov/vaccination-status
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov
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 د حقوقي خدماتو ترالسھ کول
 تھ مراجعھ وکړئ.  services-legal-scams/find-uscis.gov/avoidمعلوماتو لپاره، د د حقوقي خدماتو د ترالسھ کولو پھ اړه 

 
 ښایي تاسو یې وړ واوسئ  وضعیت چې ھغھ اوږدمھالھ قانوني 

 
 غوښتنھ  پناه
 

  د ھغوي د اصلي ھٻواد یا د کډوالۍ د اوسني حیثیت پھ پام کې نیولو پرتھ د پناه غوښتنھ وکړي. کھ چٻرې  فردي وګړي ښایي  پھ متحده ایاالتو کې
نکي کې لھ  وپھ خپل ھٻواد کې د نژاد، ملیت، مذھب، د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې غړیتوب یا سیاسي نظریې لھ املھ محکمھ شوي یاست یا پھ راتلو

څخھ لیدنھ   uscis.gov/asylumپھ اړه ال زیاتو معلوماتو لپاره، لھ غوښتنې اوسئ. د پناه   مستحق غوښتنې  محکمھ کٻدو وٻره لرئ، ښایي د پناه
پھ یوه کال کې دننھ دغھ چاره ترسره کړي، چې   وروستھ باید متحده ایاالتو تھ لھ رسٻدلو څخھ وکړئ. دا یوه عمومي اړتیا ده چې  پناه غوښتونکي

 CFR 9د مشروطې اقامې درلودلو حیثیت وساتئ،  ښایي د  شروطھ اقامھ درکړل شوي وي او استثنا پکې ډٻره کمھ ده. کھ چٻرې م
208.4(a)(5)(iv)  مونږ سپارښتنھ کوو، چې کھ  د پناه وړ وګرځئ “فوق العاده حالت”لھ مخې پر خپل وخت د چارو نھ ترسره کولو الملھ د یوه .

غوښتلو اراده لرئ، د مشروطې اقامې د مودې لھ ختمٻدلو څخھ مخکې دغھ چاره ترسره کړئ. سره لھ دې، کھ تاسو یې د مشروطې اقامې د مودې  
ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو  د متحدهاوسئ. وموده کې دننھ غوښتنھ وکړئ، ښایي د استثنا لپاره مستحق  مناسبھلھ ختمٻدلو وروستھ ھم پھ 

متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو  موندلی شئ. کھ چٻرې د uscis.gov/i-589ې سره د پناه غوښتنې پھ اړه معلومات پھ دې پتھ ادار
د خپلې قضیې حالت معلوم کړئ او د دې   uscis.gov/casestatusشئ چې پھ دې پتھ   کوالیال دمخھ د پناه غوښتنھ کړي وي، څخھ مو  ېادار

 ه. ددر استولې  ولھ غوښتنې وروستھ م د رسید ھغھ شمٻره وکاروئ چې لپاره 

 
 معلومات پھ اړه   د فورمې او فیس

o  ،دباید د پناه غوښتنې لپاره I-589  پاره ده. چې بٻرتھ واٻستلو څخھ د مخنیوي لھ ډکھ کړئ. دغھ فورمھ د پناه غوښتنې او لھ  فورمھ
 سپارلو پھ بدل کې کوم فیس نشتھ.  د فورمې   I-589د  انټرنیټي پاڼھ کې شتھ.  )uscis.gov/i-(589 پھ دغھ

 
 غوښتنلیک د کورنۍ پر بنسټ د کډوالۍ 

اصلي اتباع، دایمي اوسٻدونکي یا ھم  د متحده ایاالتو لرئ (مٻړه، مٻرمن، ماشومان، مور، پالر، ورونھ، خوٻندې) نٻږدې کورنۍ  کھ
توګھ پاره شرایطو برابر وي. کلھ چې موږ غکډوال یا پناه غوښتوونکي وي، ښایي ستاسو پھ استازیتوب د د دایمي وضعیت غوښتنلیک لھ

د کورنۍ پر بنسټ  شي چې ستاسو پھ استازیتوب عریضھ وکړي. کلھ چې مو کوالیقبول شوي کډوال او یا پناه اخستونکي وي، ھغوي 
card/green-uscis.gov/green-د ال زیاتو معلوماتو لپاره غوښتنلیک تأیید کړ، د قانوني دایمي غوښتنې د شرایطو وړ واوسئ. 

categories-eligibility-card د یوه کډوال یا پناه پھ اړه ال زیاتو معلوماتو لپاره، چې ښایي  کسانوھغو  تھ مراجعھ وکړئ. د
 .ګورئو asylees-and-refugees-of-uscis.gov/family/familyخپلوان لپاره عریضھ وکړي،  غوښتونکي د

 
خپلوان  د  کډوال/ پناه غوښتونکي د  فورمھ، I-130  دنږدې خپلوان لپاره عریضھ، او  فورمھ، I-130د لپاره چې د کورنۍ پر بنسټ کډوالۍ ( د دې

د دایمي استوګنې د ثبت یا د حیثیت تعدیل لپاره غوښتنھ) لپاره د ځنډٻدلو   فورمھ، I-485 دعریضھ)  او د حیثیت د تعدیل لپاره غوښتنلیکونھ (
د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ د ریکارډ وکیالن  ښایي    سرهفورمې   G-28یا لھ   ذینفعانعریضو پھ اړه معلومات ترالسھ کړئ، عارضین، 

-800بجو (ختیځ وخت) پھ دې شمٻره  8بجو څخھ د ماسخوتن تر  8د اړیکو مرکز سره، لھ دوشنبې تر جمعې ورځې، د سھار لھ  ېخدماتو ادار
375-5283 (TTY 800-767-1833)  .ه، لھ افغانستان څخھ راغلیو عارضینو او د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداراړیکھ ونیسي

 . د چټکتیا پھ ھڅھ کې دهلپاره د کورنۍ پر بنسټ د ځنډٻدلو عریضو کار ذینفعانو 

https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/asylum
http://www.uscis.gov/i-589
http://www.uscis.gov/casestatus
https://www.uscis.gov/i-589
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
http://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories
https://www.uscis.gov/family/family-of-refugees-and-asylees
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 : د فورم د فیس د لګښتونو پھ اړه معلومات
 

o 130 د-I 130ې فورم-uscis.gov/i      پاڼھ وګورئ 
o 730 د-I ،730  فورمھ-uscis.gov/i   پاڼھ وګورئ 
o 485 د-I ،730  فورمھ-uscis.gov/i پاڼھ وګورئ 

 
 د کډوالۍ د ځانګړې وٻزې پروګرام

ښتنلیک پروسھ  پروګرام مستحق یاست یا مو ال دمخھ د کډوالۍ د ځانګړې وٻزې د غو (SIV)باور لرئ چې د کډوالۍ د ځانګړې وٻزې  کھ چٻرې 
 پروسھ کې ټول پړاوونھ بشپړ کړئ: پیل کړي وي، نو اړ یاست چې  الندې 

ال زیاتو معلوماتو لپاره، کړئ. د د تصدیق  ترالسھ  (COM)لھ بھرنیو چارو وزارت سره د ماموریت د مشر  .1
 gov.html  -us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us   یا
 .interpreters.html -translators-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv-t/travel/en/ustravel.state.gov/conten .کھ   ووینئ

 تصدیق لرئ، دویم پړاو تھ الړ شئ.   (COM) ال دمخھ د ماموریت د مشر چٻرې 
اسیایي، کونډ/ کونډې یا ځانګړي کډوال لپاره  –، امریکایي فورمھ I-360 د سره ې د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار .2

چمتو شوې الرښوونې تعقیب کړئ. تاسو ښایي خپلھ عریضھ لھ اړینو اسنادو سره (د  uscis.gov/i-360عریضھ ډکھ کړئ. پھ دې پتھ 
یمیل کړئ. د مھربانۍ لھ یې ا mnsci360sivapp@uscis.dhs.govیف شکل) سکین او پھ دغھ پتھ  لومړیتوب لھ مخې پھ پي ډي ا

درتھ یو برٻښنایي رسید  کډوالۍ خدمتونو ادارهد متحده ایاالتو د تابعیت ورکولو او غواړئ   برٻښنالیک پتھ پکې ولیکئ چې  مخې ھغھ
فورمھ   I-360 د یوه تصدیق شوې ھ فورمھ السلیک کړئ. کھ چٻرې باوري کړئ چې د فورمې د الرښوونو مطابق خپلدا درواستوي. 

 لرئ، درٻیم پړاو تھ الړ شئ. 
 استوګنې د ثبت یا د حیثیت د تعدیل پھ سپارلو سره د، د دایمي فورمھ I-485ښایي د   لرئ، فورمھ  I-360 د یوه تصدیق شوې کھ چٻرې .3

an-for-card-uscis.gov/green-ترالسھ کولو) لپاره غوښتنھ وکړئ. د الرښوونو لپاره  قانوني دایمي استوګنې (ګرین کارت
government-us-behalf-employed-nafgha  .485لھ  تر دې چېمخکې  پتې تھ مراجعھ وکړئ-I  ټ سره د ګرین کارفورمې

 عریضھ تصدیق کړو. فورمې  I-360 د ږ باید ستاسولپاره غوښتنھ وکړئ، مو
د  فورمھ وسپارئ.   I-485 ټاکي، چېره د مرکې مھالوٻش وه بھ لھ ھغھ وروستھ تاسو لپاد متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار .4

 I-485 د لھ لورې ټولې چمتو شوې الرښوونې تعقیب کړئ. کھ چٻرې مونږ ستاسو  ېمتحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار
  درواستوو. نو ګرین کارت بھتصدیق کړو، فورمھ 

 
د متحده ایاالتو د یا د ریکارډ وکیالن ښایي  ذینفعانپھ اړه پوښتنو درلودونکي عارضین، فورمې    I-360ځانګړو افغان کډوالو لپاره د یوې ځنډٻدلې 

اړیکھ ونیسي. د اړیکو د   (TTY 800-767-1833) 5283-375-800د اړیکو مرکز سره پھ دې شمٻره  ې تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار
بھر لھ بجو (ختیځ وخت) پورې دي. لھ متحده ایاالتو څخھ  8بجو د ماسخوتن تر  8مرکز کاري ساعتونھ، لھ دوشنبې تر جمعې ورځې، د سھار لھ  

د   egov.uscis.gov/casestatus/landing.doړیکھ نیولی شئ یا پھ انالین بڼھ پھ دې پتھ  شمٻره ا  212-620-3418بل ځای څخھ پھ 
 خپلې قضیې حیثیت معلومولی شئ.  

 
د بھرنیو چارو وزارت د   پھ مھربانۍسره د ځنډٻدلي غوښتنلیک یا د کډوالۍ د ځانګړې وٻزې پھ اړه پوښتنو لپاره،  (COM) د ماموریت لھ مشر

)employed-afghans -visa -visas/immigrate/specialimmg-travel.state.gov/content/travel/en/us-کډوالۍ د ځانګړې وٻزې لھ وٻبپاڼې 
)gov.html-us   .لیدنھ وکړئ 
 

 پھ متحده ایاالتو کې کار کول 
باید د کار جواز غوښتنلیک  وکړای شئ، پھ متحده ایاالتو کې قانوني کار   دا چې د مشروطې اقامې درلودونکي کس پھ توګھ وکولی شئ 

 )765-uscis.gov/i (  765 دپاره لھ-I  خوا تأیید شي. لھ  التونو د تابعیت او کډوالۍ ادارېمتحده ایفورمھ مو  د 
 

 د کار د جواز غوښتنلیک 
 
پړاوونھ بشپړ کړئ:   پاره الندې   قورمې د استولو لھ    I-765  د

https://www.uscis.gov/i-130
https://www.uscis.gov/i-730
https://www.uscis.gov/i-730
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://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.html
https://www.uscis.gov/i-360
https://www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government
https://www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government
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://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
http://www.uscis.gov/i-765
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انتخاب کړئ. پھ دویمھ برخھ کې د   “د کارموندنې منلو لپاره لومړنۍ اجازه”ې پھ لومړۍ برخھ کې فورم  I-765 د. ډکھ کړئفورمھ    I-765 د •
 فورمھ السلیک کړئ.  ده، درٻیمھ (11)(c)شمٻره. د مشروطې اقامې درلودونکو لپاره د کټګورۍ شمٻره  27کټګوري ولیکئ، یا وړت ېخپل

بیړنیو  ، چې ښیي تاسو تھ پھ متحده ایاالتو کې د ورسره یوځای کړئا د سفر ھغھ بل سند یوه کاپي پاسپورټ ی ډکھ او د   ھفورم I-94د خپلې  •
فورمې   I-94د مھمو عامھ ګټو لھ مخې پھ مشروط ډول اقامھ درکړل شوې ده. د  پر بنسټ قانون  INA 212(d)(5)ع بشري اړتیاوو یا 

 وګورئi94.cbp.dhs.gov/I94. ترالسھ کولو پھ اړه ال زیاتو معلوماتو لپاره، 
o ی شئ خپلھ  کول لرئ، نھ پاسپورت  چٻرې کھA-Number  لھپھ انالین بڼھ  پھ کارولو سرهشمٻره I-94  فورمې څخھ استفاده وکړئ .A-

Number   دننھ کړئ:د پاسپورت د شمٻرې پھ برخھ کې شمٻره 

  “AFG”  ھٻواد پھ برخھ کې؛ یا صادروونکيد پاسپورت 
 “USA”  ھٻواد پھ برخھ کې.  صادرونکيد د پاسپورت 

، چې ښیي تاسو تھ پھ متحده ایاالتو کې د  ولرئ، پاسپورټ یا د سفر ھغھ بل سند یوه کاپي ځان سره فورمې  I-94د  فورمھ  I-94 خپلھ •
پھ مشروط ډول اقامھ درکړل شوې ده الندې د مھمو عامھ ګټو لھ مخې   لھ مخېقانون  INA 212(d)(5)بشري اړتیاوو یا تر  بیړنیو

 پتې تھ پست کړئ: 
USCIS WESTERN FORMS 

ATTN: OAW I-765 
10 Application Way 

Montclair, CA 91763-1350 
مشروطھ اقامھ  او تھ مراجعھ وکړئ uscis.gov/humanitarian/information-for-afghansد ال زیاتو معلوماتو لپاره،  •

 کلٻک کړئ.   و برخھدرلودونکي افغانان
ریک شئ (د ګوتو  ه ښایي لھ تاسې وغواړي چې پھ یوه مرکھ کې څرګند شئ یا بایومیټد متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادار •

ي، اضافي معلومات ترالسھ کړي او د شالید او امنیتي معاینات وکړي، د ھغھ ا السلیک) څو ستاسو ھویت تصدیق شنښې، انځور ی
   I-765) ساتلي وي، او دا ھر څھ ستاسو د FBI، چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې (شمولجنایي تاریخچې د ریکارډونو د معاینھ کولو پھ 

، کھ  هتصدیق کړ تیا موترالسھ او بشپړفورمھ     I-765 وروستھ لھ دې چې مونږ ستاسو دپھ اړه تر پرٻکړې وړاندې ترسره کړي. فورمې  
چٻرې د بایومیټریک خدماتو تھ د حاضرٻدلو اړتیا وه، مونږ بھ پھ لیکلې بڼھ تاسو تھ خبر درکړو. کھ تاسو ورتھ اړتیا ولرئ، پھ خبرتیا  

ې د غوښتنلیک د محلي یا د ټاکل شوي مالتړ مرکز موقعیت او ستاسو د وعدې  ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارد متحده کې بھ 
د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو  نٻټھ او وخت  چمتو شي. کھ چٻرې تاسو د بایومٻټرٻک خدماتو وعدې تھ حاضر نھ شئ، 

 ه بھ ستاسو غوښتنلیک رد کړي.  ادار
 

تصدیق کړي، مونږ بھ ستاسو د کارموندنې د جواز سند، پھ ریکارډ  فورمھ    I-765 ده ستاسو د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارکلھ چې 
 کې ستاسو موجودې پتې تھ درواستوو. 

 
 معلومات پھ اړه د فیس

سپارلو فورمې  I-765الملھ پھ متحده ایاالتو کې پھ مشروط ډول د اوسٻدلو اجازه ولري، د لومړنۍ  کړکیچھغھ افغانان چې پھ افغانستان کې د بشري 
 پھ بدل کې کوم فیس ورڅخھ نھ اخیستل کیږي. 

 
فیس غواړي یا پھ متحده ایاالتو کې د کار لپاره  ارګر ګوماري،یاد ولرئ: د فدرالي قانون لھ مخې، ھر ګومارونکی، چې ک پھ د مھربانۍ لھ مخې

او د یوه کارګر پھ توګھ ستاسو د حقونو پھ اړه ال زیات معلومات  فورمھ     I-9تصدیق بشپړوي. د  یاد کارموندنې د وړت   فورمھ،  I-9د افراد ګوماري، 
 .کړئ وړاندې   EADد کار کولو د اجازې سند باید ګومارونکي تھ کولو غوښتنھ کوئ کھ د کار  موندلی شئ.   central-9-uscis.gov/i پھ دې پتھ

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/%23/home
https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights
https://www.uscis.gov/i-9-central/employee-rights-and-resources/employee-rights


6  

 شمٻره او کارتامنیت  د ټولنیز
اسو پھ  تاسو بھ اړ یاست چې د یوې دندې، د ټولنیز امنیت ګټو او نورو دولتي خدماتو ترالسھ کولو لپاره د ټولنیز امنیت شمٻره ولرئ. کھ چٻرې ت

تھ معلومات ورکړي دي څو ھغوي تاسو تھ د ټولنیز  (SSA)بشپړه کړي وي، مونږ د ټولنیز امنیت ادارې فورمھ    I-765 دیوه خوندي پناه ځای کې 
 I-765 د امنیت یوه شمٻره وټاکي او پھ ریکارډ کې موجودې پتې تھ د ټولنیز امنیت کارټ درواستوي. کھ چٻرې تاسو پھ یوه خوندي پناه ځای کې

د موجودو الرښوونو پھ کارولو سره د ټولنیز امنیت یوې   ssa.gov/ssnumberشئ چې پر دغھ پتھ  الی بشپړه کړي نھ وي، نو کوفورمھ 
 کړئ.  ړاندې و  تنلیکشمٻرې لپاره غوښ

 
 د رټنې، تاوتریخوالي او ناوړه ګټھ اخیستنې قربانیانو لپاره سرچینې 

ې داسې  د کورني تاوتریخوالي، اجباري واده او انساني قاچاق پھ ګډون، د رټنې او ناوړه ګټھ اخیستنې ډٻر ډولونھ موجود دي. پھ متحده ایاالتو ک
 شي.   الیکوقوانین موجود دي چې د یوه ناوړه حالت یا اجباري واده پھ مخنیوي کې درسره مرستھ 

 
، چې پر مٻړه/ مٻرمن، مور/ پالر یا ماشوم د واک درلودلو او ساتلو لپاره کارول کیږي. پھ  پھ اړیکھ کې یو ډول عمل دی   کورنی تاوتریخوالی  •

 .  ګواښونھ شامل دي کورني تاوتریخوالي کې فزیکي، جنسي، احساساتي، مالي یا رواني زیان او یا د زیان رسولو  

رضایت پھ دې مانا، چې یو څوک پھ بشپړ،  لھ رضایت پرتھ ترسره کیږي. ھغھ واده دی چې د یوه یا دواړو اشخاصو واده جبري •
ازادانھ او باخبره توګھ، لھ شخص او د واده لھ نٻټې او وخت سره موافقھ وکړي. اجباري واده ښایي ھغھ مھال پٻښ شي، چې ستاسو د 

یا دوکې لھ مخې مجبور کړي چې د خپلې خوښې خالف واده وکړئ. د   ګواښکورنۍ غړي یا نور څوک، تاسو پھ فزیکي، احساساتي، 
 . ګورئو marriage -uscis.gov/humanitarian/forced پھ مھربانۍ سرهاجباري واده پھ اړه ال زیاتو معلوماتو لپاره، 

ا څخھ د تجارتي جنسي اړیکو یا اجباري کار لپاره ناوړه ګټھ اخیستل دي. پھ عمومي ډول، پھ دغھ ناوړه ګټھ لھ یو چ انساني قاچاق •
 کلنۍ څخھ کم عمره 18لھ  څو انساني قاچاق وګڼل شي. سره لھ دې، کھ چٻرې شامل وياخیستنھ کې باید جبر، دوکھ یا زور زیاتی 

، انساني قاچاق ګڼل کیږي. د  ويشامل نھ شخص د تجارتي جنسي اړیکې لپاره وھڅول شي، آن کھ جبر، دوکھ یا زور زیاتی ھم پکې 
ه یې د  د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارکډوالۍ د ھوساینې او نورو ھغو سرچینو پھ اړه ال زیاتو معلوماتو لپاره، چې 

and-trafficking-human-of-uscis.gov/humanitarian/victims- پھ مھربانۍ سره یانو لپاره چمتو کوي،انساني قاچاق قربان
crimes -other  ګورئو . 

ړیا  کھ چٻرې لھ اجباري واده، کورني تاوتریخوالي، انساني قاچاق یا بل ډول رټنې یا ناوړه ګټھ اخیستنې سره مخ شوي یاست، ستاسو پھ ژبھ د و
  :السرچینو سره اړٻکھ ونیسئ مرستې ترالسھ کولو لپاره

 
 www.ndvh.org،  (TTY) 3224-787-800 ,7233-799-800:پھ اړه ټلیفوني کرښھتاوتریخوالي  يکورن د •
،   4673-656-800 پھ اړه ملي ټلیفوني کرښھ: )RAINN( ملي شبکې تیري ناوړه ګټھ اخیستنې او تیري، جنسي د •

www.rainn.org. 
 www.missingkids.com،   5678-843-800مرکز:  يمل  لپاره ماشومانو کٻدونکو لاخیست ناوړه ګټھیا  وشو وورک د •
 www.ncvc.org، ,(TTY) 7996-211-800 ,2255-394-800مرکز: يمل قربانیانو جرم د •

o 233733لیکلی پیغام:   .7888-373-888:اړه ملي ټلیفوني کرښھپھ قاچاق  يانسان د 

http://www.ssa.gov/ssnumber/
https://www.uscis.gov/humanitarian/forced-marriage
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-and-other-crimes
http://www.missingkids.com/
http://www.ncvc.org/
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 د بې سرپرستھ ماشومانو لپاره معلومات
کلونو یې عمر ټیټ وي، پھ متحده ایاالتو کې د کډوالۍ قانوني حیثیت نھ لري او پھ متحده ایاالتو   18بې سرپرستھ ماشوم ھغھ څوک دی چې تر   

 .  قانوني ساتونکی نھ لري چې ھغھ لھ ھغھ ساتنھ او مراقبت وکړيکې مور/ پالر یا داسې 
 

او د بې سرپرستھ )ORR( خدماتو ادارې بشري  وزارت او د کډوالو د میشتیدو او روغتیا  ایاالتو د ال زیاتو معلوماتو لپاره د متحده 
 اړیکھ ونیسئ او یا ، 7001-203-800سره:  ماشومانو او سپانسرانو لپاره د کډوالو د بیا مٻشتٻدنې د بشري خدماتو لھ دفتر 

information@ORRNCC.com برښتالیک واستوئ. 

mailto:information@ORRNCC.com

