
 

ي پا�ه، 
 هغو افغان ځانګړو کډوالو لپارە معلومايت

ې طلب کوي 
ې په یوە خوندي پناە ځای �ې د حالت/ حیث�ت د تعد�ل لپارە د غوښتيښ  �پ

 
ې تاسو خپلو ن��و کورونو ته   ئ متحدە ا�االتو ته ښه راغالست. څنګه �پ ئ، ستاسو روغت�ا،   ور�ئ �� او په خپلو مح�ي ټولنو �ې مدغم�ې

 خوندیتوب او خ�ي ښ�ګ�ه به زمونږ لوم��توب وي.  
 

 ځانګړي کډوال 
ې د متحدە ا�االتو د حکومت په استازو�� ستاسو د دندې پر  ې تاسو باور لرئ، �پ بنسټ د یوە ځانګړي کډوال په توګه د حالت/ که چ�ې

ې متحدە ا�االتو ته تر راتګ وړاندې مو د کډوا�� د ځانګړې   حیث�ت د تعد�ل لپارە د یوە غوښتنل�ک د سپارلو مستحق �است، �ا دا �پ
ې الندې �ادە شوې پروسه �  ە کړې مو نه وي، تاسو به اړ �است �پ � ە کړئ: و�زې د غوښتنل�ک پروسه پ�ل کړې وي، خو �ش�پ �  ش�پ

 د تصدیق غوښتنه وکړئ.   (COM)له بهرنیو چارو وزارت �ە د مامور�ت د م�ش  .1
visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us-د ال ز�اتو معلوماتو لپارە،  •

gov.html-us-employed-afghans-visa-immg  ا�-l/en/ustravel.state.gov/content/trave
interpreters.html-translators-afghan-iraqi-visas/immigrate/siv   . ئ  وو�يښ

•  . ئ ې تاسو ال دمخه د مامور�ت د م�ش تصدیق لرئ، دو�م پړاو ته الړ �ش  که چ�ې
ي  I-360فورمه  �ە   (USCIS)  د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې .2 ، کونډ(ې) �ا ځانګړي   –، ام��کايي ي اس�ايي

ې تعق�ب کړئ.   uscis.gov/i-360ډکه کړئ. په دې پته  کډوال لپارە ع��ضه 
 چمتو شوې الرښوويښ

ښ او په دغه پته   • ي ډي ا�ف شکل) سکني ې په يپ
ي خپله ع��ضه له اړ�نو اسنادو �ە (د لوم��توب له م�ښ تاسو ښايي

nsci360sivapp@uscis.dhs.gov   ې تاسو ې هغه ب��ښنال�ک پته پ�ې ول��ئ �پ
� له م�ښ ا�م�ل کړئ. د مه��ايښ

ي رس�د درواستوي.   (USCIS)االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە د متحدە ا�غواړئ   درته یو ب��ښنايي
ې تاسو  • .   I-360فورمه  یوە تصدیق شوېکه چ�ې ئ  لرئ، در��م پړاو ته الړ �ش

ې  .3 ي له  I-360 فورمه ستاسو     (USCIS)د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە که چ�ې   تصدیق کړي وي، تاسو ښايي
ې د ثبت �ا د حالت/ حیث�ت د تعد�ل لپارەI-485فورمه   ي   غوښتنه  ، د دا��ي استوګيښ

�ە، د حالت/ حیث�ت د تعد�ل �ا قانويښ
ي د متحدە   ې تاسو په متحدە ا�االتو �ې یوە پته لرئ، ښايي ې (ګ��ن کار� ترالسه کولو) لپارە غوښتنه وکړئ. که چ�ې دا��ي استوګيښ

ې تاسو په   I-485ډکه کړئ څو ستاسو په فورمه  I-485ا�االتو په یوە خوندي پناە ځای �ې فورمه   . که چ�ې ي
�ې شامل �ش

ئ.   �� ې په اړە و�وه�ې ئ او د نوې پيت �� ې خپل نوي کور ته ورس�ې ې ډکه کړئ �پ ي هغه مهال يي متحدە ا�االتو �ې کومه پته نه لرئ، ښايي
ې څخه فورمه  ې تاسو له خپ�ې نوې پيت afghan-an-for-card-uscis.gov/green-ډکوئ، د الرښوونو لپارە  I-485که چ�ې

government-us-behalf-employed  ا�-for-card-eligibility/green-card-card/green-greenuscis.gov/
interpreter-or-translator-iraqi-or-afghan-an   .ې ته مراجعه وکړئ  پيت

ې د فورمه  • ې تاسو په   2الرښوونو مطابق د پاسپورت اندازې  I-485 تاسو اړ نه �است �پ انځورونه وسپارئ. که چ�ې
-I�ە مو فورمه  (USCIS) ادارېاالتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو د متحدە ا�یوە خوندي پناە ځای �ې �است او 

ت�ا مو ترالسه کړي وي،  360 ې خ�ب
 د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە ډکه کړي وي او د رس�ديښ

(USCIS)   485فورمه به ستاسو –I ې د ثبت �ا د حالت/ حیث�ت د تعد�ل لپارە غوښتنه ، زمونږ له  ، د دا��ي استوګيښ
ې تعق�ب کړئ.   I-360لورې د فورمه  

. تاسو با�د پورته په در��م پړاو �ې �ادې شوې الرښوويښ ي  تر تصدیق مخ�ې وميښ
ې تاسو هغه مهال فورمه  �اددښت:   • ې په خوندي پناە ځای �ې �است، I-485 که چ�ې د متحدە ا�االتو  و نه سپارئ �پ

تصدیق    I-360تر سپارلو مخ�ې فورمه  I-485با�د ستاسو د فورمه   (USCIS) د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە 
  کړي. 

ې تاسو   (USCIS)د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە  .4 ، �پ به له هغه وروسته تاسو لپارە د مر�ې مهال��ش و�ا�ي
  وسپارئ.  I-485فورمه  
ې تعق�ب کړئ. که له لورې ټو�ې (USCIS) د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې   •

چمتو شوې الرښوويښ
ې مونږ ستاسو ښ کارټ/ ګ��ن کار� تاسو ته درواستوو.  I-485فورمه  چ�ې  تصدیق کړو، مونږ به ستاسو شني

کار چټک کړي،  پر مخ بیولو  به ستاسو د غوښتنل�ک (USCIS) د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە  •
   که هغه په یوە خوندي پناە ځای �ې �ا ستاسو له نوي کور څخه ډک شوی وي. 

 

ې د متحدە ا�االتو په یوە خوندي پناە ځای �ې فورمه  ې �پ
ي الرښوويښ

 ډکوي:  I-485هغو خل�و لپارە اضا�ښ
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ې تاسو فورمه  .1 � او السل�ک کړئ، په خوندي پناە ځای �ې  I-485کله �پ د متحدە ا�االتو  غوښتنل�ک(ونه) په مناسب ډول �ش�پ
ې په خپل الس وسپارئ.   (USCIS) د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې   یوە مامور ته يي

ې  • ې  یو مامور هغه مهال موجود نه و    (USCIS) د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارېکه چ�ې ي �پ
ې   ې �پ تاسو د غوښتنل�ک(ونو) سپارلو ته چمتو �است، هر خوندي پناە ځای به یو ټا�ل شوی موقع�ت ولري چ�ې

 . ئ  تاسو خپل غوښتنل�ک سپار� �ش
ت�ا    (USCIS)د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە .2 ې په یوە خوندي پناە ځای �ې د رس�د یوە خ�ب ي کو� �پ

نه �ش
ې  به ټول سپارل شوي  (USCIS)  په اړە قضاوت وکړي. د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە چمتو کړي �ا يي

 غوښتنل�کونه د پروسس لپارە یوە مرکزي موقع�ت ته واستوي.  
ت�ا واستوي.  I-485نوموړی د پروسس مرکزي موقع�ت به په فورمه   • ې ته د رس�د یوە خ�ب  �ې ثبت شوې پيت

، د خپل فورمه   • ي ښ ډي �ي �ې د کډوا�� ن��واله ادارە وښيي ې دا په واشنګنت� ، د کار د اجازې لپارە  I-765که چ�ې
ت�ا �ې لست شوې پته مه کاروئ.   غوښتنل�ک، لپارە د خوندي پناە ځای �ا د رس�د په خ�ب

ې تاسو په متحدە ا�االتو �ې  • ت�اوې او نور اعالنات ترالسه  یوە پته چمتو نه کړئ، که چ�ې ي هغه د مر�ې خ�ب تاسو ښايي
ې   ې دراستوي.   (USCIS) د متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارە   نه کړئ، �پ  يي

ې بدلوئ، • ې تاسو پيت ې د کار� بدلول په ډکولو AR-11فورمه   ورځو �ې دننه د  10تاسو با�د په  که چ�ې د متحدە  ، د پيت
ې ستاسو پته بدله شوې دە.   (USCIS) ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې   ته خ�ب ورکړئ �پ

د   egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.doد ډکولو لپارە تر ټولو چټکه الر په دې پته  AR-11د خپل  •
ي خدماتو �ا نورو  ې بدلول به  انالین فور�ې کارول دي. د متحدە ا�االتو له پوسيت د متحدە   ادارو �ە ستاسو د پيت

 �ە ستاسو پته تازە نه کړي.   (USCIS)  ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې

 ف�س
 

 کوم ف�س نه لري.  I-360فورمه د افغان ځانګړي کډوال لپارە ډکه شوې  •
 کوم ف�س نه لري.   I-485پر بنسټ فورمه  I-360 فورمه یوە افغان ځانګړي کډوال لپارە د تصدیق شوې  •
ي کونج �ې  I-485فورمه غوښتون�ي با�د د خپ�ې   •  شامل کړي.  ”OAW“په پورته �ښب

 
ي د   I-360 فورمه  ځانګړو افغان کډوالو لپارە د یوې ځنډ�د�ې  ، ګټه وړون�ي �ا د ر�کار� څارنواالن ښايي ښ په اړە پوښتنو درلودون�ي عارضني

ە   (USCIS)متحدە ا�االتو د تابع�ت او کډوا�� خدماتو ادارې  (TTY 800-767-1833) 5283-375-800د اړ�کو مرکز �ە په دې شم�ې
، د  ې

ې تر جم�ې ور�ئ . د اړ�کو د مرکز کاري ساعتونه، له دوشنيب بجو (ختیځ وخت) پورې   8بجو د ماسخوتن تر   8سهار له اړ�که ون��ي
ە  ون له بل ځای څخه په دې شم�ې ئ �ا په انالین ب�ه په دې پته   3418-620-212دي. له متحدە ا�االتو څخه ب�ي اړ�که نیو� �ش

egov.uscis.gov/casestatus/landing.do  . ئ ې حیث�ت معلومو� �ش  د خپ�ې قضيي
 

ې   �
د مامور�ت م�ش �ە د ځنډ�د�ي غوښتنل�ک �ا د کډوا�� و�زې په اړە پوښتنو لپارە د بهرنیو چارو وزارت له و�بپايښ

-us-employed-afghans-visa-immg-visas/immigrate/special-ravel/en/ustravel.state.gov/content/t
gov.html   .څخه ل�دنه وکړئ 
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