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 خپل   ھغو ځانګړو کډوالو افغانانو لپاره معلوماتي پاڼھ چې پھ یوه خوندي پناه ځای کې د 
 کوي  وضعیت د تنظیم پھ اړه غوښتنھ 

 
ستاسو  نوټولنو کې مدغمٻږئ،  سیمھ ایزنویو کورونو تھ ورځئ او پھ خپلو تاسو خپلو التو تھ ښھ راغالست. څنګھ چې متحده ایا

 ږ لومړیتوب وي. زمو روغتیا، خوندیتوب او ښٻګڼھ بھ

 ځانګړي کډوال 
باور لرئ چې لھ متحده ایاالتو سره یا یې پھ استازیتوب د دندې پر بنسټ د ځانګړي کډوال پھ توګھ د حیثیت د تعدیل د   کھ چٻرې 

و ال مو خ ې وٻزې د غوښتنې پروسھ پیل کړي غوښتنې مستحق یاست یا مو متحده ایاالتو تھ تر راتګ وړاندې د کډوالۍ د ځانګړ
 پروسھ بشپړه کړئ: ې بشپړه کړي نھ وي، نو اړ یاست چې الند

 . تأیید ترالسھ کړئ (COM)د ماموریت د مشر چارو وزارت او بھرنیو  .1
visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us-ال زیاتو معلوماتو لپاره، د  •

 gov.html-us-employed -afghans-visa-immg  یا-travel.state.gov/content/travel/en/us
interpreters.html-translators-afghan -iraqi-visas/immigrate/siv وګورئ . 

 دویم پړاو تھ الړ شئ. تأیید ترالسھ کړی وي، (COM)د ماموریت د مشر مو لھ مخکې نھ  کھ چٻرې  •
 

اسیایي، کونډ/ کونډې یا  –امریکایي فورمھ،   I-360د سره   )USCIS(کډوالۍ خدمتونو ادارې  او تابعیتد متحده ایاالتو د  .2
 تعقیب کړئ.  uscis.gov/i-360پھ دې پتھ چمتو شوې الرښوونې ځانګړي کډوال لپاره عریضھ ډکھ کړئ. 

 
شکل) سکین او پھ دغھ پتھ   PDFښایي خپلھ عریضھ لھ اړینو اسنادو سره (د لومړیتوب لھ مخې پھ  •

nsci360sivapp@uscis.dhs.gov   کې ولیکئ چېھھغھ برٻښنالیک پتھ پایمیل کړئ. د مھربانۍ لھ مخې یې 
 نایي رسید درواستوي. درتھ یو برٻښبھ ه کډوالۍ خدمتونو ادار او تابعیتمتحده ایاالتو د غواړئ 

 لرئ، درٻیم پړاو تھ الړ شئ. تصدیق فورمې I-360 د کھ چٻرې •
 

تأیید شوې فورمھ لرئ، د دایمي قانوني  فورمې I-360د  خوالھ  کډوالۍ خدمتونو ادارېت او یکھ چٻرې د متحده ایالتونو د تابع  .3
پتې  )uscis.gov/i-485(  او یا د کډوالۍ وضعیت  تنظیم مو لھ  فورمھ I-485پاره د شین کارت ترالسھ کولو ) لھ  اقامت ( د

فورمھ واستوئ. کھ چٻرې پھ متحده ایالتونو ې پتھ I-485کې یې ولیکئ او I-485شئ  پھ  کوالینو   څخھ ترالسھ کړئ.
لرئ،  نو نوي کور تھ لھ رسیدو وروستھ مو خپلھ نوې پتھ مو یاده کړھو کولی شئ ھغھ پھ دوسیھ کې ثبت کړئ.  کھ چٻرې نھ

afghan-an-for-card-uscis.gov/green-فورمھ کې ثبت کړه، د استولو الرښونې لھI-485مو نوې پتھ پھ 
government-us-behalf-employed    او یا-eligibility/green-card -card/green-uscis.gov/green
interpreter-or-translator-iraqi-or -afghan-an-for-card- پتې تھ څخھ ترالسھ کړئ  . 

قطعې انځورونھ ھم   2د پاسپورټ د انځور پھ اندازه کې ورنھ یادونھ شوې  فورمھ I-485 ددا اړینھ نھ ده لکھ څنګھ چې   •
  .واستوئ
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پاره  بشپړه او واستولھ، د مرکې لھ  فورمھ I-485  چې د وروستھ لھ ھغھ کډوالۍ خدمتونو اداره بھ او تابعیتد متحده ایاالتو د  .4
 وخت تنظیم کړي. 

ږ ستاسو طبیق کړئ. کھ چٻرې موکډوالۍ خدمتونو ادارې لھ لورې ټولې چمتو شوې الرښوونې ت او تابعیت د متحده ایاالتو د   •
 کړو.  پُست تصدیق کړو، نو  ګرین کارټ بھ مو در  فورمھ I-485د 

او یا  پھ امن خونې ثبت وي نلیک تھ د رسیدنې بھیر کھبھ ستاسو غوښت کډوالۍ خدمتونو اداره  او تابعیت د متحده ایاالتو د   •
 چټک کړي.  ثبت شوی وی، ھم ستاسو پھ نوي کور کې

 
 د فیسونو ورکړه  .5

 پاره فیس نھ شتھ. لھ    فورمې   I-360د  د ځانګړي افغان کډوال لپاره   •

سپارلو پھ بدل کې کوم فیس   ېفورم I-485فورمې پر بنسټ د  I-360 یوه ځانګړي افغان کډوال لپاره د تصدیق شوې  •
 نشتھ.  

 کلمھ ولیکي. ”OAW“فورمې پھ پورتنۍ ښي لوري حاشیھ کې د   I-485غوښتونکي باید د  •
پھ اړه د متحده ایالتونو د   فورمې  I-360شې د ځانګړو افغان کډوالو لپاره د  کوالیغوښتوونکي، ذینفعان او سابقھ لروونکي وکیالن 

اړیکھ ونیسي. د اړیکو د  (TTY 800-767-1833) 5283-375-800ت او کډوالۍ خدماتوادارې د اړٻکو لھ مرکز سره  یتابع 
بجو (ختیځ وخت) پورې دي. لھ متحده ایاالتو   8بجو د ماسخوتن تر  8مرکز کاري ساعتونھ، لھ دوشنبې تر جمعې ورځې، د سھار لھ  

اړیکھ نیولی شئ یا پھ انالین بڼھ پھ دې پتھ   3418-620-212څخھ بھر کسان پھ دې شمٻره 
egov.uscis.gov/casestatus/landing.do  معلومولی شئ. د خپلې قضیې حیثیت 

 
د ماموریت لھ مشر سره د ځنډٻدلي غوښتنلیک یا د کډوالۍ وٻزې پھ اړه پوښتنو لپاره، پھ مھربانۍ  د بھرنیو چارو وزارت لھ وٻبپاڼې 

-us-employed-afghans-visa-immg -visas/immigrate/special-travel.state.gov/content/travel/en/us
gov.html   .لیدنھ وکړئ 
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