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 ھغو افغان ځانګړو کډوالو لپاره معلوماتي پاڼھ،
 چې پھ یوه خوندي پناه ځای کې د حالت/ حیثیت د تعدیل لپاره د غوښتنې طلب کوي  

 
متحده ایاالتو تھ ښھ راغالست. څنګھ چې تاسو خپلو نویو کورونو تھ ورځئ او پھ خپلو محلي ټولنو کې مدغمېږئ، ستاسو روغتیا، 

 خوندیتوب او خیر ښېګڼھ بھ زمونږ لومړیتوب وي.  
 ځانګړي کډوال 

بنسټ د یوه ځانګړي کډوال پھ توګھ د حالت/ حیثیت د  کھ چېرې تاسو باور لرئ، چې د متحده ایاالتو د حکومت پھ استازولۍ ستاسو د دندې پر 
  تعدیل لپاره د یوه غوښتنلیک د سپارلو مستحق یاست، یا دا چې متحده ایاالتو تھ تر راتګ وړاندې مو د کډوالۍ د ځانګړې وٻزې د غوښتنلیک

 شپړه کړئ: پروسھ پیل کړې وي، خو بشپړه کړې مو نھ وي، تاسو بھ اړ یاست چې الندې یاده شوې پروسھ ب 

 د تصدیق غوښتنھ وکړئ.   (COM)لھ بھرنیو چارو وزارت سره د ماموریت د مشر   .1
visa-immg-visas/immigrate/special-el/en/ustravel.state.gov/content/trav-د ال زیاتو معلوماتو لپاره،  •

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

 شئ.کھ چېرې تاسو ال دمخھ د ماموریت د مشر تصدیق لرئ، دویم پړاو تھ الړ  •
اسیایي، کونډ(ې) یا ځانګړي کډوال   –، امریکایي I-360فورمھ  سره  (USCIS)د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارې  .2

 چمتو شوې الرښوونې تعقیب کړئ.   uscis.gov/i-360ډکھ کړئ. پھ دې پتھ  لپاره عریضھ
عریضھ لھ اړینو اسنادو سره (د لومړیتوب لھ مخې پھ پي ډي ایف شکل) سکین او پھ دغھ پتھ  تاسو ښایي خپلھ  •

nsci360sivapp@uscis.dhs.gov  ایمیل کړئ. د مھربانۍ لھ مخې ھغھ برٻښنالیک پتھ پکې ولیکئ چې تاسو غواړئ د
 درتھ یو برٻښنایي رسید درواستوي.   (USCIS)او کډوالۍ خدماتو اداره متحده ایاالتو د تابعیت 

 لرئ، درٻیم پړاو تھ الړ شئ.  I-360فورمھ کھ چېرې تاسو یوه تصدیق شوې  •
فورمھ  تصدیق کړي وي، تاسو ښایي لھ I-360 فورمھ ستاسو    (USCIS)کھ چېرې د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره  .3

485-I سره، د حالت/ حیثیت د تعدیل یا قانوني دایمي استوګنې   لپاره غوښتنھ، د دایمي استوګنې د ثبت یا د حالت/ حیثیت د تعدیل
(ګرین کارډ ترالسھ کولو) لپاره غوښتنھ وکړئ. کھ چېرې تاسو پھ متحده ایاالتو کې یوه پتھ لرئ، ښایي د متحده ایاالتو پھ یوه خوندي 

. کھ چېرې تاسو پھ متحده ایاالتو کې کومھ پتھ نھ کې شامل شي I-485ډکھ کړئ څو ستاسو پھ فورمھ   I-485پناه ځای کې فورمھ  
لرئ، ښایي ھغھ مھال یې ډکھ کړئ چې خپل نوي کور تھ ورسېږئ او د نوې پتې پھ اړه وپوھېږئ. کھ چېرې تاسو لھ خپلې نوې پتې  

 government-us-behalf-employed-afghan-an-for-card-uscis.gov/greenډکوئ، د الرښوونو لپاره  I-485څخھ فورمھ 
  interpreter-or-translator-iraqi-or-afghan-an-for-card-eligibility/green-card-card/green-uscis.gov/greenیا 

 پتې تھ مراجعھ وکړئ.  
 انځورونھ وسپارئ.  2الرښوونو مطابق د پاسپورت اندازې  I-485 تاسو اړ نھ یاست چې د فورمھ  •
تر سپارلو مخکې فورمھ  I-485باید ستاسو د فورمھ   (USCIS) متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره  یاددښت: د •

I-360  .تصدیق کړي  
فورمھ بھ لھ ھغھ وروستھ تاسو لپاره د مرکې مھالوٻش وټاکي، چې تاسو  (USCIS)د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره  .4

485-I  .وسپارئ  
لھ لورې ټولې چمتو شوې الرښوونې تعقیب کړئ. کھ چېرې  (USCIS) د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارې  •

 تصدیق کړو، مونږ بھ ستاسو شین کارټ/ ګرین کارډ تاسو تھ درواستوو.  I-485فورمھ   مونږ ستاسو
 بھ ستاسو د غوښتنلیک پر مخ بیولو کار چټک کړي. (USCIS) د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره  •
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