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د هغو جوازلرونکیو )مشروطو( افغانانو لپاره مالوماتي پاڼه چې له نظامي مرکزونو څخه خارجیږي

- د کډوال لپاره ځانګړې ضمیمه

تونــو تــه ښــه راغلســت. خپلــو نویــو کورونــو تــه د ســفر او محلــي ټولنــو کــې د ادغــام پرمهــال بــه ستاســو روغتیــا، مصونیــت او  متحــدو ایال
هوســاینه زمــوږ لــه اساســي لومړیتــوب څخــه وي. 

ا ا

د کډوالۍ ځانګړې ویزې

ــه توګــه د  ــه د ځانګــړي کــډوال پ ــه امل ــه اســتازیتوب د کار ل ــا د هغــه پ ــت لخــوا ی ــو د دول ت کــه چېــرې فکــر کــوئ چــې د متحــده ایال
وضعیــت د بدلون/تنظیــم پــه موخــه د غوښــتنې لپــاره پــه شــرایطو برابــر یاســت، او یــا دا چــې پــه خپــل غوښــتنلیک مــو کار پیــل کــړی 
تــو تــه لــه راتــګ څخــه مخکــې نــه وي بشــپړه کــړې،  ــۍ د ځانګــړې ویــزې اړونــد غوښــتنلیک پروســه مــو متحــده ایال وي، خــو د کډوال

تاســو بایــد لنــدې پروســه بشــپړه کــړئ: 

ا

ا
ا

	. پــه بهرنیــو چــارو وزارت کــې د ماموریــت د رییــس )COM( د تأییــد پــه موخــه خپل غوښــتنلیک وړاندې کړئ. پــه دې اړه 
travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg- ا ډېــرو مالوماتــو لپــاره دغــه د ل
  travel.state.gov/content/travel/en/وېب ســایټ وګــورئ یــا د visa-afghans-employed-us-gov.html
ــه  ــړئ. ک ــه وک ــه مراجع ــې ت  us-visas/immigrate/siv-iraqi-afghan-translators-interpreters.htmlوې بپاڼ
چېــرې مــو لــه وړانــدې د ماموریــت د رییــس )COM( تأییــد ترلســه کــړې وي، بیــا د دې پروســې دویــم پــړاو پیــل کــړئ. 
ــت او  ــو د تابعی ت ــده ایال ــم متح ــا ه ــاره، ی ــډ لپ ــډې / کون ــیایي-امریکایي، کون ــه او د آس ــه ډک 	. د Form I-360 فورم
کډوالــۍ د خدمتونــو )USCIS( ادارې تــه خپــل غوښــتنلیک ولېــږئ. د www.uscis.gov/i-360 پــه وې بســایټ کــې 
ــای  ــره یوځ ــندونو س ــا وړ س ــتنلیک د اړتی ــل غوښ ــې خپ ــئ چ ــولی ش ــو ک ــړئ. تاس ــب ک ــوونې تعقی ــوې لرښ ــر ش ذک
ســکېن او د برېښــنالیک )د Pdf پــه بڼــه( لــه لرې یــې دغــه برېښــنالیک gov.dhs.uscis@nsci360sivapp تــه 
تــو د تابعیــت او کډوالــۍ د خدمتونــو )USCIS( اداره ستاســو د ســندونو  ولېــږئ. کــه چېــرې غــواړئ چــې د متحــده ایال
 Form I-360 برېښــنايي رســید ترلســه کــړي، بیــا د ترلســه کوونکــي برېښــنايي آدرس هــم ولیکــئ. کــه چېــرې مــو د

فورمــه تأییــد شــوې وي، بیــا د یــادې پروســې درېیــم پــړاو پیــل کــړئ. 
 Form I-485,( تصویــب شــوې فورمــه د ځــان ســره لــرئ، کــولی شــئ چــې د دې Form I-360 3. کــه چېــرې د
Application to Register Permanent Residence or Adjust Status( لینــک پــه کارولــو ســره د I-485 فورمــې 
تــو د تابعیــت او  د لېږلــو لــه لرې د دایمــي اســتوګنې د قانونــي وضعیــت پــه هکلــه خپــل غوښــتنلیک د متحــده ایال
 www.uscis.gov/green-card-for-an-afghan-ادارې تــه وړانــدې کــړئ. پــه اړه پــه )USCIS( کډوالــۍ د خدمتونــو
ــي  ــي قانون  employed-behalf-us-governmentوېب ســایټ کــې موجــودې دې لرښــوونې تعقیــب کــړئ. د دایم
اســتوګن پــه توګــه ستاســو دForm I-360  فورمــه بایــد د وضعیــت د تنظیــم اړونــد د Form I-485 فورمــې لــه ډکولــو 

څخــه وړانــدې تصویــب شــوې وي. 
ــۍ د خدمتونــو )USCIS( اداره بــه  تــو د تابعیــت او کډوال ــو وروســته، د متحــده ایال ــه ډکول 4. د  Form I-485فورمــې ل
ــوا  ــو )USCIS( د ادارې لخ ــۍ د خدمتون ــت او کډوال ــو د تابعی ت ــده ایال ــواړي. د متح ــاره وغ ــې لپ ــو د مرک ــايي تاس ښ
تــو د  ارښــوونې تعقیــب کــړئ. د Form I-485 فورمــې د تصویــب پــه صــورت کــې بــه د متحــده ایال وړانــدې شــوې ل
ارې د قانونــي دایمــي اســتوګنې کارډ در ولیــږي  تابعیــت او کډوالــۍ د خدمتونــو )USCIS( اداره تاســو تــه د پســت لــه ل

)چــې د ګریــن کارډ پــه نــوم هــم یادیــږي(. 

ا
ا

ا ا
ا

ا
ا ا

ا

ا ا

ا

ا
ا

ا
ُ
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لګښتونه/فیس

·د ځانګــړي افغــان کــډوال لپــاره د)Form I-360(  ډکــه شــوې فورمــه د هــر ډول فیــس یــا لګښــت لــه ورکــړې څخــه مســتثنی  	
ده. 

·د ځانګــړي افغــان کــډول لپــاره د I-360 تصویــب شــوې فورمــې لــه مخــې د I-485 فورمــه هــم د فیــس لــه ورکــړې څخــه مســتثنی ده.  	
غوښــتونکي بایــد د I-485 فورمــې د ښــي لــوري پــه ســر کــې د )OAW( اړونــد څرګندونــې هــم ذکــر کــړي. 

ځانګــړي افغــان کــډوال، غوښــتونکي، ګټــه  اخیســتونکي، یــا هــم مربوطــه مدافــع وکیــلن کــولی شــي چــې د  Form I-360د ځنــډول شــوې فورمــې 
ــه د  ــو )USCIS( ادارې ســره پ ــۍ د خدمتون ــت او کډوال ــو د تابعی ت ــه موخــه د متحــده ایال ــو پ اســه کول ــو د ترل ــه پوښــتنو د ځوابون ــه هکل پ
۵۲۸۳- ۳۷۵- ۸۰۰ شــمېره او یــا د )TTY ۸۰۰ -۷6۷ -۱۸۳۳( پــه وســیله اړیکــه ونیســي. د تمــاس نیولــو د مرکــز کاري ســاعتونه د دوشــنبې څخــه 
د جمعــې تــر ورځــې پــورې د ســهار لــه ۸:۰۰ بجــو څخــه پیــل او د ماښــام تــر ۸:۰۰ بجــو پــورې دوام کــوي. هــر هغــه څــوک چــې د متحــده 
تــو څخــه بهــر پــه دې هکلــه د مالوماتــو غوښــتنه کــوي بایــد د دې ۳۴۱۸- 6۲۰- ۲۱۲ شــمېرې ســره اړیکــه ونیســي او یــا هــم د خپلــې  ایال

قضیــې څرنګوالــۍ پــه آنلیــن ډول پــه دغــه egov.uscis.gov/casestatus/landing.do وېب ســایټ کــې وګــوري. 

ا ا
ا

ا
ا

د ماموریــت د رییــس )MOC( ســره د غوښــتنلیک یــا ویــزې د ځنډېــدو پــه هکلــه د پوښــتنو اړونــد مالوماتــو ترلســه کولــو پــه موخــه، لطفــا د بهرنیــو 
 )https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-چــارو وزارت دې

ــې تــه مراجعــه وکــړئ. )gov.html وېب پاڼ

ً ا
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