
هغه افغان اتباع چې د متحده ايالتونو له لوري/ له پاره ګمارل شوي او يا يې له نړيوالو ځواکونو سره د افغانستان د امنيت ټيڼګښت په برخه کې کار کړی وي، ښايي د  
ځانګړيو ويزو ) SIV( ډلبندۍ غوښتنليک له پاره په شرايطو برابر وي. ځانګړی کډوال کوالی شي  په متحده ايالتونو کې د دايمي قانوني اقامت )LPR( لپاره غوښتنليک 

وړاندی کړي. پر شرايطو برابروالي له پاره بايد:   
له بهرنيو چارو وزارت )DOS(  سره د ماموريت د رئيس )COM(  تأييدي ولري؛ او 	 
دا چې کوم وخت تاسې غوښتنليک وړاندی کوئ او آيا د غوښتنليک د وړاندی کولو پر مهال تاسې په متحده اياالتو کې ياست يا نه،  بايد د ځانګړې  کډوالۍ ويزې 	 

SIV  د ډلبندي  غوښتنليک هم له هغو مواردو سره يوځای وړاندې کړي چې الندې يې يادونه شوې ده:  
بهرنيوچارو وزارت کې د افغانانو له پاره د ځانګړې کډوالۍ  ويزو SIV غوښتوونکيو د ځانګړيو کډوالۍ د ډلبندۍ غوښتنليک DS-157، فورم ولري؛  يا	 
د متحده ايالتونو د  اتباعو او کډوالۍ خدماتو له  دفتر )USCIS( سره يا د امريکايي ـ آسيايي اوالدونو / کونډانو، يا ځانګړې کډوالۍ  I-360، فورم غوښتنليک ولري. 	 

غوښتنليک څنګه وړاندې کړم؟  
هغه  افغان اتباع  چې د  2022 کال د  جوالی 20 مې نيټې څخه را په ديخوا   د ځانګړې کډوالۍ د ويزې SIV ډلبندۍ په لټه کې وی ، بايد د ماموريت د رئيس تأييد له پار 

د بهرنيو چارو وزارت ته DS-157  فورم غوښتنليک واستوي. دا يوه نوی پروسه ده چې د تېرې دوه پړاويزې پروسې ځای ناستی ده. د الزياتو معلوماتو له پاره زموږ ويب 
سايټ travel.state.gov/afghan ته مراجعه وکړئ.     

دI-360 فورم څه وخت د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ د خدماتو دفتر ته واستوو؟  
افغان وګړي چې  د 2022 کال د جوالی 20  نېټې  د ماموريت رئيس منظور شوی يا د انتظار په حال کې تأييدي لري، په عمومي ډول به هم اړ وی تر څو د I-360 فورم 
د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر ته واستوی. په ياد ولرئ که سر له 2022 کال د جوالی 20 مې نيټي ستاسې د ماموريت ريس تاييدی د انتظار په حالت کې 
وی او ستاسو د ماموريت رييس تاييدی غوښتنليک کې امضا شوی DS-157 غوښتنليک هم شامل وی، تاسې اړ نه ياست تر څو د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو 

دفتر سره د I-360 فورم غوښتنليک ثبت کړئ.  الندې چارت ته  دې مراجعه وکړي. د الزياتو معلوماتو له پاره uscis.gov/i-360 مراجعه وکړئ.   

هغه افغان اتباع چې د I-360 فورم  يا DS-157   تأييد شوي فورم  لري، کوالی شي د خپل وضعيت د تنظيم په موخه  د دايمي قانوني اقامت وضعيت ) د شين کارت 
ترالسه کول( له پاره له I-485 فورم سره د دايمي اقامت د ثبت يا د وضعيت د تنظيم غوښتنليک وړاندې کړي. د الزياتو معلوماتو له پاره uscis.gov/i-485 مراجعه وکړئ. 

د ځانګړيو کډوالۍ ويزې ډلبندۍ لپاره د هغه افغان تبعه غوښتنليک چې د امريکا 
متحده اياالتو دولت لپاره يی کار کړی دی 

بيا...که چېرې ستاسو...
د ماموريت د رئيس له خوا  دغوښتنليک تأييدي د انتظار په حال کې ده او تاسو يو 

السليک شوی DS-157 فورم لرئ. 
د ماموريت د رئيس له خوا د غوښتنليک او  DS-157 غوښتنليک له تأييد 

وروسته کوالی شئ  د I-485  فورم په ډک کولو سره د ګرين کارت له پاره د 
متحده ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر ته غوښتنليک وړاندې کړئ.

د ماموريت د رئيس له خوا دغوښتنليک تأييدي د انتظار په حال کې ده او تاسو يو 
نه السليک شویDS-157   فورم لرئ.

د ماموريت د رئيس له خوا د غوښتنليک له تأييد وروسته I-360 فورم د متحده 
ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر سره ثبت کړئ. وروسته له دی چي ستاسو 

I-360 فورم غوښتنليک منظور شي، تاسې  کوالی شئ  د I-485  فورم په ډک
کولو سره د ګرين کارت له پاره د متحده ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر ته 

غوښتنليک وړاندې کړئ. 
د ماموريت د رئيس له خوا  دغوښتنليک تأييدي د انتظار په حال کې ده او  تاسو يو 

السليک شوی DS-157 فورم نه لرئ.
د ماموريت د رئيس له خوا د غوښتنليک له تأييد وروسته I-360 فورم د متحده 

ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر سره ثبت کړئ. وروسته له دی چي ستاسو 
I-360 فورم غوښتنليک منظور شي، تاسې  کوالی شئ  د I-485  فورم په ډک

کولو سره د ګرين کارت له پاره د متحده ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر ته 
غوښتنليک وړاندې کړئ. 

غوښتنليک د ماموريت د رئيس له خوا  د 2022 کال د جوالی په 20 تأييد شوی 
دی. 

I-360 فورم د متحده ايالتونو د اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر  سره ثبت کړئ.
وروسته له دی چي ستاسو I-360 فورم غوښتنليک منظور شي، تاسې  کوالی 
شئ  د I-485  فورم په ډک کولو سره د ګرين کارت له پاره د متحده ايالتونو د 

اتباعو او ګډوالۍ خدماتو دفتر ته غوښتنليک وړاندې کړئ. 
د I-360  فورم په متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر کې د انتظار په 

حال کې دی.
د I-360 فورم له تأييد وروسته کوالی شئ د I-485 فورم په ډک کولو سره د متحده 

ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر ته د ګرين کارت غوښتنليک وړاندې کړئ. 

http://travel.state.gov/afghan
http://uscis.gov/i-360
http://uscis.gov/i-485


د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر کې د I-360 فورم ډک کولو له پاره اضافي الرښوونې
د دې له پاره چې د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍخدماتو دفتر ستاسو غوښتنليک په اغېزناکه توګه وپلټي، بايد د خپل I-360 فورم سره د اړتيا وړ ټول معلومات او اسناد ور  

واستوئ. 

د اړتيا وړ اسناد 
د پاسپورت، زېږون کار، پېژندپاڼې ) تذکرې( يوه کاپي څو دا وښيي چې تاسې د افغانستان اتباع ياستئ. 	 
ستاسو د ماموريت د رئيس د تأييد يوه کاپي؛ 	 
د I-94 فورم د مخ او شا  يوه کاپي، او که چېرې په متحده ايالتونو کې فزيکي حضور لرئ، د متحده ايالتونو د سرحدي محافظت او ګمرک )CBP( څخه د 	 

خروجي/ دخلوي سوابقو يوه کاپي؛ او 
I-360 فورم غوښټنليک چې د 6 شمېرې په 11 برخه کې مو السليک کړی دی.	

که چېرې د ملي هويت ښوونې له پاره لومړني سندونه نه لرئ، کوالی شئ له سمو معلوماتو سره ثانوي سندونه واستوئ. که چېرې هر يو له ثانوي سندونه څخه چې الندې 
ورنه يادونه شوې، استوئ، بايد د لومړنيو سندونو د نشتوالي په اړه داليل وړاندې کړئ. 

لومړني سندونه
پاسپورت؛	 
تذکره؛ يا	 
زېږون کارت.	 

ثانوي سندونه
د ډريوي ليسنس؛	 
د بيوګرافي يا هغو سندونو په اړه  مالتړي معلومات چې ال دمخه مو د متحده ايالتونو دولت يا د متحده ايالتونو د  اتباعو او کډوالۍ  خدماتو دفتر ته وړاندې کړي يا 	 

نور سندونه لکه: 
د متحده ايالتونو د ويزې غوښتنليک) DS-160، DS-260(؛	 
د نوم او زېږون نېټې لروونکي مذهبي او روغتيايي معلومات؛ يا 	 
تحصيلي سوابق چې ستاسو نوم او د زېږون نېټه وښيي.	 

 د زېږون ثبت شوی سند چې الندې موارد په کې شامل وي:	 
د  زېږون نېټه، د زېږون ځای او له سمې امال سره ستاسو بشپړ نوم؛	 
ستاسو د مور او پالر بشپړ نومونه؛ او  	 
دا چې کورنۍ مو په څه ډول ستاسو له زېږون څخه خبر ترالسه کړ. 	 

که چېرې د پورتنيو اړينو يا رسمي سندونو څخه يې يو هم نه شئ وړاندې کولی بايد په ليکلي او تفصيلي بڼه د هغو د نشتون يا د وړاندې کولو  ناممکنوالي په اړه تشريحات 
ورکړئ، په توضيحاتو کې الندې موارد ځای کړئ:

په سمه توګه بشپړ نوم، د زېږون نېټه او د زېږون ځای؛ او	 
په سمه توګه ستاسو د مور او پالر د زېږون نېټه او زېږون ځای.	 

همدارنګه بايد د لومړنيو او ثانوي سندونو د وړاندې کولو د ناممکن والي  په اړه د خپلو څرګندونو  سمون او بشپړوالی تأييد کړئ. 
په سند کې بايد دا قيد شي چې وړاندې شوي معلومات ستاسو له خوا معتبر او سم دي. 	 
خپل سند بايد السليک کړئ خو د رسمي ثبت تأييد ته يې اړتيا نشته. 	 

اضافي سرچينې
د افغان اتباعو په اړه د الزياتو معلوماتو له پاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر ته مراجعه وکړئ:

 	uscis.gov/allieswelcome - د افغانستان اتباعو له پاره معلومات
 د هغو افغانانو له پاره ګرين کارټ چې د متحده اياتونو  دولت له خوا/ لوري په کار ګمارل شوي دي:    	 

uscis.gov/green-card-for-an-afghan-employed-behalf-us-government
د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر د اړېکو مرکز 5283-375-800) په ژوندۍ بڼه د مرستې ترالسه کولو له پاره الرښوونه: اتومات سيسټم کې د 	 

خبرو پر مهال ووايئ “ افغان” يم او د “متحدانو ښه راغالست عمليات” پروګرام له خوا دوسيه لرئ(
د پتې بدلون په صورت کې له لېږد وروسته د 10 ورځو  په ترڅ کې د متحده  ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو  دفتر ته په  uscis.gov/ar-11 پتې ريپورټ 	 

ورکړئ.  
د I-94 فورم او د متحده ايالتونو د دخولي/ خروجي سوابقو بياځلي ترالسه کولو له پاره i94.cbp.dhs.gov ته مراجعه وکړئ.  

د پېژندنې واقعي کارت او د غوښتنليک ترالسه کولو په اړه د معلوماتو له پاره په dhs.gov/real-id/real-id-faqs  پته د داخلي امنيت وزارت سايټ ته مراجعه وکړئ.

2 (Pashto)
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