د عامه مکلفیت وروستی شوی قانون توشیح 2022
د متحده ايالتونو د کورني امنيت وزارت ( )DHSداسې يو قانون وروستی او توشيح کړی چې د فډرال په رسمي جريده کې خپرېږي .دغه قانون د
متحده ايالتونو د کورني امنيت وزارت ( )DHSلهخوا د پرديو وګړيو ( بې تابعته کسان) لهپاره عامه مکلفيت نهمنلو مديريت څرنګوالي موضوع
توضيح کوي .ياد قانون له« عامه مکلفيت» څخه د تاريخي درک په موخه د څو کلونو لهپاره نافذ وو او تر هغه چې تېرې ادارې د عامې روغتيا
بشپړې ښيګڼې لکه روغتيايي او تغذيې مرستې د عامه مکلفيت نه منلو په توګه په پام کې نيولې وې ،بېرته اعاده کوي .هغه قانون چې نن اعالن شو ،د
قانوني کډوالۍ سيسټم ته د باور بېرته راګرځولو برخه کې د بايډن دولت ژمنتيا ښيي.
ښايي هغه کسان چې د متحده ايالتونو تابعيت نه لري په « عامه مکلفيت» بدل شي ،په دې معنې چې ښايي د امرار معيشت نشتوالي له کبله به په دولت
پورې وتړل شي ،کولی شی چې د قانوني دايمي اقامت ته په منل کيدو سره ( په عامه اصطالح کې ګرين کارت بلل کېږي) منعه کړای شي .له
2019کال مخکې کابو ټولې غير نغدي ښيګڼې لکه روغتيايي او خوراکي مرستو له پلټنې څخه لېرې کېږي د  2019کال قانون چې باالخره لغو شوه
او نور د تطبيق وړ نهدی دغه ډول پروګرامونو کې د دغسې کسانو د نومثبتونې کموالي المل شو چې په هغو کې د نه منل کيدو عامه مکلفيت کې
شامل نه دي ،لکه په مختلط وضعيت لروونکيو کورنيو کې د متحده ايالتونو تابعيت لروونکي ماشومان .د دغه قانون توشيح او د فډرال رسمي جريده د
هغه ثبت د دغې اصطالح له تاريخي درک او د هغه له عواقبو څخه مخنيوی کوي.

د متحده ايالتونو د کورني امنيت وزارت ( )DHSپه دغه قانون سره د عامه مکلفيت نه منلو دليل
په بل ډول تعقيبوي
د نويو او ستونزمنو فورمونو بشپړول او
ضميموي اسناد الزمي نهګڼي ؛
د اقامت غځولو او وضعيت بدلون لهپاره د
غيرکډوالۍ غوښتنليکونه او عريضي الزمي
نهګڼل کېږي؛ او

پيچلي ا و حيرانوونکي معيارونه ن ه رامنځت ه
کوي.

د ډډه کولو ارزښت ل ه پامه نه غورځو ي ـ
حتی د هغو کسانو پ ه شمول چې په لومړي و
پړاونو کې د دغ ه قانون په شرايطو براب ر
هم نهوي ،د کډوالۍ ل ه منفي عواقب و څخ ه د
ويرې پ ر بنس ټ د عام ه ګټ و پروګرامون و
کې له مشارک ت څخه ن ه زړه تور ی کوي

ټولو ته ډاډ ورکوي؛

د کرنګرې الرښونو سره مطابقت لري؛

د هغو مامورينو او کسانو لهپاره چې د
متحده ايالتونو تابعيت نهلري همدارنګه
د هغوی د کورنيو لهپاره په څرګنده
توګه د درک وړ دی؛
له ورته موقعيت لروونکيو کسانو سره
د ناسم چلند راکمولو لهپاره د منسجم او
منصفانه قضاوت المل کېږي؛
د متقاضيانو لهپاره ناروا خنډونه له منځه
وړي؛ او
پهعمومي توګه ل ه هغ و کسان و څخ ه چې
د عامه مکلفيت پ ه شرايطو برابر نهدي،
مخنيوي کوي.

