
د قانون پر بنسټ د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر)USCIS( د هغو افغان پناه اخېستوونکيو غوښتنليکونو بهير ته 
رسيدنه کوي چې د متحدينو د هرکلي عملياتو )OAW( پر بنسټ په متحده ايالتونو کې د مشروط اقامت اجازه لري او د يووالي او 

ملي امنيت ساتنې سره دغه پروګرام چټکوي.

که چيرته تاسئ د توکم، مذهب او مليت له يوې ځانګړې ټولنيزې ډلې سره د تړاو يا سياسي نظريې له امله په تېر وخت کې ګواښل شوي وي ياست يا 
په راتلوونکي کې له ګواښ سره مخ وي او اوسمهال په متحده اياالتو کې ياست، کوالی شئ د پناغوښتنئ غوښتنليک وړاندی کړئ. که چېرې په متحده 

ايالتونو کې د پناه غوښتنه کوئ، بايد متحده ايالتونو ته له دننه کيدو وروسته د يو کال په ترڅ د پناه اخېستنې غوښتنليک وړاندې کړئ که وکوالی شئ داسې 
بدل شوي شرايط وړاندې کړئ چې ستاسو د پناه اخيستنې د ځنډ المل وښيئ او يا دا چې شرايطو ته په پام سره په يو معقول زماني پړاو خپل غوښتنليک 

ثبت کړی. 

يو استثنايي شرط چې په هغو کې شامل دی خو ور پورې محدود نه شي پاتې کيدی، په لومړي کال کې په متحده ايالتونو د مشروط اقامت يا قانوني وضعت 
ساتل دي. د بېلګې په ډول د يو مشروط اقامت درلودونکي کس په توګه د متحدانو هرکلي عملياتو)OAW( په ترڅ کې مو په متحده ايالتونو کې مشروط 

ترالسه کړی او په داسې حال کې چې مشروط اقامت مو ال معتبر وي، د پناه اخېستې غوښتنليک وړاندې کړئ، ښايي د دوسيې ترتيب له پاره د يو کلن 
مهلت څخه د استثنايي شرايطو " فوق العاده شرايطو" وړ واوسئ. که چېرې د خپلې يوې کلنې مشروطې نېټې له انقضاء وروسته د پناه اخېستنې غوښتنليک 

وړاندې کړئ، کوالی شئ د پناه اخېستنې غوښتنليک له يو کلن مهلت څخه برخمن شي. البته د دې له په پام کې نيولو پرته چې څه وخت ثبتېږي، د متحده 
ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر)USCIS( ستاسو غوښتنليک مني. که چېرې د پناه اخېستنې غوښتنليک د مشروط اقامت له پايته رسيدو وروسته 
وړاندې کړئ، د پناه اخېستنې افسر له تاسو سره مرکه کوي او شرايطو ته په کتو به دا معلومه کړي چې آيا په يو معقول زماني پړاو کې مو غوښتنليک 

ثبت کړی کنه. له همدې امله که چېرې د مشروط اقامت مودې له پايته رسيدو مخکې دوسيه ثبت کړئ، ستاسو په ګټه دی. 

(

 د بٻلګې پھ توګھ کھ چٻرې د 2022 کال د جنوري لھ 31 مخې متحده ایالتونو تھ دننھ شوې یاست، باید د 2023 کال د جنوري پھ 31 او یا د 
ھغھ مخکې دپناھاخٻستنې اقدام وکړئ مګر دا چې وښیئ چې د دوسیې چمتو کولو یو کلن مھلت وروستھ پر استثنایي شرایطو برابر یاستئ.

 په داسې حک لاې چې ستاسو د مشروط اقامت وخت لامه معتر دی، د پنها اخېستنې غوښتنليک وړاندک ېړئ، ښايي په شرايطو يې برابر واوسئ
 فوق العاده شرايط". که چېرې د مشروط اقامت مودې له انقضاء وورسته د پنها اخېستنې غوښتنليک وړاندک ېړئ، که د مشروط اقامت له 

انقضاء وروسته په يو معقوله مودک هې د پنها اخېستنې غوښنتليک وړاندک ېړئ، کولای شئ د پنها اخېستنې له يو نلک مڅ تلهخه برخمن واوسئ.

 که له يوکلن مهلت وروسته خپله دوسيه ثبت کړئ، موږ مو غوښتنليک منو او دا معلومو چې آيا په فوق العاده استثنايي شرايطو باندې برابر 
ياستئ کنه. 

د پناه اخېستنې ښيګنې
• که پناه درکړل شوه، کوالی شئ له يو کال وروسته د قانومي دايمي اقامت وضعيت ) ګرين کارټ( غوښتنه وکړئ، خو په هغه صورت کې چې 

خپل اقامت مو ساتلی وي.
•  له پنځه کلن دايمي قانوني اقامت وروسته کوالی شئ د تابعيت ترالسه کولو له پاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر)USCIS( ته 

غوښتنليک واستوئ.
• که د اصلي پناه غوښتوونکي په توګه د پناه اخېستنې وضعيت درکړل شي، ښايي د I-730 فورم استولو شرايط وړ وګرځئ چې پر بنسټ يې کوالی 

شئ د پناه اخېستوونکي/ پناه غوښتوونکي )uscis.gov/i-730(، د ژوند ملګري او له 21 کلنۍ کم عمره اوالدونو د يوځای کيدی غوښتنليک واستئ.

د پناه اخېستنې له پاره څه ډول اقدام وکړو؟
د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ اخدماتو دفتر)USCIS( کې I-589، يا د پناه اخېستنې او له اخراج څخه د مخنيوي )uscis.gov/i-589(فورم ثبت کړئ.

 متحده ايالتونو کې د افغان تبعه په 
توګه د پناه اخېستې غوښتنليک

Rev. 10/14/2022 
Pashto

https://www.uscis.gov/i-730
https://www.uscis.gov/i-589


پناه اخېستنې ته چټکه رسيدنه

 1کتګورۍ 
که افغان تبعه يا بې تابيعته ياستئ او په دې وروستيو کې مو په افغانستان کې ژوند کړی وي؛ •

د 2021 کال د جوالی له 30 نېټې څخه د 2022 کال د سپټمبر تر 30 پورې مو د متحده ايالتونو مشروط اقامت ترالسه کړی؛

•

د مشروط تابعيت نېټه مو ال پايته نه ده رسېدلې.

2کتګورۍ 
•
•
 •

  •

افغان يا بې تابعيه کس ياستئ او په دې وروستيو کې مو افغانستان کې ژوند کړی؛
مشروط قاامت مو د 2022 کال د سپټمبر ل30 ه وروسته ترلاسه کړی؛

و د هغه کس ميرمن/ ميړه ياستئ چې په پورتنۍ 1کټګورۍ کې شامل دی؛ ا
تاسو د پلار/ مور يا داسې کس تر قانوني مرقابت لاندې ياستئ چې په پورتنۍ 1 کټګورۍ کې شاما لو فق                                  مطابق یو بې 

سرپرسته کس تثبيت شوي ياست.

په چټکئ سره پړاوونو بشپړولو له پاره I-589 فورم ډک کولو الرښوونې 
د I-589 فورم له ډک کولو مخکې الندې څلور پړاوونه بشپړ کړئ:

د خط پاکټ په " چېرته يې بايد واستوو" او يا " ځانګړې لارښوونې " برخه کې د شته لارښونو پر بنسه )ټره برخه چې غواړا ( ئړونده پته د •
 uscis.gov/i-589 پ ان ټرنيتې ېپان I-589د پټکا پر مخ ه فورک مې

ی  ول  کئد متحدانو هريلک عميلاتو د پما وړ لکم   "Attn: OAW" ې" پر پاکټ وکلي. ئ

•

 

.

ولیکئ. بېلګې په توهګ، د متحدینو پناه اخېستنې وضتيع سرOAR" ه" متحديا هالتونو ته دننه شوي ياست، د مشروط اقامت وضتيع برخه کې د متحدانو
پناغوښتنې عميلاتو وضعيت "OAR" ولکيئ. او

ئ       د دننه ک يدو وروسته نېټه مو د نېتې برخه کې د I-589 فور1 م م .A.I ،خ. برخ19 ،هپوښتنه ولکي
کI-589 ه فورم په سمه توهګ بشپړ کړئ او موږ دا تشخيص کړو چې د1  یا 2 کټګورۍ شرايطو باندې برابر ياستئ، د I-589 فورم مو په چټکۍ 

سره د پړاوونو بشپړولو تا هستوو.
د هغه بې تابعيته کسانو له پاره چې د دولتي بودجې تمديد او بيړنيو مرستو وړاندې کولو مقررې تر پوښښ الندې نھ راځي، د مثتې پناا هخېستنې

غوښتنکيل پuscis.gov/asylum ه وبي ساټي کې د پارامترونو په چوکاټ کې د پناا هخېستنې مثبتو مرکو په طرحه کې لومړيتوب بندي کوو. د پناه 
اخېستنې دفترونو ريئسان ښايي د هرق ېضېي مطابق د پناا هخېستنې له پاره بيړني غوښتنلک وپلټي، له دې ډلې کهل چې ستاسو د کورنۍ يو غړی په يو 

هېواد کې لھ خطر سره مخ وي او يا د ځورونا ېدعا کوي، په مهربانۍ سره د هر ډول بيړنيو مرکو طرحې له پارغ هوښتنکيل په لکيلي بڼه د پناا هخېستنه 
ېهغ دفتر ته چې ستاسو دوسيو ته د رسيدنص ېلاحتي لري، واستوئ. د متحديه االتونو د اتباعو او کډوالۍ خدماتو دفتر              کې زموږ د خدماتو 

او موتيقع موندنې                                                 پاڼې ته مراجهع وکړئ. 

مهمه يادونه
د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( څخه د اطالعيو او مهمو اسنادو له ترالسه کولو څخه د ډاډمنتيا اود ځند په حالت کې غوښتنليکونو، 

عريضو او د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر د مکتوبونو ترالسه کولو له پاره په عمومي توګه هر ځل د ځای له بدلون وروسته د 10 ورځو په 
ترڅ کې خپله نوې پته د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته ورکړئ، حتی که چېرې په لنډمهاله توګه هم خپل ځای بدلوئ. د ريپورټ 

ورکوونې څرنګوالي په اړه له uscis.gov/ar-11 ويب سايټ څخه ليدنه وکړئ. څو په آنالين بڼه د پتې بدلون غوښتنليک استولو بهير زده کړئ. که 
 nbcafghancoa@uscis.dhs.gov اړوند د پتې بدلون غوښتنليک په اړه پوښتنه لرئ، په مهربانۍ سره )OAW( چېرې د متحدانو هرکلي عملياتو

پته د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته بريښناليک واستوئ. 

د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( سرچينې 
uscis.gov/allieswelcome - د افغانو له پاره معلومات •

uscis.gov/asylum - د پناه اخېستوونکيو له پاره معلومات  •
uscis.gov/tools/settling-us - جزوه - له کډوالو او پناه اخېستوونکيو هرکلی )USCIS( د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر  •

که چېرې مو I-589 فورا مستولی وي او له الندې ګټکوريو څخه په يوه ېغېک ې شالم ياستي د متحده ایالتونو د اتباعو او کډوالۍ خدما تو 

                 6 U.S.C. § 279(g)(2)                

د   I-589 فورم پ1 ه پاڼA.I. ،I-589 ېک ه برخ.،  19cه پوښتنھ، خپل اوسنی وضعیت د مشروط اقامت وضعي ت ("Parole")          په برخه 
ېک د 

 •     

(egov.uscis.gov/office-locator)

 •     

(USCIS)

دفتر(USCIS) د دولتي بودجې تمد او د بیړنیو مرستو وړاندې کولو قانون د               برخې مطابق ستاسو د فورم پړاوونه بشپړولو بهير چټکوي. 

•

2502(c)

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/ar-11
mailto:mailto:nbcafghancoa%40uscis.dhs.gov?subject=
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/citizenship/civic-integration/settling-in-the-us
https://egov.uscis.gov/office-locator
https://www.uscis.gov/i-589
mailto:nbcafghancoa@uscis.dhs.gov



