
د 2021 کال له جوالی راهيسې کابو 85000 افغان اتباعو ته په متحده ايالتونو کې په خپلو نويو ټولنو کې د متحدانو هرکلي عملياتو )OAW( د يوې 
برخې په توګه ميشت ځايونه ورکړل شوي. د متحده ايالتونو د داخلي امڼيټ وزارات له خپلو فډرالو، ايالتي او ځايي شريکباڼو سره افغان اتباعو سره د 

هغوی بياميشتيدنې او په متحده ايالتونو کې د قانوني مسيرونو په اړه معلوماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوامداره مرستې وړاندې کولو لپاره د همغږۍ 
په حال کې دی. که افغان تبعه ياستئاو اوس په متحده ايالتونو کې ژوند کوئ، د کډوالۍ څو قانوني مسيرونو ته به السرسی لرئ:

پناهغوښتنه 
که يو افغان تبعه ياستئ چې متحده ايالتونود متحدانو هرکلي عملياتو )OAW( پر بنست مو په متحده ايالتونو کې مشروط اقامت ترالسه کړی، اوس هم په 
متحده ايالتونو کې ياستئ او د مليت، توکم، مذهب، ځانګړيو ټولنيزو ګروپونو کې د غړيتوب يا سياسي باورنو له امله زور زياتی درسره کېږي او ياهم 
ويرېږئ چې په افغانستان به زور زياتی درسره و شي، نو کوالی شي د پناه اخېستنې وړاندېز وکړئ. که پناه اخېستنې غوښتنليک غوره کوئ، بايد متحده 

ايالتونو ته د دننه کيدو له وروستۍ نېټې څخه د يو کابل په ترڅ کې غوښتنليک وړاندې کړئ، مګر دا چې وښودلی شئ چې د دوسيې چمتو کولو يو کلن 
مهلت څخه وروسته په استثنايي شرايطو برابر ياستئ.

که له ټاکلي يو کلن مهلت وروسته خپله دوسيه ثبت کړئ، سره له دې هم د متحده ايالتونو د کډوالۍ او اتباعو د خدماتو دفتر)USCIS( ستاسوغوښتنليک 
مني، موږ به دا وپلټو چې آيا په شرايطو کې مو داسې بدلون راوستی چې له هغو سره د پناه اخېستنې لپاره د شرايطو برابروالی باندې يې اغېز کړی 

وي. يا له داسې فوق العاده شرايطو سره مخ شوي ياست چې ستاسو د پناه اخېستنې غوښتنليک په وړاندې کولو کې يې ځنډ رامنځته کړی وي او دا چې 
 )OAW( غوښتنليک کې ځنډ ستاسو شرايطو ته په پام سره مدلل دی. په عمومي توګه که چېرې د مشروط اقامت لروونکي کسان د متحدانو هرکلي عملياتو

پر بنسټ د پناه اخېستنې غوښتنليک له سپارلو مخکې مناسبه دوره کې خپل معتبر مشروط اقامت ساتلی وي، د فوق العاده او استثاني شرايطو سره برابر 
ياستئ. په داسې بڼه چې الهم خپل مشروط اقامت وساتي، نو له دې کبله د يو کال په ترڅ کې د هغه وړاندې کولو ته اړتيا نه لري.

که چېرې مو د پناه اخېستنې غوښتنليک د مشروط اقامت له پايته رسيدو وروسته وړاندې کړئ، د پناه اخېستنې افسر له تاسو يو لړ پوښتنې مطرحه کوي 
او د دوسيې ثبت کې ځنډ مدلل والی مو وضعيت ته په پام سره تثبيتوي. که چېرې افسر دا تثبيت کړي چې ستاسو ځند معقول نه دی، هغه مهال د کډوالۍ 
يا مشروط اقامت وړ نه ياستئ. افسر نه شي کوالی ستاسو پناه اخېستنې غوښتنليک ومني خو د هغه پر ځای ستاسو د پناه اخېستنې غوښتنليک د کډوالۍ يو 

قاضي ته راجع کوي څو مو د پناه اخېستنې غوښتنليک بياځلي په غونډه کې وپلټي او په متحده ايالتونو کې مو د اقامت اجازه تثبيت کړي. 

دپناهاخېستنېښيګڼې
هغه کسان چې د پناه اخېستنې سند ترالسه کوي، کوالی شی له يو کال وروسته د قانوني دايمي اقامت ) ګرين کارټ( غوښتنه وکړي. د الزياتو معلوماتو 
لپاره دغه ويب سايټ uscis.gov/asylum وګورئ. او يا د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر)USCIS( د کډوالو او پناه اخېستوونکي د هر کلي 

جزوه ډانلود لپاره دغه ويب سايټ uscis.gov/tools/settling-us ته مراجعه وکړئ. له پنځو کلونو قانوني دايمي اقامت او د شرايطو برابروالي ځينو 
الزاماتو په رعايت سره کوالی شئ د متحده ايالتونو د تابعيت سند ترالسه کولو لپاره غوښتنليک وړاندې کړئ . له دې سربېره، که چېرې پناه اخېستوونکي 

په توګه درته د پناه اخېستې سند درکړل شي، ښايي د I-730 فورم، د پناه اخېستوونکي/ پناه غوښتنې اقاربو غوښتنليک د خپلي ژوند ملګري او له 21 کلونو کم 
عمره مجردو اوالدونو سره د يوځای کيدو غوښتنه وکړئ. I-730 فورم ترالسه کولو، د فورم الرښونو او د دوسيې ثبت اړوندې اليحې په

uscis.gov/i-730 ويب سايټ کې کتلی او مطالعه کوی شئ.

غوښتنليکڅنګهوړاندېکړم؟
د پناه اخېستنې غوښتن ليک وړاندې کولو لپاره I-589 فورم او اخراج څخه د مخنيوی لپاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالو دفتر )USCIS( کې فورم 
ډک کړئ. I-589 فورم ته د السرسي، د فورم الرښونو او په دوسيه کې دثبت ځای په اړه اړوندې اليحې په uscis.gov/i-589 ويب سايټ کې کتلی او 

مطالعه کوالی شي. 
يادونه: د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالو دفتر )USCIS( د ځينو افغان پناه اخېستوونکيو غوښتنليکونو ته د رسيده ګي لپاره د 2502)c( برخه کې د دولتي 
بودجې تمديد قانون او بيړنيو مرستو وړاندې کولو بهير چټکوي. د دغه قانون پر بنسټ، د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالو دفتر )USCIS( د پناه  اخيستې 

لومړنۍ مرکه د دوسيې له ثبت وروسته د 45 وروځو په ترڅ کې اخلي او که استثنايي شرايط نه وي موجود، د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالو دفتر 
)USCIS( د پناه اخېستنې وروستی تصميم د دوسيې له ثبت وروسته د 150 ورځو په ترڅ کې بشپړوي. د خپل غوښتنليک له چټکتيا څخه د ډاډ ترالسه 

کولو لپاره د افغان اتباعو لپاره د معلوماتو ويب سايټ uscis.gov/allieswelcome د پناه اخېستې. برخه وګورئ. 
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دخانکړېکډوالۍويزوډلبندي
هغه افغان اتباع چې د متحده ايالتونو دولت له لوري/ لپاره او ياهم په افغانستان کې د امنيت ساتنې د بين المللي ځواکونو سره کار کړی وي، ښايي د کډوالۍ 

ځانګړيو ويزو )SIV( ډلبندي غوښتنليک له شرايطو سره برابر واوسئ.

دځانګړېکډوالۍويزودډلبنديښيګڼې
يو ځانګړی کډوال کوالی شي د I-485 فورم، د اقامت ثبت يا وضعيت تنظيم )uscis.gov/i-485(غوښتنليک د دايمي قانوني اقامت )ګرين کارټ( لپاره  
واستوئ. له پنځه کلن دايمي قانوني اقامت او په شرايطو برابروالي الزاميت په رعايت سره کوالی شئ د امريکا متحده ايالتونو د تابعيت ترالسه کوالی 

لپاره غوښتنليک وړاندې کړئ. 

څنګهغوښتنليکوړاندېکړو؟ 
د 2022 کال د جوالی له 20 وروسته افغان اتباع چې د ځانګړې ويزې )SIV( ډلبندي کې شامل دي، عموماً بايد د ځانګړې ويزې )SIV( ډلبندي 

غوښتوونکيو لپاره د DS-157 فورم د ماموريت رئيس)COM( له تأييد سره همهاله د بهرنيو چارو وزارت )DOS( ته واستوئ. دغه پروسه نوې ده چې 
د پخوانۍ دوه پړاويزې هغې ځای نيسي، د الزياتو معلوماتو لپاره travel.state.gov/afghan ويب سايټ وګورئ. 

کهچېرېدماموريترئس)COM(تأييديولرو،څهبايدوکړو؟
که چېرې په متحده ايالتونو کې ياستئ او له مخکې مو د ځانګړې کډوالۍ ويزې )SIV( بهير پيل او د 2022 کال د جوالی له 20 مخکې مو د بهرنيو چارو 
وزارت )DOS( د ماموريت د رئيس )COM( تأييد ترالسه کړی وي، بايد I-360 فورم، د امريکايي آسايي کونډ/ کونډې ځانګړې کډوالۍ غوښتنليک مو د 

متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر)USCIS( ته واستوئ. د الزياتو معلوماتو لپاره: uscis.gov/i-360 ويت سايټ ته مراجعه وکړئ. 

کهچېرېمېغوښتنليکدماموريترئيس)COM(تأييديلپارهدانتظارپهحالکېوي،څهبايدوکړم؟
که چېرې متحده ايالتونو کې د2022 کال د جوالی په 20 مه يا له هغه مخکې وړاندې شوې غوښتنليک سره ژوند کوئ او د ماموريت رئيس تأييدي ته د 

انتظار په حال کې ياستئ، الندې جدول وګورئ: 

نوبيا…کهتاسو…

غوښتنليک مو د ماموريت رئيس )COM( له خوا تأييدي ته د انتظار په 
حالت کې دی او د DS-157 السليک شوی فورم لرئ. 

د ماموريت رئيس )COM( له خوا د غوښتنليک او د DS-157 فورم له 
تأييد وروسته کوالی شئ د I-485 فورم ډک کولو سره د ګرين کارټ 

لپاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر)USCIS( ته غوښتنليک 
وړاندې کړئ. 

غوښتنليک مو د ماموريت رئيس )COM( له خوا تأييدي ته د انتظار په 
حالت کې دی او د DS-157 بې السليکه فورم لرئ.

 I-360 له خوا د غوښتنليک له تأييدي وروسته )COM( د ماموريت رئيس
فورم سره متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته غوښتنليک 

واستوئ. د I-360 فورم له تأييد وروسته کوالی شي، د I-485 فورم په 
ډک کولو سره د ګرين کارت ترالسه کولو لپاره د متحده ايالتونو د اتباعو 

او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته غوښتنليک واستوئ .
غوښتنليک مو د ماموريت رئيس )COM( له خوا تأييدي ته د انتظار په 

حالت کې دی او د DS-157 السليک شوی فورم نه لرئ.
 I-360 له خوا د غوښتنليک له تأييدي وروسته )COM( د ماموريت رئيس 

فورم د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته واستوئ. د 
I-360 فورم له تأييد وروسته کوالی شئ، د I-485 فورم په ډک کولو سره 
د ګرين کارت لپاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته 

غوښتنليک واستوئ 
غوښتنليک مو د ماموريت رئيس )COM( له خواد 2022 کال د جوالی له 

20 نېټې مخکې تأييد شوی دی.
I-360 فورم د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته 

واستوئ. د I-360 فورم له تأييد وروسته کوالی شئ، د I-485 فورم په 
ډک کولو سره د ګرين کارت لپاره د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ 

دفتر )USCIS( غوښتنليک واستوئ 
د I-360 فورم د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( 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 دفتر )USCIS( ته د ګرين کارت 
غوښتنليک واستوئ 



دکورنۍپربنسټکډوالۍغوښتنليکونه
که چېرې مو د کورنۍ يو غړی )د ژوند ملګری، والدين، زوی، لور، خور او ورور( د متحده ايالتونو تبعه يا دايمي قانوني اوسيدونکی وی، ښايي ستاسو 

په استازيتوب د کډوالۍ غوښتنليک وړاندې کولو وړ وي. 

دکورنۍپربنسټکدوالۍغوښتنليکښيګڼې
که مو د کورنۍ غړي د کډوالي غوښتنليک تأييد کړ، د قانوني دايمي اقامت وضعيت له شرايطو برابر)ګرين کارت ترالسه کول( واوسئ. په عمومي توګه 

له پنځو کالو دايمي قانوني اقامت وروسته او په شرايطو برابروالي ځينو الزاميتونو سره کوالی شي د متحده ايالتونو د تابعت غوښتنه وکړئ.

دکورنۍيوغړیمېڅنګهکوالیشيدکورنۍپربنسټکډوالۍغوښتنليکوړاندېکړي؟
د کورنۍ پر بنسټ کډوالۍ غوښتنليکونو او په شرايطوالي بهير په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره 

uscis.gov/green-card/green-card-eligibility-categories ويب سايت وګورئ. 

دلنډمهالهمحافظتوضعيت
د 2022 کال د مارچ په 16 مه د کورني امنيت وزير افغانستان د 18 مياشتو لپاره د لنډمهاله محافظت وضعيت )TPS( په توګه اعالن کړ. د افغانانو لپاره 
دغه اعالن )او هغه کسان چې مليت يې نه وي معلوم او په وروستي ځل يې په افغانستان کې معمول اقامت کړی وي( د 2022 کال د مارچ له 15 راهيسې 

په دوامداره توګه په متحده ايالتونو کې اوسېږي، اجازه ورکوي د لنډمهاله ساتل شوي وضعيت )TPS( لپاره لومړنی غوښتنليک وړاندې کړي. 

دلنډمهالهمحافظتوضعيت)TPS(ښيګڼې
که چېرې د لنډمهاله محافظت وضعيت )TPS( لرئ، نو له متحده ايالتونو څخه به ونه اېستل شئ خو کوالی شئ د کار جواز يو سند ترالسه کړئ. ښايي د 

سفر جواز درکړل شي او د کورنۍ امنيت وزارت له خوا له خوا د کډوالۍ وضعيت له امله نه  نيول کېږي. 

يادونه: که د لنډمهاله محافظت وضعيت )TPS( لپاره نوم ثبتوئ، کوالی شئ د غيرکډوال، د کډوالۍ غوښتنليک پر بنست د وضعيت تنظيم او يا بل هر 
مالتړ يا مزيت سره چې په شرايطو يې برابر ياستئ. د پناه اخېستنې غوښتنليک وړاندې کړئ.

څنګهغوښتنليکوړاندېکړم؟
د لنډمهاله محافظت وضعيت )TPS( غوښتنليک، I-821 فورم )uscis.gov/i-821( په آنالين بڼه په my.uscis.gov ويب سايټ کې ثبت کړئ. لومړی 

بايد د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( په حساب کې په آنالين وړيا اکونټ پرانيزئ. تاسو بايد د نوم ثبتونې په 1 مياشتني بهير کې چې د 
2022 کال د می مياشتې له 20 څخه د 2023 کال تر نومبر 20 مې پورې دوام لري، د لنډمهاله محافظت وضعيت )TPS( لپاره نومونه ثبت کړي. درنه 

غواړو چې ژر تر ژره په 18 مياشتنۍ دوره کې نومونه ثبت کړئ. د الزياتو معلوماتو لپاره uscis.gov/tps وګورئ.

مهمهيادونه:کهدحرکتپهحالکېياستئ،پتهموبدلهکړئ!
د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( څخه د اطالعيو او مهمو اسنادو له ترالسه کولو څخه د ډاډمنتيا لپاره دځند په حالت کې غوښتنليکونو، 

عريضو او د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( د مکتوبونو ترالسه کولو لپاره 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 چېرې د پتې بدلون غوښتنليک په اړه پوښتنه لرئ، او د 2021کال د جوالی له 30 يا وروسته له هغه، په افغانستان کې د انساني ناورين له امله متحده 

ايالتونو ته راغلي ياست په nbcafghancoa@uscis.dhs.gov پته د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( ته بريښناليک واستوئ.

)USCIS(دمتحدهايالتونوداتباعواوکډوالۍدفتر )USCIS(سرهاړېکه
کله چې د متحده ايالتونو د اتباعو او کډوالۍ دفتر )USCIS( د اړېکو له مرکز سره په 5283-375-800 شميره اړېکه نيسئ، اتومات سيسټم ته ووايئ 
چې تاسې "Operation Allies Welcome" وضعيت يا "Afghan" کيس لرئ له هغه وروسته سيسټم مو له هغه کس سره چې مرسته درسره کوالی 

شي، معرفي کوي. 

ښاييخينېکسانښاييپههممهالهتوګهڅومسيرونهتعقيبکړي.پهمتحدهايالتونوکېميشتوافغاناتباعولپارهدشتهمسيروپهاړهدالزياتو
معلوماتولپارهuscis.gov/allieswelcome وګورئ.




