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Basaha ning tsart gikan sa wala padulong sa tuo arun mabal-an kung kinsa ang mahimo nimong ihangyo arun ma parole. Ang unang kolum 
(Column 1) ang magtumong kung kinsa ka - ang beteranong Pilipino sa WWII, ang buhi nga asawa/bana sa beterano, o anak o igsoon sa 
beterano. Ang ika-duhang kolum (Column 2) ang magtumong sa taga-petisyon nga nag-filesa Form I-130 nga gi-aprubahan sa USCIS. Dili ka 
mahimo nga mangayo ug parole kung walay gi-aprubahan na Form I-130. Ang ika-tulo nga kolum Column 3) gahingalan kung kinsa imong 
puwede ihangyo para parole, base kung kinsa ka ug kinsa ang nag-file sa na-aprubahan na Form I-130. 

Kinsa ka? 

Kinsa ang nag-file sa Form 
I-130, Petition for Alien 

Relative, nga gi-
aprubahan sa USCIS?  

Para Ka Kinsa Ka Mahimo Mohangyo ug Parole sa ubos FWVP na 
programa? 

Usa ka Pilipino nga 
beterano sa Ika-duha nga 
Giyera sa Kalibutan (WWII) 
nga ang serbisyo militar 
na-ilhan o nahibal-an sa 
Department of Defense 

Ikaw, ang beterano nga 
Pilipino sa WWII 

 
Maski kinsa nga mga benepisyaryo sa imong na aprubahan nga Form I-130, 
Petition for Alien Relative, basta ang imong relasyon sa ila naglungtad adto sa o 
bag-o mag May 9, 2016.  
 
Pwedeng uban ang:  
 

• Imong mga anak ug ilahang mga asawa/bana, ug ilahang mga dili minyo 
nga mga anak nga wala pa mag 21 anyos; ug 

• Imong mga igsoon ug ilahang mga asawa/bana, ug ilahang mga dili pa 
minyo nga mga anak nga wala pa mag 21 anyos.  
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Kinsa ka? 

Kinsa ang nag-file sa Form 
I-130, Petition for Alien 

Relative, nga gi-
aprubahan sa USCIS? 

Para Ka Kinsa Ka Mahimo Mohangyo ug Parole sa ubos FWVP na 
programa? 

Ang buhi nga asawa/bana 
sa beterano nga Pilipino sa 
WWII nga ang serbisyo 
militar na-ilhan o nahibal-
an sa Department of 
Defense  

Imong asawa/bana, ang 
Pilipinong beterano sa WWII, 
na patay na 
 

Maski kinsa nga benepisyaryo sa imong asawa/bana nga beterano sa Form I-130, 
basta:  
 

1. Ang imong makatungod nga relasyon sa ila naglungtad adto sa o bag-o 
mag May 9, 2016; ug 

2. Gi-aprubahan sa USCIS ang Form I-130 bag-o namatay ang imong 
bana/asawa ug na-reinstate ang pag-aprub sa ilalom sa INA 204 (i) o 8 CFR 
205.1(a)(3)(i)(C)(2); o  
Ang Form I-130 wala ka na-aprubahan bag-o namatay ang imong 
asawa/bana, apan ang usa sa benepisyaryo gapuyo na sa America sa 
panahon nga namatay ang nag-petisyon ug naa pa ga-puyo sa America, ug 
gi-apruban sa USCIS ang Form I-130 sa ilalom sa INA 204 (l).  

 

Pwedeng uban ang mga sunod na paryente sa beterano: 
 

3. Mga anak ug ilahang mga asawa/bana, ug mga dili minyo nga mga anak 
nga wala pa mag edad 21 anyos; ug  

4. Mga igsoon ug ilahang mga asawa/bana, ug ilahang mga dili minyo nga 
mga anak nga wala pa mag edad 21 anyos.  

Ikaw, ang buhi nga 
asawa/bana sa beterano 

Mga benepisyaryo sa imong n aprubahan nga Form I-130, basta: 
 

1. Mga anak pud sila sa imohang asawa/bana nga beterano (uban ang ilang 
mga asawa/bana, ug ilang mga dili minyo nga mga anak nga wala pa mag 
edad 21 anyos); ug 

2. Ang imong kwalipikado na legal nga ralasyon sa ila naglungtad adto sa o 
bag-o mag May 9, 2016. 
 

Ang nakalista nga mga benepisyaryo sa Form I-130 dili kwalipikado para sa FWVP 
na programa: 
  

• Imong mga anak nga dili pud anak sa imong beteranong asawa/bana; ug 
• Imong mga igsoon, ug ilang mga asawa/bana ug mga anak.  
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Kinsa ka? Kinsa ang nag-file sa Form 
I-130, Petition for Alien 

Relative, nga gi-aprubahan 
sa USCIS?  

 

Para Ka Kinsa Ka Mahimo Mohangyo ug Parole sa ubos FWVP na 
programa? 

 
Anako igsoon, sa namatay 
na nga beteranong 
Pilipino sa WWII nga ang 
serbisyo militar gi-ilhan o 
nahibal-an sa Department 
of Defense, ug ang 
asawa/bana sa beterano 
namatay na pud  
 
 

Ang beteranong Pilipino o ang 
asawa/bana sa beterano, nga 
karon pareho patay na  

Kwalipikado ka mo-apply ubos sa FWVP na programa para sa imo ug imong mga 
kwalipikado na deribatibo basta:  

1. Ang gi-apruban sa USCIS nga Form I-130 nakalista ka na benepisyaryo 
bag-o namatay ang nag-petisyon ug gi-reinstate ang pag-aprub ini sa 
ilalom sa INA 204(l) o sa 8 CFR 205.1(a)(3)(i)(C)(2); o  

2. Ang Form I-130 wala na-aprubahan bag-o namatay ang nag-petisyon, 
pero usa sa benepisyaryo ga-puyo sa America sa pagkamatay sa nag-
petisyon ug naa pa gihapon ga puyo sa America, ug gi-aprubahan sa 
USCIS ang  Form I-130 ilalom sa INA 204(l);  

UG 
 

1. Imong pasarang nga relasyon sa beterano nga Pilipino sa WWII 
naglungtad adto sa o bag-o mag May 9, 2016; ug 

2. Ang beterano ga puyo sa America sa panahon sa iyang pagkamatay.  
 

Ikaw dili kwalipikado mo apply para sa imong kaugalingon kung: 
 

• Ang gi-aprubahan sa USCIS ang Form I-130 bag-o namatay ang nag-
petisyon pero wala pa gi-reinstate ang pag-aprub ini; o   

• Ang Form I-130 wala na-aprubahan bag-o namatay ang nag-petisyon, 
ug wala na-aprubahi sa ilalom sa INA 204(l); o 

• Ang nag petisyon sa Form I-130 buhi pa. (Sa niining kaso, ang 
petisyoner kinahanglan mo apply para sa FWVP na programa para sa 
imo). 
 

Ikaw dili angayan sa FWVP na programa kung: 
  

• Ikaw ang anak sa asawa/bana sa beterano pero dili anak sa beterano; o  
• Ikaw ang  igsoon sa asawa/bana sa beterano. 

 
 




