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 ې تنښپو ريتکرا وند ړا پناه د

 
 ) مشروطھ اقامھ درلودونکی یم. ایا زه باید د پناه لپاره غوښتنھ وکړم؟ OAWي (یزه د افغان عملیاتو اتحاد

 
تاسو تھ ستاسو د کډوالۍ د حیثیت پھ اړه حقوقي مشوره نھ شي درکولی.    ) USCIS(  ه اداراو کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  د متحده ایاالتو  

  ) USCIS(  ېاداراو کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  د متحده ایاالتو  د  مھرباني وکړئ  ال زیاتو معلوماتو لپاره،  د  د حقوقي خدماتو موندلو پھ اړه  
 ووینئ.   uscis.gov/avoid-scams/find-legal-servicesوٻبپاڼھ 

____________________________________________________________________________________ 
 کھ زه وغواړم چې د پناه لپاره غوښتنھ وکړم، څھ ډول یې وکړم؟ 

 
، بشپړ کړئ او الرښوونې پھ ډٻر  لیک  د ځنډولو لپاره غوښتن اخراج  د پناه او د    فورمھ  I- 589پناه لپاره د غوښتنې پھ موخھ، تاسو باید

ومومئ. پھ دغھ پاڼھ    https://www.uscis.gov/i-589دلتھ پھ انالین بڼھ  فورمھ    I-589د پام سره تعقیب کړئ. تاسو کوالی شئ چې  
چٻرې چې تاسو ال ډٻرې    “انو لپاره د پناه چټکھ پرٻکړهمشخصو افغان ”لري چې عنوان یې پھ دې ډول دی: شتون ھم   “خبرتیا”کې یوه  

 شئ.    الی ځانګړې الرښوونې ترالسھ کو 
 

د حکومتي مالي مالتړ د غځولو او د اضطراري  کھ چٻرې تاسو لھ الندې یادو شوو کټګوریو څخھ پھ یوه کې وشمٻرل شئ، تاسو باید  
  (c)2502تر    )  istance ActExtending Government Funding and Delivering Emergency Ass( مرستې رسولو قانون
 د چټک پروسس باوري کولو لپاره الرښوونې تعقیب کړئ.  فورمې   I-589مادې الندې د خپلې 

 لومړۍ کټګوري 
o و تاسو د افغانستان تبعھ یاست یا تاسو تابعیت نھ لرئ خو وروستی استوګنځای مو افغانستان و  . 
o   مې نٻټې تر منځ مشروطھ    30کال د سپتمبر د    2022مې او د    30کال د جوالی د    2021تاسو تھ پھ متحده ایاالتو کې د

 اقامھ درکړل شوې وې؛ او 
o   .ستاسو مشروطھ اقامھ ختمھ شوې نھ وي 

 دویمھ کټګوري 
o  و افغانستان وتاسو د افغانستان تبعھ یاست یا تاسو تابعیت نھ لرئ خو وروستی استوګنځای مو  . 
o   مې نٻټې وروستھ مشروطھ اقامھ درکړل شوې وې؛ او  30کال د سپتمبر تر  2022تاسو تھ پھ متحده ایاالتو کې د 

 تاسو د داسې یوه فرد ښځھ/ مٻړه یا ماشوم یاست چې د لومړۍ کټګورۍ شرایط پوره کوي، یا  •
 .U.S.C 6ګورۍ شرایط پوره کوي او تر  تاسو د داسې یوه فرد والد/ والده یا ساتونکی یاست چې د لومړۍ کټ  •

279(g)(2)   قانون الندې د بې سرپرستھ ماشوم پھ توګھ منل کیږي؛ او 
o  ستاسو مشروطھ اقامھ ختمھ شوې نھ وي 

 

 

https://www.uscis.gov/i-589
https://www.congress.gov/117/plaws/publ43/PLAW-117publ43.pdf
https://www.congress.gov/117/plaws/publ43/PLAW-117publ43.pdf
https://www.congress.gov/117/plaws/publ43/PLAW-117publ43.pdf


وپوھیږي، چې ستاسو د پناه غوښتنې پروسھ   )USCIS(  هاداراو کډوالۍ خدماتو  تابعیتد د متحده ایاالتو د دې باوري کولو لپاره چې 
 : تر بشپړولو وروستھ الندې یاد شوي اضافي پړاوونھ ھم تکمیل کړئفورمې  I-589باید چټکھ شي، د 

  ”وٻبپاڼھ کې د    یا ځنډولو د غوښتنې لپاره  اخراج د پناه او د  فورمې    I-589سپارئ، د  فورمھ    I-589کھ چٻرې تاسو د   •
 برخھ کې د یادو شوو الرښوونو مطابق پاکټ واستوئ.  “ځانګړې الرښوونې ”یا  “چیرتھ یی باید وسپارم

     ولیکئ؛  ”Attn: OAW“د پاکټ پر مخ  •

پھ برخھ کې  وضعیت  او ورپسې د  وضعیت  پوښتنھ، خپل اوسنی    19cبرخھ،    .A.Iپر لومړۍ صفحھ،  فورمې    I-589د   •
سره داخل  وضعیت    ”OAR“ٻلګې پھ ډول، کھ چٻرې تاسو متحده ایاالتو تھ لھ  ولیکئ. د ب   ”(Parole)“مشروطھ اقامھ  

 ولیکئ؛ او   ”OAR (Parole)“پھ برخھ کې  وضعیت شوي یاست، تاسو بھ د 

پوښتنې، د نٻټې پھ برخھ کې، خپلھ د داخلٻدلو تر ټولو تازه نٻټھ    19cبرخھ،    .A.Iپر لومړۍ صفحھ،  فورمې    I-589د   •
 ولیکئ.   

پھ مناسب ډول بشپړه کړئ او مونږ پرٻکړه وکړو چې تاسو د پورتنیو لومړۍ او دویمې کټګورۍ  فورمھ    I-589کھ چٻرې تاسو خپلھ  
مادې الندې د چټک پروسس لپاره    (c)2502لپاره د وړتوب معیار پوره کوئ، مونږ بھ د قانون (چې الندې زیات تشرٻح شوی دی) تر  

 وسپارو.   فورمھ    I-589ستاسو 

_____________________________________________________________________________________ 
 پناه لپاره د غوښتنې فیس څومره دی؟ 

 
 پناه لپاره غوښتنھ ھٻڅ فیس نھ لري.  

_____________________________________________________________________________________ 
 کې خپلھ ښځھ/ مٻړه او ماشومان شامل کړم؟  لیک  شم چې پھ خپلھ غوښتن الی  ایا زه کو 

 
امل کړئ البتھ کھ چٻرې  شئ چې د خپلې پناه پھ غوښتنلیک کې خپلھ ښځھ/ مٻړه او ماشومان د متکي وګړو پھ توګھ ش  الی  تاسو کو

ھغوي د غوښتنلیک سپارلو پر مھال پھ متحده ایاالتو کې موجود وي یا تر ھغھ مھالھ موجود شي چې مونږ ستاسو د غوښتنلیک پھ اړه  
کلنۍ کم عمره وي او متاھل نھ وي څو ستاسو پھ غوښتنلیک کې د متکي وګړو پھ توګھ شامل   21نھایي پرٻکړه کوو. ماشومان باید تر 

 شي. تاسو باید دغھ متکي وګړي د خپلې پناه مرکې تھ لھ ځان سره راولئ.  
_____________________________________________________________________________________ 

 کھ چٻرې زه د پناه لپاره غوښتنھ وکړم، ایا زما امنیتي او د شالید پلټنې بھ ترسره شي؟  
 

نیتي او د شالید پلټنې/ معاینات بھ ترسره شي چې د پناه لپاره غوښتنھ کوي. تاسو ښایي د دغو پلټنو/ معایناتو د  ھو. د ھر ھغھ فرد ام
 پایلو پر بنسټ د پناه ترالسھ کولو مستحق و نھ ګڼل شئ.  

_____________________________________________________________________________________ 
 شي؟   کوالی پاره پھ مرکھ کې راسره څوک مرستھ ایا د پناه ل

 
استازی درسره راولئ خو لګښت بھ یې د متحده ایاالتو د حکومت مسؤولیت نھ    رسمی یا    وکیلتاسو ښایي د پناه لپاره مرکې تھ خپل  

 وي.  
_____________________________________________________________________________________ 

 چٻرې زه پھ انګلیسي ژبھ خبرې و نھ کړای شم، تاسو بھ لھ ما سره څھ ډول مرکھ وکړئ؟ کھ 
 
کھ چٻرې تاسو پھ انګلیسي ژبھ د خپلې پناه لپاره مرکھ و نھ کړای شئ، مونږ ښایي لھ تاسو وغواړو چې ستاسو د خپل ژباړن د راوستلو  

د متحده  قراردادي ژباړن څخھ مرستھ ترالسھ کړئ. کھ چٻرې    )USCIS(  ېادار او کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  د متحده ایاالتو  پر ځای  
قراردادي ژباړن موجود نھ وي، مونږ ښایي، پھ خپلھ پرٻکړه، تاسو تھ اجازه درکړو چې    ې اداراو کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  ایاالتو  

 ستاسو د پناه د مثبتې مرکې لپاره یو ژباړن راولئ.  
 

 یو ژباړن باید:  
 بھ او ستاسو پھ ژبھ روانې خبرې وکړای شي؛ پر انګلیسي ژ •
 کالھ یا زیات عمر ولري؛  18 •



 د پناه غوښتونکی نھ وي؛ •
، یا د افغانستان د حکومت استازی یا کارکوونکی، او کھ چٻرې تاسو د کوم ھٻواد  استازی  رسمی   یا   وکیل یو شاھد، ستاسو   •

تابعیت نھ لرئ، د ھغھ ھٻواد د حکومت کارکوونکی او استازی نھ وي، چې تاسو متحده ایاالتو تھ تر رسٻدلو مخکې پکې  
 مٻشت وئ.  

 
ژبو څخھ پر ھٻڅ یوه روانې خبرې نھ شئ کولی، تاسو باید خپلې د پناه مثبتې مرکې لپاره داسې یو ژباړن    47کھ چٻرې تاسو لھ دغو  

کوالی  راولئ چې پر انګلیسي ژبھ او ستاسو پر ژبھ او یا ھرې ھغې ژبې روانې خبرې وکړای شي چې تاسو ورباندې روانې خبرې  
سي ژبھ روانې خبرې وکړای شي او پورتھ شرایط پوره کړي، تاسو ښایي داسې  شئ. کھ تاسو داسې یو ژباړن پیدا نھ کړئ چې پر انګلی 

او کډوالۍ    تابعیتد  د متحده ایاالتو  ژبو څخھ پر یوه ژبھ روانې خبرې وکړای شي.      47  یو ژباړن پیدا کړئ چې ستاسو پر ژبھ او لھ 
ځ ژباړې لپاره یو ژباړونکی پیدا کړي. کھ چٻرې  ژبو څخھ د یوې ژبې تر من   47بھ د انګلیسي او لھ دغو    ) USCIS(  ه ادارخدماتو  

او کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  د متحده ایاالتو  ، خو مونږ وپوھٻږو چې  الی  ژبو څخھ پر یوه ژبھ ھم خبرې نھ شئ کو   47تاسو لھ دغو  
شي، ستاسو د مرکې لپاره موجود نھ وي، مونږ بھ تاسو تھ خبر    الی  ې قراردادي ټلیفوني ژباړن، چې ستاسو پر ژبھ خبرې کوادار

درکړو چې قراردادي ژباړن موجود نھ دی او مونږ د خپل صالحیت لھ مخې تاسو تھ اجازه درکوو چې تاسو خپل ژباړن درسره راولئ.  
ره خپل ژباړن راولئ، خو د راوستلو  کھ تاسو تھ د خپل ژباړن د راوستلو لپاره خبر در نھ کړل شي، اړتیا نھ شتھ چې مرکې تھ درس

رې قراردادي  ادااو کډوالۍ خدماتو    تابعیت د  د متحده ایاالتو  مشوره یې درکول کیږي. کھ چٻرې د پناه غوښتنې دفتر و نھ توانیږي چې  
لھ ھغھ ژباړن ګټھ  ټلیفوني ژباړن د مرکې پر مھال لھ ځان سره ولري، نوموړی دفتر ښایي ستاسو د پناه د مثبتې مرکې د دوام لپاره  

د مرکې پر مھال قراردادي ټلیفوني   ه اداراو کډوالۍ خدماتو    تابعیتد  د متحده ایاالتو  واخلي چې تاسو درسره راوستلی وي. کھ چٻرې  
ژباړن لھ ځان سره و نھ لري او تاسو ھم یو تکړه ژباړن درسره راوستلی نھ وي، مونږ بھ ستاسو مرکھ بل وخت تھ وځنډوو او د  

 ې تھ وکړو.  اداراو کډوالۍ خدماتو  تابعیتد د متحده ایاالتو دنې د اجازې د موخو لپاره بھ د مرکې د ځنډ نسبت کارمون 
_____________________________________________________________________________________ 

 زما د پناه غوښتنې پھ مرکھ کې بھ څھ پٻښ شي؟ 
 

، چې نوموړی مامور بھ ستاسو ھؤیت  ئ  دفتر تھ د یوې غیر مخالفې مرکې لپاره د پناه لھ یوه مامور سره راشبھ د پناه غوښتنې  تاسې  
تصدیق او لھ تاسو د ژوند سوانح او د پناه غوښتنې الملونھ وپوښتي. تاسو چې پھ مرکھ کې ھر څھ وایاست، محرم بھ وي. دا مھمھ ده  

کن بریده پھ تفصیلي ډول ووایاست څو ھغوي پرٻکړه وکړي چې ایا تاسو د یوه کډوال پھ  چې تاسو د پناه مامور تھ خپلې تجربې تر مم
 توګھ پھ شرایطو برابر یاست. مونږ بھ د پناه غوښتنې د مرکې پر ورځ ستاسو د قضیې پھ اړه پرٻکړه و نھ کړو.  

_____________________________________________________________________________________ 
 ما اورٻدلي دي چې زه باید متحده ایاالتو تھ تر رسٻدلو وروستھ پھ یوه کال کې دننھ د پناه لپاره غوښتنھ وکړم، ایا دا واقعیت لري؟ 

 
ګڼي چې متحده ایاالتو تھ تر رسٻدلو وروستھ پھ یوه کال کې دننھ د پناه لپاره غوښتنھ    ھو، داسې قانون شتھ چې د پناه لپاره غوښتونکي اړ 

وکړي، البتھ کھ چٻرې ھغوي داسې اسناد وښودلی شي چې د استثنا وړ یې ګرځوي. لھ استثناوو څخھ یوه استثنا دا ده، چې غوښتونکی  
ره مستقیم تړاو ولري او د نوموړو شرایطو لھ مخې پھ یوه مناسبھ  وښودلی شي چې د پناه غوښتنې لھ ځنډ س داسې فوق العاده حاالت  

 موده کې پناه لپاره غوښتنھ وکړي.  
 

ساتل یا مشروطھ اقامھ بھ یو فوق العاده  وضعیت  پھ عمومي ډول، د پناه غوښتنې څخھ مخکې تر یوې مناسبې مودې پورې اعتباري  
یا مشروطھ اقامھ درکړل شوي وي او تاسو د دغھ اعتباري    وضعیت  اعتباري حالت وګڼل شي. کھ چٻرې تاسو تھ پھ یوه کال کې دننھ  

حیثیت یا مشروطې اقامې د مودې د ختمٻدلو دننھ پھ یوه مناسب وخت کې پناه لپاره غوښتنھ کړي وي، پھ عمومي ډول بھ دغھ فوق  
پھ متحده ایاالتو کې د پناه ترالسھ  ”اتو ادارې وٻبپاڼھ  د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدمالعاده حالت تاسو لپاره د تطبیق وړ وي.  

لري:    “کول معلومات  ځانګړي  ډٻر  and-https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-ال 
states-united-the-in-asylum-asylum/obtainingasylum/    او کډوالۍ خدماتو  ”باوري کړئ چې تابعیت  د  ایاالتو  د متحده 

 ووینئ. “ادارې سره د پناه مثبت پروسس 
_____________________________________________________________________________________ 

 ي چې ایا زه د پناه لپاره مستحق یم؟ د پناه مامور بھ څھ ډول پرٻکړه وکړ
 
د پناه مامور بھ ھغھ معلومات وارزوي چې تاسو پھ خپل غوښتنلیک یا د مرکې پھ اوږدو کې چمتو کړي وي او ھمدا راز ھغھ معلومات  

 ھم، چې ښایي ھغوي سره موجود وي. نوموړی مامور بھ د دغو معلوماتو لھ مخکې پرٻکړه وکړي چې:  
 ډوال شرایط پوره کوئ، او ایا تاسو د یوه ک •
 رکولو څخھ منع شوي نھ یاست، او وتاسو د پناه   •
 تاسو د یوه امتیاز پھ توګھ د پناه لپاره مستحق شوي یاست.  •

_____________________________________________________________________________________ 

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states


 و اداره ما د پناه لپاره مستحق و نھ ګڼي، څھ بھ پٻښ شي؟ کھ چٻرې د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدمات 
 

یا مشروطھ اقامھ لرئ څو تاسو پھ متحده ایاالتو کې د پاتې    وضعیت  کھ چٻرې تاسو مستحق و نھ ګڼل شئ، خو تاسو ال ھم د وٻزې  
ږي.  کٻدلو لپاره شرایط پوره کړي وي، د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره بھ ستاسو د پناه د غوښتنې د رد یوه خبرتیا درولٻ 

نامستحق ګڼل شوي یاست. تاسو بھ د دغو الملونو د  پھ دغھ خبرتیا کې بھ ھغھ المل یا الملونھ تشرٻح شوي وي چې لھ مخې یې تاسو  
رد/ انکار او د خپلې پناه غوښتنې د مالتړ لپاره د اضافي شواھدو چمتو کولو لپاره فرصت ولرئ. کھ چٻرې تاسو د کډوالۍ اعتباري  

لپاره پھ شرایطو برابر    کیدو  د پاتېیا مشروطھ اقامھ و نھ لرئ یا د پناه غوښتنې د دفتر د پرٻکړې پر مھال پھ متحده ایاالتو کې  وضعیت  
کې ځای پر ځای او ستاسو د پناه غوښتنلیک بھ د کډوالۍ قاضي تھ واستول شي او ھغھ بھ  اخراج پھ  وضعیت  نھ یاست، تاسو بھ د  

 ستاسو د پناه غوښتنلیک بیا وارزوي. 
_____________________________________________________________________________________ 

 څھ ډول معلوم کړم؟ وضعیت زه د خپلې قضیې  
 

کو د    الی  تاسو  غوښتنې  پناه  خپلې  د  چې  قضیې     وضعیت  شئ  د  بڼھ  انالین  پھ  لپاره  وضعیت  تعقیبولو 
(egov.uscis.gov/casestatus/landing.do)    څخھ ګټھ واخلئ. تاسو بھ د رسید ھغې شمٻرې تھ اړتیا ولرئ چې د متحده ایاالتو د

تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارې ستاسو د پناه د غوښتنلیک لھ سپارلو څخھ وروستھ دراستولی وي. کھ چٻرې تاسو ال ھم پوښتنې لرئ،  
وکاروئ څو د متحده ایاالتو د تابعیت   (egov.uscis.gov/office-locator/#/asy)زمونږ د پناه غوښتنې د دفتر موقعیت معلوموونکی  

 او کډوالۍ خدماتو ادارې د پناه ھغھ دفتر ومومئ چې ستاسو د پناه مرکھ یې ترسره کړي وي یا بھ یې ترسره کړي.  
____________________________________________________________________________________ 

 نې پروسھ څومره وخت نیسي؟ د پناه غوښت
 
پناه پر ھغو ځنډٻدلو غوښتنلیکونو کار چټکوو چې د مشخصو افغان غوښتونکو لھ لورې سپارل شوي وي. مونږ بھ د دغو   مونږ د 

ورځو کې دننھ د پناه غوښتنې لپاره لومړنۍ مرکھ ترسره کړو او کھ چٻرې استثنایي حالتونھ موجود    45غوښتنلیک سپارونکو لپاره، پھ  
ورځو کې دننھ بھ نھایي پرٻکړه وکړو. د ال زیاتو معلوماتو لپاره، د افغانانو د معلوماتو لپاره د متحده ایاالتو د تابعیت    150نھ وي، پھ 

 )nationals-afghan-for-uscis.gov/humanitarian/information(اه برخھ ووینئ: او کډوالۍ خدماتو ادارې د وٻبپاڼې د پن 
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