
ن (د تونکی: قانوني دایمي استو عارض/غو

رین کارت لرونکی)

ه او هغه ه اخیستونکی:  ذینفع/ 

ی وي مجردماشومان چې عمرونه یې تر 21 کلونو 

 

) یا وال زماني محدوده: له داخلې (ک

تنې له وضعیت (پناه د پناه غو

تونکي) کېدو دوه کاله وروسته. غو

اړتیاو ته په پام سره، USCIS کېدی شي
د بشري دالئلو له امله تمدید شي.

 
ذینفعان باید وکولی شي یوه داسې

هېواد ته السرسی ولري چې هلته د

و ري وي تر امریکا متحده ایاالتو قنسل

هر ډول مرکې او نور اړین موارد طی
ي مراحل ک

 
*که چېرې ماشومان د والدینو د
تنې پرمهال 21 کلن ته نیژدې وي غو

تنلیک د وړاندې کولو پرمهال (یا د غو
یې عمر تر 21 کلونو لوړ( وي، نو کېدی

شي د ماشوم د وضعیت ساتنې قانون

خه لوړ ماشومانو کی له معیاري عمر 

ته کم حکم موجود وي.

تونکی، وال، پناه غو تونکی: ک عارض/غو

وال یا ن چې ک او هغه قانوني دایمي استو
تونکی وا (یوازې په شرایطو برابر غو

ي) متقاضیان کولی شي عریضه وک

 
ه او هغه ه اخیستونکی:  ذینفع/ 

ی وي ماشومان چې عمرونه یې تر 21 کلونو 

ی* او واده یې نه وي ک

ای کېدل کورن سره بېرته یو

توني د اقاربو وال/پناه غو د I-730 ک
تنلیک ای کېدو" غو "د بېرته یو 

ای کېدو تعقیب" SIV "د بېرته یو  P-3 د اړیکو په اړه وثیقه (AOR) د
ای کېدل کورن سره یو 

د لرې خپلوانو لپاره 
د I-130 عریضه

یو لپاره چې د امریکا په متحده ایاالتو کې ژوند کوي د هغو افغانانو د کورن د غ

ای **هغه مهال کورن سره د بېرته یو 
کېدو پروسې ته السرسی پیدا کوالی

سی کله چې د اس آی وی لرونکی

شخص اصلي وضعیت تنظیم شوی وي

او د کورن رابطه موجوده وی
 

ذینفعان باید وکولی شي د یوه داسې

هېواد ته السرسی ولري چې هلته د

و هر امریکا متحده ایاالتو قنسلي وي تر

ډول مرکې او نور اړین موارد طی مراحل

ي ک

 
وال چې د LPR وضعیت ي ک ان هغه 

یې تضمین شوی وي، باید د NVC سره

په NVCSIV@state.gov آدرس اړیکه

ې او/یا و د ذینفعانو په د  ونیسي تر

ماشومانو قنسلي چارو ته د رسېدنې په

موخه مشتق شي. باید په وضعیت یا

شرایطو پورې اړونده اسناد او نور کومکي

تنې مطابق چمتو شي.  ول د غو اسناد 

( وال زماني محدوده: له داخلې (ک

تنې له وضعیت (پناه یا د پناه غو
تونکي) کېدو 5 کاله وروسته. غو

 
ذینفعان باید په عمومي ډول له خپل

نه خه د باندې استو اصلي هېواد 

والو د طی مراحلو لپاره ي او د ک وک

ې شوې زماني محدوده یې ان

ي ه ک بشپ

 

ذینفعان باید په یوه داسې هېواد کې

تنلیک د طی ن وي چې د غو استو

مراحل کولو لپاره د امریکا متحده

ري پکې وي ایاالتو قنسل

 
تنلیک ت د غو د 535 ډالرو په ارز
والو د ویزې د ثبتولو فیس جمع د ک
طی مراحل کولو د بهرنیو چارو وزارت

نور اضافي فیسونه

یو تضمین شویو ان تونکی: د  عارض/غو

ن شرائط والو د قانوني دایمي استو ک

(I-485 تصویب شوی)
 

ه او هغه ه اخیستونکی:  ذینفع/ 

ی وي ماشومان چې عمرونه یې تر 21 کلونو 

ی** او واده یې نه وي ک

وال او پناه تونکی: ک عارض/غو

ن چې تونکي, هغه قانوني دائمي استو غو

تونکي دي, هغه وال او پناه غو رسمي ک

ن چې د SIV تر پروسه قانوني دائمي استو

ي الندې را

 
ه او تر 21 کلونو ه اخیستونکی:  ذینفع/ 

ی عمر مجرد ماشومان او والدین, د د 
یو شرایطو په صورت کې اضافي موارد ان

بې فیسه بې فیسهفیسه بې فیسه

تونکی: د امریکا متحده ایاالتو تبعه عارض/غو

 
ه اخیستونکی: مېرمن/خاوند، واده ذینفع/ 

ه شوي او مجرد ماشومان، والدین او خویندي ورو
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