
(SIV) ې ویزه ان وال  د افغانانو لپاره د ک

ن وي او د یوه واجد شرایط په حیث یا د امریکا متحده ایاالتو د د هغو افغان اتباعو لپاره چې د امریکا په متحده ایاالتو کې استو
تونکي دي ي مهاجرت د ویزې غو انک واک لخوا یا په استازیتوب د  یوال امنیت مرستندویه  حکومت یا په افغانستان کې د ن

ام  3 ام  2 ام  1

تنلیک I-485 غو I-360 عریضه (COM) د ماموریت د مشر
تنلیک غو

تنلیک وسپارئ د ایمېل یا پوست له الرې غو
د USCIS د ډکولو فیس شتون نه لري

تخمین شوی وخت/مهالوېش:

له 1-2 میاشتو پورې

تنلیک وسپارئ د ایمېل له الرې غو
 د USCIS د ډکولو فیس شتون نه لري

تخمین شوی وخت/مهالوېش:

له 3-8 میاشتو پورې

تنلیک وسپارئ  د ایمېل له الرې غو
د USCIS د ډکولو فیس شتون نه لري

تخمین شوی وخت/مهالوېش:

له 1-10 میاشتو پورې

خه داسې یو ې  ان د بشري منابعو له 
مکتوب یا لیک له مخې یې دا تثبیت وشی

چې د امریکا متحده ایاالتو د حکومت یا

(ISAF) واک یوال امنیتي مرستندویه  ن

سره مو په افغانستان کې دیوه کال لپاره
ې وي. دنده ترسره ک

ت لیک د سوپروایزر لخوا د سپار
DS-157 فورمه, د غیر مهاجرتي ویزې لپاره

تنلیک غو

واکو سره د ه چې یادو  داسې یوه تهدیدپا

کار کولو له امله وي
د کارکوونکي د دفتر کارت (کارتونه)

رافیکي معلومات بیو

یو بشپ شوی I-360 فورم, د آسیاییاړین اسناد:

ي ان ې یا  االصله امریکایي، کون

تنلیک مهاجرت لپاره عریضه یا غو

ه یا رافیکي معلوماتو پا د پاسپورت د بیو
تذکره

ه د سوپروایز لخوا یوه سفارش پا
د COM تائید شوې خبرتیا

I-94 سوابق/ریکارډ
لیسي ژباړه چې په نورو د هر هغه سند ان

ژبو لیکل شوی وي
ولو ژباړل شویو اسنادو د ژباړې تصدیق د 

یا سند

ن یا تعدیل شويواړین اسناد: I-485 فورمه، د دائمي استو
تنه شرایطو لپاره غو

I-360 د تصویب خبرتیا (فورم I-797C، د
عمل خبرتیا)

د حکومت لخوا  ورکول شوی آی دی یا د هویت
رافیکي سند (لکه EAD، د پاسپورت د بیو

ه او داسې نور.) معلوماتو پا

ون سند تذکره یا زې

اپه یې ویزې  ان په پاسپورت باندې د پرول د 
I-94 سوابق/ریکارډ

دوه د پاسپورت سایز عکسونه
طبي معاینات (I-693 فورم: که چېرې د مخه په

بیس کې بشپ شوی وي، د شتون په صورت

کې یوې کاپي )

ه سره د قرابت سند (نکاح خط) او مېرمنې/مې

ون سند) ماشومان (د زې

د هغو اسنادو ژباړل شویې نسخې چې په هره
بهرن ژبه لیکل شوې وي

ولو ژباړل شویو اسنادو د ژباړې تصدیق یا د 
سند

اړین اسناد:

Special Immigrant Visa (Pashto)

 
تنلیک پروسه خه دمخه د غو د 2022 جوالی 20 , 

 7/25/2022


