
واښ سره مخ وي ورېدنې د  ورېدلی وي یا په راتلونکې کې د  متقاضي باید په تېر وخت کې 

خه په ژغورنه کې پاتې راغلی وي ورېدنې یا تاوتریخوالي منبع وي یا د غیر دولتي لوري لخوا له تاوتریخوالي  په هغه صورت کې چې حکومت د 
خه وي: وریو  و الندې ک ه یو له پین ترل ورېدل یا تاوتریخوالی باید ل

مهاله خوندي حالت، قانوني مهاجر یا غیر مهاجر دری تنلیک دوسیه کولو دمخه د یوې مناسبې مودې پورې لن تنې د غو که "متفاضی د پناه غو
(a)(5)(iv)208.4 § (د فدرالي مقرراتو کوډ) CFR 8 "ل شوی وي ساتلی وي، یا پیرول ورک

کیلتیا؛، ریزو فعالیتونو کې  په تره
  ، ریزو ډلو لپاره د موادو تمویل یا مالت د تره

ای کی ووسی او دهغه نه استفاده وکری او نورو خلکو ته ضرر ورسوی) ورول (یعنی دا چی امن  ي له امله د نورو خلکو  ن د خوندي استو
په جدي جرمونو باندې متهمېدل یا محکومېدل،

 په دریم هېواد کې د تابعیت درلودل

وال په تعریف برابر وي* 1. د ک

 
و ان ر په هغه صورت کې چې د  ی وي، م تنې لپاره درخواست ک نې له مودې په 1کال کې د ننه د پناغو 2. د امریکا په متحده ایاالتو کې د استو

ل شي، لکه : دلیلونو پراساس استثناء ورک

 
ونه یا موانع په الندې ډول دي: تنې پروړاندې خن خه منع نه شي. د پناغو تنې  3. له پناغو

تنه پناه غو
د امریکا په متحده ایاالتو کې د افغانانو لپاره

نژادي تاوتریخوالی دیني تاوتریخوالی قومي تاوتریخوالی یتوب یو مدني ډلو کې غ ان ېرنه سیاسي ان

والی تعریف *د ک
ېرنو له امله د یې مدني ډله کې د عضویت, یاسیاسي ان ان ي چې نه شي کولی د نژاد, دین, قومیت, په کومه  ول "هر هغه شخص ته ویل کې ک

واښ او تاوتریخوالي په خاطر خپل اصلي هېواد ته ستون شي ".رامن ته شوي 
 

ت تنې لپاره په شرایطو برابر  د پناه غو
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