
تنه پناه غو
تونکي  پناه غو

ي تنې دوسیه منل کې وروسته له هغې چې ستاسو د پناغو

 

ولنیز امنیت غیر د 
محدود کارت

1 کال وروسته د قانوني
رین ي ( ن دائمي استو

کارت) 

ای کورن سره بېرته یو

کېدل
د کار کولو اجازه

(”EAD“) د کار کولو اجازه (د کار کولو د اجازه سند، یا 
ولنیز امنیت غیر محدود کارت (غیر محدود سوشیل سکیورتی کارت) د 

د ORR امتیازات (د استخدام خدمات، تغدیه، او طبي مرسته او داسې نور.)

ی دي او د ئ چې عمرونه یې تر 21 کلن  تنه وک ې او هغو ماشومانو لپاره غو تونکي په حیث، تاسو کولی شئ د خپلې  د یوه پناه غو
ای تونکي د اقاربو "د یو تنې او د پناه غو ای کېدو" پناه غو و د "کورن سره د بېرته یو  امریکا متحده ایاالتو نه د باندې ژوند کوي، تر

تنې دوسیې تر منل ئ. تاسو باید د خپلې پناه غو تونکي شرائط پوره ک کیدو" .د  I-730فورم، نه په استفادې سره د یوه فرعي پناه غو

ئ. کېدو وروسته په 2 کلونو کې د ننه په I-730 دوسیه کې شامل ک

رین کارت ترالسه کر بیا تاسو کولی شئ د خپلې که چېرې تاسو د  I-730 فورم  په 2 کلونو کې د ننه دک نه کرئ، نو کله چی تاسی خپل 
I-130 و د ی دي، تر ئ چې عمرونه یې تر 21 کلونو  تنه وک مېرمنې او د امریکا متحده ایاالتو نه د باندې د خپلو هغو ماشومانو لپاره غو

ئ: د هغو تنه وک یو لپاره په هر وخت کې غو ئ. تاسو کولی شئ د خپلو کورن د غ رین کارت ترالسه ک تنه له الرې  داقاربو لپاره غو
خه بهر وي. تنلیک ضرب العجل شتون نه لري چې عمرونه یې کېدی شي د پروسېس له عمر  ماشومانو لپاره د غو

تونکي" وضعیت ولرئ.  ي، نو ستاسو به د "پناه غو تنې دوسیه منل کې که چېرې ستاسو د پناه غو
تنه کولی شي، لکه: تونکي د  شمېر امتیازاتو لپاره غو پناه غو

 
تنې لپاره به رین کارت ته د غو ي.  تنه وک رین کارت)لپاره غو ي ( ن تونکي کولی شي له 1 کال وروسته د قانوني دائمي استو پناه غو
تنلیک یا دوسیه پرانیزئ، په 16-20 میاشتې کې به تاسو ئ. وروسته له هغې چې خپل غو تنلیک بشپ ک تاسو اړتیا ولرئ چې دI-485  غو

ئ. رین کارت ترالسه ک

 
ای کېدل تونکي یو  کورن سره د پناه غو

د ORR امتیازات
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