
 : اطالع�ه مهم

در  ’Operation Allies Welcome‘�ا  ’Operation Allies Rescue‘تحت   �کههاافغان
ب�ش�ت از �ک سال بعد از ورود شان به ا�االت بتوانند ا�االت متحدە پرول شدە اند شا�د 

 متحدە درخواست پناهند 
گ

 . نند  شان را ثبت ک�

 Temporary Protected)، �ا شما وضع�ت محفوظ شدە موقت د ر شما در وضعبت معت�ب پرول هست��ا 
Status (TPS))  شما شا�د برای ثبت کردن درخواست پناهند ، دار�د 

گ
 داشته باش�د.  ه تان وقت اضاف�

 ان پناهند گدرخواست کنند معموال، 
گ

 با�د درخواست خود را داخل �ک سال بعد از ورود شان به ا�االت �
ض دارد. که این �متحدە ثبت کنند. اما، قانون ض م�کند �ک استنثاء ن�ي ب االجل را تعني  �ض

 شا�د �ک درخواست پناهند خدمت مهاجرت 
گ

ر درخواست ب�ش�ت � را به صفت بر وقت قبول کند، حیت ا �
مرکات گ. ادارە خدمت مهاجرت و  دە باشد از �ک سال بعد ورود درخواست کنندە به ا�االت متحدە ثبت ش

 بارە پناهند در  (USCIS)ا�االت متحدە 
گ

ض م�افغان  �ک ساله برای پرو� های �  : ��د گچنني

ض وضع�ت معت�ب �ا پرول تا �ک مدت مناسب پ�ش از ثبت کردن درخواست گنمعموال،  هداشنت
 پناهند 

گ
ي پنداشته م�شود. ا  �

ر بعد از تار�ــــخ اخ��ن ورود شما به ا�االت متحدە ��ک حالت استثنائئ
شدە باشد و شما داخل �ک مدت مناسب  اعطا به شما �ک سال وضع�ت معت�ب �ا پرول  قبل از 

 انقضاء شدن وضع�ت معت�ب �ا پرول برای پناهند 
گ

 درخواست کردە باش�د، معموال این حالت �
ي باالی شما تطبیق م�شود. 

 ’USCIS ‘Obtaining Asylum in the United Statesو�بسا�ت  استثنائئ
 معلومات مشخص در این بارە دارد. 

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-
asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states .   ض ش��د �ې مطمنئ

 . اە کن�د گن ’.Affirmative Asylum Processing with USCIS‘ به بخش

 معموال �ک درخواست پناهند  USCISبه این مانا که 
گ

ر �ک پرو� � را بر وقت حساب م�کند ا �
باشد،  TPSافغان این درخواست را در حالت ثبت م�کند که تا هنوز در وضع�ت معت�ب �ا حالت 

 درخواست را ب�ش�ت از سال بعد از ورود شان به ا�االت متحدە ثبت م�کنند. این ر �ا حیت 

برای  را �شک�ل ن� کند. این فقط برای معلومات عمو� میباشد.  معلومات فوق کدام توص�ه قانوئض 
ا�ط ئض حالت های مخصوص به شما با �ک نمایندە قانو  مشورە کن�د.  واجد �ش

 


