
ت�ا:   مهمه خ�ب

ې هغه افغا  ’Operation Allies Welcome‘�ا  ’Operation Allies Rescue‘د نان ��
ي داخل�دلو 

ي ام��کا ته د دوي د قانويښ ول شوي ښايي ې څخه الندې په ام��کا �ې پ�ي نه  يو کالنېېټ�
ي غوښتنه ثبت کړ  اخ�ستلو  وروسته د پناە ډېر 

 . ی �ش

ول وضع�ت �ې �است، �ا تاسو موقت خوندي وضع�ت  د  که تاسو   Temporary Protected)اعتبار وړ پ�ي
Status (TPS))  ي خپل د پناە ي وخت ولرئ. اخ�ستلو لرئ، تاسو ښايي

ې ثبتولو لپارە اضا�ښ  غوښتېښ

ي  ې داخل�دلو ځل معموال، پناە غوښتون�ي با�د متحدە ا�التونو ته د دوي د وروسېټ �ې څخه وروسته يو کال  نېېټ�
� نېټه ټا�ي يوە استثناء هم لري.  کړي.   هدننه خپله غوښتنه ثبت ې دغه وروسېټ  مګر، هغه قانون ��

، حېټ که دغه غوښتنه ام��کا ته د  ي ي د پناە اخ�ستو يوە غوښتنه ال هم په وخت وګېښ� د کډوا�� خدمت ښايي
ې  داخل�دلو د پناە غوښتون�ي  شوې وي. د متحدە ا�التونو د کډوا�� او  هوروسته ثبت ېر ډنه  ه يو کالڅخنېېټ�
:  (USCIS) ادارە ګمرکونو خدمت ي ې په اړە دا�ې وايي � نېېټ� ول�انو لپارە د يو کال پناە اخ�ستلو وروستېښ  افغان پ�ي

ې ثبتولو څخه مخ�ې  ې مودې پورې د اعتباري وضع�ت معموال، د پناە اخ�ستلو غوښتېښ تر يوې مناسېب
ول ساتل به يو  ي �ا پ�ي

� استثنايئ ې متحدە ا�التونو ته ستاسو د داخل�دلو وروسېټ ي. که چ�ې �� حالت ګ�ل ک�ي
ول درکول شوی وي او تاسو  ې څخه يو کال �ې دننه تاسو ته د اعتبار وړ وضع�ت �ا پ�ي پناە د نېېټ�

ې مودې دننه غوښتنه  ول د انقضاء ک�دو يوې مناسېب اخ�ستلو لپارە ستاسو د اعتبار وړ وضع�ت �ا پ�ي
ي ال دغه کړې وي، نو معمو 

ي. د  استثنايئ ��  Obtaining‘و�بسا�ټ  USCISحالت به تاسو ته پ� ک�ي

Asylum in the United States’  .په دې اړە ځانګړي معلومات لري 

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-
asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states .   ې د ي کړئ �� �قيېښ

‘Affirmative Asylum Processing with USCIS.’  .ې وګورئ  الندې يي

ې  ې يو  USCISدا په دې مانا دە �� ي که چ�ې به معموال د پناە اخ�ستلو يوە غوښتنه په وخت باندې ګېښ�
ول �ا  ې ال هم د اعتبار وړ پ�ي و�ي خپله غوښتنه په دا�ې وخت �ې ثبتوي �� وضع�ت �ې  TPSافغان پ�ي

ې  دوي وي، که څه هم ي ځل داخل�دلو نېېټ� يو  څخهدغه غوښتنه متحدە ا�التونو ته د دوي د وروسېټ
 وروسته ثبتوي.  ته ډېر  کال

ي توص�ه نه 
خپلو ځانګړو حالتونو  د دي. په موخه  و . دا د عمو�ي معلوماتدەپورته معلومات کومه قانويښ

ي استازي �ە مشورە وکړئ. 
 په اړە له يو وړ قانويښ

 


