
 

 

Questionnaire - Form I-821 

Temporary Protected Status [TPS] (Afghanistan) 

  I-821فورم سواالت 

 وضعیت موقت محافظتی مهاجرتی افغانستان

 غوښتونکو لپاره پوښتنې  I-821د

  حالت خوندیتوب مهالهډد لن

 

 Please complete this form for each person applying for TPS. Once completed, return as instructed. 

Incomplete questionnaires will not be accepted. 
ما  ه  دفاترب تکمیل کرده و در اسرع وقت دوبارهبرای هر فردی که برای وضعیت محافظتی موفتی در خواست میکند را   لطفا این فورم 

 مسترد نمایید.

ه تزموږ دفتر  ډکه کئ او ژر تر ژره یې نلیک ورکوی ښتته غو حالت خوندیتوب مهالهډد لنغه فورمی هغه افرادو ته چی مهرباني وکړئ د

 .ویراست

Information about you 

 معلومات درباره شما

 ستاسو په اړه معلومات

 

Name (first, middle, last): ____________________________________________________________________ 

 نام) تخلص , اسم و نام وسطی  (:

 مکمل نوم) تخلص ،  منځنی  نوم(

 

Other names used if different from above:  

 اگر اسمی دیگری  قبال داشتید که از نام فوق شما متفاوت است

دپاس نوم نه متفاوت دی که تاسو مستعار نوم لری چه  

__________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________ 

  

U.S. Mailing address (street number, street name, apt#, city, state, zip code):  

ایالت و ذیب کود( ،شهر ،اپارتمان  ،نام سرک ،آدرس پستی )نمبر سرک  

ایالت  او ذیب کود( ،ارښ ،د اپارتمان شمیره ،د سرک نوم ،پستی پته )د سرک شمیره  

__________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________ 

  

U.S. Physical address, if different from mailing address. If it is the same, leave blank: 

ید.راگر همسان است این خط را سفید بگذا اگر از آدرس پستی تان متفاوت است. ،شماآدرس فزیکی   

 که توپیر لری الندی ولیکی. .دئیږخالي پر هښپته ورته وي، دا کر کینالیښکه ستاسو د برستاسو دکور پته 

__________________________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

 



 

Alien # or USCIS #: 

 نمبر مسلسل اداره مهاجرتی وتابعیت ایاالت متحده 

رهیشم لیریس اداره تید مهاجرت او تابع االتویمتحده ا د  

 ________________________________ 

  

Social security number#:  

 نمبرخاص اجتماعی )سوشل سکیورتی نمبر(

 داجتماعی خاص شمیره )سوشل سکیورتی نمبر(

_____________________________ 

  

Date of Birth (month/day/year): ______________ 

 تاریخ تولد )ماه/ روز / سال( 

)ماه/روز/ سال( د زیږیدو نیټه  

 

Other dates of birth used:  

 تاریخ تولد )متفاوت از تاریخ فوق که کیس شما استفاده شده است(

نه توپیر لری ستاسو په کیس کی کارول شوی دی( نیټه)چی ستاسو د پاسنی  د زیږیدو نیټه  

___________________ ______________________ 

  

Gender (check box):    Male    Female 

 جنسیت )یک را انتخاب کنید(:        مذکر       مٔونث

نهینار        نهښځی     (:ه کیښپه ن ویجنس )  

  

City/town/village of birth:  

(قریه، محلمحل تولد )شهر،   

کلیاراو ښد زیږیدو ځای    

__________________________________________ 

  

Country of birth:  Afghanistan 

 کشور تولد:  افغانستان

 د زیږیدوهیواد:  افغانستان

  

Countries entered on the way to the U.S. or lived in: 

 کشورهای که در مسیر آمدن به ایاالت متحده به آن داخل شده ویا زیسته اید:

 هلته ژوند تیر کری: ایداخل شوي  ېته په الره ک االتویتاسو متحده ا ېچ وادونهیهغه ه

___________________       ___________________       ___________________         __________________ 

  

Countries in which you have citizenship or nationality: 

تابعیت آنرا داریدکشورهایکه شما   

 دهغه هیوادونه چی تاسویی تابعیت لری

 

___________________       ___________________       ___________________         __________________ 

  

   

 

 



 

 

Current marital status:  Single, never married   Married   Divorced   Widowed   Separated   Marriage annulled 

(canceled)   Other: 

ازداوج منسوخ شده قبل ازنکاح  ،از همسر جدا شده اید ،همسر فوت شده ،طالق شده   ،متاهل  ،هیچگاه عروسی نکرده اید ،حالت مدنی:  مجرد

 ویا نوع دیگر

لشوی یا بل ډو مخکی جالواده څخه  ، هډکون ،ډکون ،طالق شوی ،واده شوی ، یاست هیڅکله واده شوی نه ،مدنی حالت: مجرد  

  _____________________ 

  

Date of current marriage, if currently married (month/day/year):  

 تاریخ ازدواج فعلی اگر فعال درعقد عروسی استید )ماه/روز/سال(

/ کال( ځ/ ور اشتی)م شوی یاستکه تاسو اوس مهال واده  هیټن ۍد واده اوسن  

________________________ 

  

U.S. entry information 

 معلومات درباره داخل شدن شما به ایاالت متحده

 متحده ایاالتو ته د ننوتلو په اړه معلومات

Date of last entry into the U.S. (month/day/year): 

 تاریخ آخرین دخولی در قلمرو ایاالت متحده )ماه/روز/سال(

/ کال( ځ/ ور اشتی)م هیټته د وروستي ننوتلو ن ېخاور االتوید متحده ا  

 

_________________________ 

 

  

Immigration status when last entered U.S.:  

مهاجرتی از زمان داخل شدن به ایاالت متحده وضعیت  

حالت ۍوالډد ک ېسیته د ننوتلو راه االتویمتحده ا  

 _____________________________ 

  

Place of last entry into the U.S. (U.S. port or city/town): 

یا شهر/شهرک( ،محل دخول به قلمرو ایالت متحده )بندر  

ټیوګارښ/  ارښ ای)بندر،  یاځته د ننوتلو  ېخاور االتوید متحده ا (  

 

______________________ 

  

 

State of last entry into the U.S.:  

بار که داخل خاک ایاالت متحده شده اید: وضعیت مهاجرتی آخرین  

 :استیته داخل شوي  االتویتاسو متحده ا ېچ لځ ید مهاجرت حالت وروست

 __________________ 

  

 

 

Form I-94 #:  

  ۹۴-فورم آی شماره 

شمیره ښتنلیکغو ۹۴د آی    

_________________________________ 



 

  

Date of I-94 period of stay expiration date:   

۹۴ –تاریخ انقضاء فورم آی   

هیټن دوید ختم غوښتنلیک  ۹۴-د آی  

 

______________________ 

 

  

Passport # for all passports you have:   

 شماره پاسپورت: برای تمام پاسپورتهای که شما دریافت کرده اید:

 :دي يړتاسو ترالسه ک ېلپاره چ ونوټپاسپور ولوټ: د رهیشم ټد پاسپور

__________________         ___________________ 

  

Travel document #, if you have one: 

سفر اگر داشته باشید: شماره اسناد  

 :که تاسو لرئ رهید سفر سند شم

 ____________________ 

  

Country that issued passport or travel document:  

 کشوریکه برای تان پاسپورت ویا اسناد سفر عطا کرده است:

 :يړد سفر اسناد درک ایپاسپورت  یېتاسو ته  ېچ وادیهغه ه 

__________________________ 

  

Expiration date of most recent passport or travel document (month/day/year):  

 تاریخ انقضاء پاسپورت ویا اسناد سفری شما )ماه/روز/سال(

/ کال( ځ/ ور اشتی)م هیټن دوید سفر اسنادو د ختم ای ټستاسو د پاسپور  

 ____________________ 

  

  

Current immigration status 

 وضعیت فعلی مهاجرتی

 د کډوالۍ اوسنی حالت

Current immigration status: 

 وضعیت فعلی مهاجرتی

حالت یاوسن ۍوالډد ک  

  __________________________ 

  

 

Are you now or were you ever in immigration proceedings (in immigration court)?  Yes   No 

If yes, what type of proceedings? 

            Immigration court (before an Immigration Judge) 

            Board of Immigration Appeals 

            Federal court proceedings regarding immigration issues 

If yes, location where proceedings were held (city, state)?  _________________________ 

If yes, when did proceedings start (month/day/year)?____________________ 

If yes, have proceedings ended?     Yes   No 



 

 

 ریخن     بله     د؟یمهاجرت( بوده ا محکمهتا به حال در روند مهاجرت )در ایدر حال حاضر  ایآ 

 ؟محکمهبله، چه نوع  اگر

 مهاجرت( یمهاجرت )قبل از قاض محکمه        

 نظر مهاجرت دیتجد ئتیه        

 فدرال در مورد مسائل مهاجرت محکمهمراحل         

  (؟التی)شهر، ا یدگیبله، محل رس اگر

 شروع شد )ماه/روز/سال(؟ یدگیرس یبله، چه زمان اگر

 ریخن      بله    است؟ افتهی انیپا یدگیرس ایبله، آ اگر

 نه       هو      ؟کله راجع شوی یاست ېپه محکمه ک ۍوالډد ک ای استی ېپه پروسه ک ۍوالډتاسو اوس مهال د ک ایا

 محکمه؟ ولډ هڅهو،  که

 (ېد مهاجرت محکمه )د مهاجرت قاضي مخک        

 ډبور نافید مهاجرت د است        

 طرزالعملونه ېد فدرالي محکم هړد مهاجرت مسلو په ا        

 (؟التیا ار،ښ) تیهو، موقع که

 کال(؟/ځور/اشتیشو )م لیکله پ قیهو، نو تحق که

 نه      هو     ؟یدلیته رس یپا یا پروسهٔ  قیتحق ایهو، ا که

 

 

 

 

Biographic information 

 معلومات شخصی یا بیوگرافی

 شخصی معلومات یا بیو گرافی

 

Ethnicity:  x Not latino 

Race:   White   Asian   Black/African American   

         American Indian/Alaska native   Native Hawaiian or other pacific islander 

  :نژاد

 

مستین ینیالت  

ییکایآمر ییقایآفر     پوست/ اهیس ییایآس     دیسف   :نژاد  

آرام انوسیاق رهیساکنان جز ریسا ای          ییهاوا یبوم      آالسکا  یبوم    /ییکایسرخپوستان آمر         

 

 :نژاد

 

مینه  نيیالت  

ییکایامر اییقیافر      تور / ایآس نیسپ       : نژاد  

اوسیدونکی اصلي       انګاپوټد آرام سمندر نور  ای ییهاواد یاوسیدونک د االسکا اصلي      / انیکایاصلي امر   

  

Height (feet / inches):  ______feet ______inches 

 قد )فیت / انچ(

 ونه )فیت/ انچ(

Weight (pounds):  ______pounds 

 وزن )پوند(

 وزن)پوند(



 

  

Eye color (check one box only):   Black   Blue   Brown   Gray   Green   Hazel   Maroon   Pink   Other 

  یگر نوعد سبز  چهارمغزی    خرمایی     گالبی      سیاه     آبی   قهوه ئی      خاکستری    :رنگ چشم )یکی را انتخاب کنید(

   ولډل ب    خرمایی رنگه    گالبی     هګرن چارمغزی     شنه ړ    خ     نسواري    ليین    تور :  (ئړغوره ک وی) ګرن وګد ستر

  

Hair color (check one box only):   Bald  Black   Blond   Brown   Gray   Red   Sandy   White   Other 

وع)یکی را انتخاب کنید(:   کل     سیاه   بلوند     قهوه ئی     خاکستری    سرخ    ریگی      سفید  دیگر ن رنگ مو  

ولډبل     نیسپ     ی رنگهګش   سور  ړخ     نسواري     نیش     تور کل            (:ئړغوره ک وی) ګرن تویښد و   

  

Eligibility standards 

 معیارهای واجد شرایط بودن

 د وړتیا معیارونه

I am a national of:  Afghanistan 

 من شهروند:  افغانستان استم

 زه د افغانستان تابعیت لرم

  

I entered the U.S. on the following date and have resided in the U.S. since (month/day/year): 

 من به ایاالت متحده امریکا به تاریخ ذیل داخل شده و در اینجا مسکن گزین شده ام ) ماه/روز/سال(

/ کال( ځ/ ور اشتیم )میشو شتهیته ننوتلم او دلته م االتویمتحده ا هیټن ېزه په الند  

  ______________ 

  

Have you ever traveled to and entered another country before entering the U.S.?  Yes   No 

If yes, list each country and dates of entry and departure:  

 ریخ         بله       د؟یسفر کرده و وارد آن شده ا یگریمتحده به کشور د االتیتا به حال قبل از ورود به ا ایآ

 :دیورود و خروج را فهرست کن خیبله، هر کشور و تار اگر

 نه     هو     ؟یداخل شو ای ړیته سفر ک وادیته د ننوتلو دمخه کوم بل ه االتویتاسو متحده ا ایا

 :ئړک ستیل هیټاو وتلو ن دویاو د رارس وادیهو، هر ه که

 

  

Name of country traveled through 

 نام کشوریکه از مسیر آن سفر کرده اید

تاسو دهغی هیواد له الری  نه  هیواد نوم چید

 سفر کری

 

Date entered 

 تاریخ دخول

  ټهد ننوتل نی

Date left 

 تاریخ خروج

ټهنی دبیرته وتل  

Were you offered any 

immigration status? 
مهاجرتی آیا برای تان کدام  وضعیت 

 پیشنهاد شده بود؟

تاسو ته د مهاجرت کوم حالت 

؟ ٌو یشو زیاندړو  

  

  

      

  

  

      



 

  

  

      

  

  

      

  

Human rights violations. Please mark Yes or No for each question. 

 .دیرا عالمت بزن ریخ ایهر سوال بله  یلطفاً برا  :نقض حقوق بشر

 .ئړک هښنه په ن ایلپاره هو  ېتنښپو ېد هر ئړمهرباني وک :ېونړد بشري حقونو سرغ

 

# 

 شماره

 شمیره

Question 

 سوال

 پوښتنه

Response 

 جواب

 ٔحواب

8.a.  Have you ever been convicted of any felony committed in the U.S.? 

د؟یمتحده محکوم شده ا االتیدر ا سنگین )فیلونی( تا به حال به ارتکاب جرم ایآ  

است؟یپه تور محکوم شوي  )فیلونی( جرم درانده د ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا ایآ  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

8.b.  Have you ever been convicted of any misdemeanor committed in the U.S.? 

 آیا تا بحال به ارتکاب جرم سبک ویا تخلف )مستمینر( در ایاالت متحده محکوم شده اید؟

محکوم شوي  په تور ) سپک جرم اویا مستیمینر( عمل هړد کوم ناو ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا اآی

؟استی  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

8.c. Have you ever been convicted of a particularly serious crime committed either 

in or outside the U.S.? 

 د؟یده اشمحکوم ویا بیرون از ایالت  متحده   داخل جدی ومشخصی چی  تا به حال به ارتکاب جرم ایآ

ت؟اسیجرم محکوم شوي  او مشخصه بهر په جدي ایدننه  ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا ایآ  

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

9.a. Have you EVER ordered, incited, assisted, or otherwise participated in the 

persecution of any person on account of race, religion, nationality, membership 

in a particular social group, or political opinion? 

در  تیعضو ت،ینژاد، مذهب، مل لیبه دل یکمک در آزار و شکنجه فرد ، کیتا به حال دستور تحر ایآ

؟داده اید  یاسیس دیعقا ایخاص  یگروه اجتماع کی  

نظر له امله د  اسيیس ای توب،ړیغ ېک لهډ زهیولنټ ګړېانځ وهیپه  ت،یتاسو کله هم د نژاد، مذهب، مل ایا

؟یی ړیامر کاو یا تعقیب  ېمرست ولو،څه  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

9.b. Have you EVER committed serious nonpolitical crimes outside of the United 

States prior to your arrival in the United States? 

متحده  االتیدر خارج از ا یجد یاسیرسیغ اتیمتحده مرتکب جنا االتیتا به حال قبل از ورود به ا ایآ

 د؟یشده ا

رمونه ج اسيیس ریبهر جدي غ خهڅ االتویدمخه د متحده ا دویته له رس االتویتاسو کله هم متحده ا ایا

 ي؟ړترسره ک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

9.c.  Have you EVER or are you NOW engaged in activities that could be reasonable 

grounds for concluding that you are a danger to the security of the United 

States? 

 یمنطق لیلدواند ت یکه م دیهست ییها تیفعال ریاکنون درگ ای دیبوده ا ییها تیفعال ریتا به حال درگ ایآ

 د؟یمتحده هست االتیا تیامن یبرا یباشد که خطر یریگ جهینت نیا یبرا

 ېچوي  لیلدلپاره مناسب  ېلیپا ېد د ېچ استیبوخت  ېک تونویفعال ېاوس په داس ایتاسو کله هم  ایا

 است؟یته خطر  تیامن االتویتاسو د متحده ا

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

10.a. Have you EVER been convicted of or have you EVER committed acts which 

constitute the essential elements of a crime (other than a purely political 

offense)? 

از  ریبه غجرم ) کی یکه عناصر اصل دیشده ا یتا به حال مرتکب اعمال ای دیتاکنون محکوم شده ا ایآ

 دهند؟ یم لی( را تشکیاسیجرم صرفاً س کی

 عناصر د جرم الزمي ېچ يړاعمال ترسره ک ېتاسو کله هم داس ای استیتاسو کله هم محکوم شوي  ایا

 جرم پرته(؟ اسيی)د خالص س لويیتشک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

10.b. Have you EVER been convicted of or have you EVER committed acts which 

constitute the essential elements of a violation of any law relating to a 

controlled substance as defined in section 102 of the Controlled Substances 

Act? 

بوط ون مرنقض هر قان یکه عناصر اساس دیشده ا یتاکنون مرتکب اعمال ای دیتاکنون محکوم شده ا ایآ

 دهد؟ یم لیشده است، تشک فیقانون مواد کنترل شده تعر 102ماده کنترل شده را که در بخش  کیبه 

 ېي مادشو رولټد کن ېچ يړاعمال ترسره ک ېتاسو کله هم داس ای استیتاسو کله هم محکوم شوي  ایا

 ېشوي ماد رولټد کن ېچ هګنڅلکه  ويړالزمي عناصر جو ېونړد کوم قانون سرغ وندړا ېپور

 شوي؟ فیتعر ېبرخه ک 102قانون 

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

10.c. Have you EVER been convicted of or have you EVER committed acts which 

constitute the essential elements of a conspiracy to violate any law relating to a 

controlled substance as defined in section 102 of the Controlled Substances 

Act? 

 ماده کینقض قانون مربوط به  یتوطئه برا کی یکه عناصر اساس دیشده ا یتاکنون مرتکب اعمال ایآ

تکاب شده ویا محکوم به آن ار شده است فیقانون مواد کنترل شده تعر 102کنترل شده را که در بخش 

 ؟ اید

 زوټیسد بن یېلپاره د توط ېونړد سرغ خهڅد قانون  هړپه ا ېشوي ماد رولټتاسو کله هم د کن ایا

 شوي موادو قانون رولټد کن ېچ هګنڅلکه  استیمحکوم شوي  ایعناصرو په ارتکاب تورن شوي 

 شوي؟ فیتعر ېبرخه ک 102

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

11 Have you EVER been convicted of two or more criminal offenses (other than 

purely political offenses) for which you received sentences to confinement that, 

when combined, total five years or more? 

که به خاطر آنها به حبس  دی( محکوم شده ایاسیس به استثنای جرمچند جرم ) ایتا به حال به دو  ایآ

باشد؟ شتریب ایپنج سال زمان  آنها  که مجموع دیمحکوم شده ا  

اره کوم لپ پرته( د دسیاسی جرم نه) استیجرمونو محکوم شوي  يیجنا روډی ایتاسو کله هم په دوه  ایا

 رډی ایله کا هځشي، پن جمع  یاځوی یی موده تول وخت یا د  ېکله چ ،ړېتاسو د بند سزا ترالسه ک ېچ

 ؟وشی 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

12.a. Have you EVER trafficked in or are you NOW trafficking in any controlled 

substance? 

 د؟یقاچاق آن هست دردر حال حاضر  ای کرده اید قاچاق  را  مواد کنترل شده ایآ

 قاچاق کوئ؟ یېتاسو اوس مهال  ای يړشوي توکي قاچاق ک رولټتاسو کن ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

12.b. Are you NOW or have you EVER knowingly assisted, abetted, conspired, or 

colluded with others in the unlawful trafficking of any controlled substance? 

 مک، ک گرانیهر ماده کنترل شده به د یرقانونیآگاهانه در قاچاق غ بطوردر حال حاضر شما  ایآ

 د؟یکرده ا یتبان ایتوطئه  ت،یحما

 ړالتم ،ته په پوهه سره مرس ېقاچاق ک رقانونيیپه غ ېشوي ماد رولټد کوم کن تراوسه پوریتاسو  ایآ

 ؟شوی یاست کهیشر یې ایاو  ړېک هړجو یې سهیدس ،

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

12.c. Are you the spouse or child of an alien who unlawfully trafficked in any 

controlled substance? 

ده را شمواد کنترل  یرقانونیکه به طور غ دیهست بدون تابعیت امریکا کیفرزند  ایشما همسر  ایآ

 قاچاق کرده است؟

 یې ولډ رقانونيیپه غ ېچ استیماشوم  ای رمنیمد یو شخص چی د امریکا تابعیت نلری تاسو  ایا

 ؟ده يړشوي توکي قاچاق ک رولټکن

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

12.d. Are you the spouse or child of an alien who assisted, abetted, conspired, or 

colluded with others in the unlawful trafficking of any controlled substance? 

به  رل شدهمواد کنت یرقانونیکه در قاچاق غ بدون تابعیت ایاالت متحده شخص فرزند ایشما همسر  ایآ

 ؟ دیهست کرده است جرم شریکی ایآنها کمک، مشارکت، توطئه 

 نونيرقایشوي توکو په غ رولټد کن ېچ استیماشوم  ای رمنیشخص م امریکا بی تابعیتتاسو د  ایا

 ؟ید ړیک بل چا سره په جرم کی مرسته ای ،سازش  ، ړمالت ،مرسته  یې ېقاچاق ک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

12.e. Within the previous five years, have you EVER obtained any financial or other 

benefit from the unlawful activity of your spouse (including former spouses) or 

parents, and you knew, or reasonably should have known, that the financial or 

other benefit was the product of such illicit activity? 

 نیوالد ایق( همسر )از جمله همسران ساب یرقانونیغ تیدر طول پنج سال گذشته، تا به حال از فعال ایآ

ع مناف ریاس ای یمنفعت مال نیکه ا د،یدانستیممنطقا و  دیابه دست آورده یگرید ای یخود، منفعت مال

 ؟شان است یرقانونیغ های تیفعال نیحاصل چن

 ای( ونګډه پ ندیا خاورمنویم وی)د پخوان ې یا خاوندرمنیم ېتاسو کله هم د خپل ،ېکلونو ک وځپن رویپه ت

 هګنطقي تومتاسو په  ایاو آ ،ېستیاخ هګټ ولډبل  ایمالي  خهڅ تونویفعال رقانونيیمور او پالر له غ

 ده؟ لهیپا تونویفعال رقانونيید ورته غ ګټې ېنور ایدا مالي  ېچ ئیږپوه

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

13.a. Have you EVER engaged, or do you plan to engage, solely,  principally, or 

incidentally, in any activity to violate any law of the United States relating to 

espionage or sabotage? 

 یتیالدر فع فیبتنهایی چی بطور قصدی ویا تصاد ویا دیبوده ا دخیل یتیهر گونه فعال درتا به حال  ایآ

 د؟یشرکت کن یخرابکار ای یمتحده در رابطه با جاسوس االتیا نینقض قوان یبرا

 ېک تیعالفپه کوم  ه،ګارادي تو ریغ ایپه قصدي  ای است،ی لیکښ ېک تیتاسو کله هم په کوم فعال ایا

 کوي؟ ونهړسرغ خهڅقانون  االتوید متحده ا هړپه ا بیتخر ای ۍد جاسوس ېچ استی لیکښ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

13.b. Have you EVER engaged, or do you plan to engage, solely,  principally, or 

incidentally, in any activity to violate or evade any law prohibiting the export 

from the United States of goods, technology, or sensitive information? 

ه ک دیدار قصد ای دیبوده ا یتیهر گونه فعال ریدرگی تصادفا ایبتنهای چی بصورت قصدی وتاکنون  ایآ

 االتیا اطالعات حساس از ای یکه صادرات کاال، فناور یطفره رفتن از هر قانون ایبه منظور نقض 

 د؟یکند، شرکت کن یمتحده را ممنوع م

 التوایتحده امتاسو د  ای،  استیشوي  لیدخ ېک تیپه کوم فعال ولډتصادفي  ایتاسو کله هم په قصدي  ایا

غه منع هله  سترگو کی قانون  چی دامریکا دمعلوماتو صادرولو  ای ۍکنالوژټید حساس توکو ،  خهڅ

 اراده لرئ؟ یریت ای ېونړد سرغشوی ده 

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

13.c. Have you EVER engaged, or do you plan to engage, solely,  principally, or 

incidentally, in any other unlawful activity in the United States? 

در دی بتنهای بصورت قصدی ویا بصورت غیر عم  یرقانونیغ تیهر گونه فعال ریتا به حال درگ ایآ

 ؟یا درگیر استید،  دیامتحده بوده االتیا

 لیکښ ېک تیلفعا رقانونيیپه کوم غ ولډارادي  ریغ ایپه قصدي  ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

 است؟ی لیکښ اوس ای ،وی

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

13.d. Have you EVER engaged, or do you plan to engage, solely,  principally, or 

incidentally, in any activity in which a purpose is to oppose, control, or 

overthrow the Government of the United States by force, violence, or other 

unlawful means, including but not limited to participating in such activities, 

giving support to others involved in such activities, or being a member or 

representative of a terrorist organization? 

 ایلفت، کنترل که هدف آن مخا یتیدر هر فعال ریدرگ یتصادف بتنهایی چی قصدآ ویا بشکل  التا به ح ایآ

 رکت درشاز جمله،  باشد یرقانونیغ یابزارها ریسا ایمتحده با زور، خشونت  االتیدولت ا یسرنگون

 کی ندهینما ای تیعضو ای ،استند یهاتیفعال نیچن رد ریدرگکه  گرانیاز د تیحما ها،تیفعال نیچن

 ؟یستیسازمان ترور

هدف  ېچ استی لیدخ ېک تیکوم فعال اویا په تصادفی دول د ولډپه قصدي  ای ېوازیتاسو کله هم  ایا

 رولټنکلفت، د حکومت مخا االتویالرو په واسطه د متحده ا رقانونيینورو غ ای خواليید زور، تاوتر یې

 لویکښد نورو  ېک تونویفعال ېپه داس ستل،یبرخه اخ ېک تونویفعال ېي، پشمول په داسو ولګنړ ای

 ؟یاست ویا استازی کول يړغسازمان  زیرګکول، د تره ړکسانو مالت

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

14.a. Have you EVER or are you NOW engaged in terrorist activities? 

 د؟یدر حال حاضر هست ای دیبوده ا یستیترور یها تیفعال ریتاکنون درگ ایآ

 است؟ی لیکښاوس  ای وی او لیکښ ېک تونویفعال زویرګتاسو کله هم په تره ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

14.b. Have you EVER or are you NOW engaged in or plan to engage in activities in 

the United States that would have potentially serious adverse foreign policy 

consequences for the United States? 

ت در شرک یبرا یزیردر حال برنامه ای دیامتحده بوده االتیدر ا ییهاتیفعال ریتاکنون درگ ایآ

 اشتهدمتحده  االتیا یخارج استیس یبرا ینامطلوب جد یامدهایپ تواندیکه م دیابوده ییهاتیفعال

 باشد؟

 د ېک ونوتیفعال ېتاسو په داس ای استیشوي  لیکښ ېک تونویپه فعال ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

 ولري؟ ېلیلپاره جدي منفي پا استید بهرني س االتوید متحده ا ېپالن لرئ چ ستویبرخه اخ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

14.c. Have you EVER been or are you NOW a member of the Communist or other 

totalitarian party, except when membership was involuntary? 

 تیه عضوک یمگر زمان د،یهست ای دیبوده ا تریحزب توتال گرید ای ستیتا به حال عضو حزب کمون ایآ

 بوده است؟ یرارادیغ

تاسو  ېچ ېپرته له د است،ی ای استی ړیغ وندګبل مطلق العنان  ای وندګست یتاسو کله هم د کمون ایا

 ؟وی يړداوطلب غ ریغ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

14.d. Have you EVER participated in Nazi persecution or genocide? 

 د؟یشرکت کرده ا یها و نسل کش یناز تیتا به حال در آزار و اذ ایآ

 ده؟ ېستیبرخه اخ ېک ېنسل وژن ای ېورونځپه  انویتاسو کله هم د ناز ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

15.a. Have you EVER, whether in the United States or any other country been 

arrested, for breaking or violating any law or ordinance, excluding minor traffic 

violations? 

نقض هر  ایپا گذاشتن  ریز لیبه دل ،یگریمتحده و چه در هر کشور د االتیتا به حال، چه در ا ایآ

د؟یشده ا ریدستگ ،یو رانندگ ییراهنما یتخلفات جزئ یبه استثنا ،یمقررات ایقانون   

په استثنا سره د کوم  ونوړسرغ کيید کوچني تراف ېک وادیکوم بل ه ای االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

است؟یشوي  ولیپه تور ن ېونړسرغ ای ېونړد سرغ خهڅمقرراتو  ایقانون   

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

15.b. Have you EVER, whether in the United States or any other country been cited, 

charged, or indicted, for breaking or violating any law or ordinance, excluding 

minor traffic violations? 

 اینقض هر قانون  اینقض  لیبه دل ،یگریمتحده و چه در هر کشور د االتیتا به حال، چه در ا ایآ

متهم شدن قرار گرفته  ای، اتهام بازپرسمورد  ،یو رانندگ ییراهنما یتخلفات جزئ یبه استثنا ،یدستور

د؟یا  

 ایپرته د کوم قانون  ونوړسرغ کيید کوچني تراف ېک یاځبل کوم  ای االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

است؟یتورن شوي  ایشوي، تورن شوي  تلښپه تور پو ېونړسرغ ای ېونړد سرغ خهڅامر   

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

15.c. Have you EVER, whether in the United States or any other country been 

convicted, fined, imprisoned, placed on probation, received a suspended 

sentence or deferral of adjudication for breaking or violating any law or 

ordinance, excluding minor traffic violations? 

 روط،مش ،یزندان مه،یمحکوم، جر ،یگریمتحده و چه در هر کشور د االتیتا به حال، چه در ا ایآ

 یزئجتخلفات  یبه استثنا ،یمقررات اینقض هر قانون  لیقضاوت به دل قیتعو ای یقیتعل تیمحکوم

 د؟یکرده ا افتیدر را ،درایوری

ساتل  ېحاکمه کمپه یا ،  ی، بند مهیمحکوم ، جر ېک وادیکوم بل ه ای االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

 وي، پرتهش ولډنځد قضاوت  ایسزا  قیلپاره د تعل ېونړسرغ ایمقرراتو ماتولو  ایشوي، د کوم قانون 

 خه؟څ ونوړسرغ کيیله تراف

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

16 Have you EVER been the beneficiary of a pardon, amnesty, rehabilitation 

decree, other act of clemency, or similar action? 

 ای اعمال عفو، ریسا ،توانبخشی حکم بخشش جرم ، شده عفو یکی از ذینفعان شخص تا به حال ایآ

 د؟یاقدامات مشابه بهره مند بوده ا

 ېارغونیب ٰحاند ،ښل شوی بخ د،یا گته پورته کونکی یی ې ذینفعنښبخکوم شخص د تاسو کله هم د  ایا

 است؟ی ستونکيیاخ هګټورته عمل  ایبل عمل،  یافرمان، 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

17 Have you EVER committed a serious criminal offense in the United States and 

asserted immunity from prosecution? 

رده یافت کدر تیمصون بیو از تعق دیمتحده شده ا االتیدر ا یجد ییجرم جنا کیتا به حال مرتکب  ایآ

 ؟اید

ب تر د تعقی تیمعاف خهڅ ۍارنوالڅاو د  ړیجرم ک يیجدي جنا وی ېک االتویتاسو کله هم په متحده ا ایا

 ؟ړیک السه 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

هــــونـــه        

18.a. Have you EVER, within the past 10 years, or are you NOW engaged in 

prostitution or procurement of prostitution? 

 ؟اید مبادرت ورزیدهفحشا  دیخر ایدر حال حاضر به فحشا  ایسال گذشته،  10تا به حال در  ایآ

 ت؟اسیوخت ب دنده کیپه  ۍد فحاش ای ۍاوس تاسو د فحاش ای ،ېلسو کلونو ک رویتاسو کله هم په ت ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

18.b. Have you EVER, within the past 10 years (either directly or indirectly) procured 

or attempted to procure or import prostitutes or persons for the purpose of 

prostitution? 

 یکردن افراد وصادر ( اقدام به واردمیرمستقیغ ای میسال گذشته )به طور مستق 10 یتا به حال در ط ایآ

 د؟یکردن آنها کرده ا خرید وفروشاقدام به  ای دیکرده ا یا فحاشی یبه منظور تن فروش

ه د اشخاصو لپار ۍ( د فحاشولډ میمستق ریغ ای میپه مستق ای) ېکلونو ک 10 رویتاسو کله هم په ت ایا

 ؟ړېک هڅه او یا صادرولوواردولولو رویپ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

18.c. Have you EVER, within the past 10 years, received, in whole or in part, the 

proceeds of prostitution? 

ا ر یحاصل از تن فروش یدرآمدها ،یجزئ ای یسال گذشته، به طور کل 10 یتا به حال در ط ایآ

 د؟یکرده ا افتیدر

؟ړیترالسه ک دیعا ۍد فحاش ېبرخه ک وهی ای ړپه بشپ ،ېکلونو ک 10 رویتاسو کله هم په ت ایا  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

19 Have you EVER been or do you intend to be involved in any other commercial 

vice? 

 د؟یقصد داراشتراک را   ای بوده اید و یگرید یتجار دخیل در معامالتتا به حال  ایآ

 رئ؟کولو پالن ل ونګډتاسو د  ای استی لیکښ ېمعاملو ک زویرګتاسو کله هم په نورو سودا ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

20.a. Have you EVER been ordered removed, and been deported from the United 

States? 

 ؟ه ایداخراج )دیپورت( شدمتحده  االتیاز ا صادر شده است ویا اخراج  شما بهتاکنون دستور ایآ

 ست؟ایوي ش ستلیا خهڅ االتویتاسو له متحده ا ای او ید یحکم صادر شو ستلیتر اوسه ستاسو د ا ایآ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

20.b. Have you EVER voluntarily departed the United States under an order of 

removal? 

 د؟یمتحده را ترک کرده ا االتیتا به حال به صورت داوطلبانه تحت دستور اخراج ا ایآ

 است؟ی یوتل خهڅ االتوید متحده ا هښپه خپله خو ېتاسو کله هم د اخراج حکم الند ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

20.c. If you answered ''Yes'' to either Item Number 20.a. or 20.b. above, have you re-

entered the United States unlawfully at any time after you were deported or you 

voluntarily departed? 

روج خ ایپس از اخراج  ای، آجواب شما بلی بوده  b 20.ای a   20.از موارد شماره یکیاگر به 

 د؟یمتحده شده ا االتیوارد ا یرقانونیبه طور غ یداوطلبانه در هر زمان

له  هښه خوپه خپل ایتاسو د اخراج  ایا ئ،ړورک وابځته هو  ېوی خهڅ ویقض 20b . ای .20a که تاسو د

 است؟یته داخل شوي  االتویمتحده ا هګتو رقانونيیپه غ ېوتلو وروسته په هر وخت ک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

20.d. If you answered ''Yes'' to Item Number 20.c. above, has DHS reinstated your 

prior order of removal? 

مریکا ااداره محافظت سرحدات  DHS  ای. در باال، آدیبله" پاسخ داد" c. 20اگر به مورد شماره 

 است؟ ملغا کردهشما را  یقبل اخراج  فرمان

وه حکم لغ یپخوان ایستل ستاسو د  DHS اآی. ړیورک وابځتاسو  "هو"  c .20 رهیشم یېکه د قض

 ؟ړیک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

هــــونـــه        

20.e. Have you EVER failed to attend or remain in attendance at any immigration 

proceedings to determine your admissibility or deportability? 

 گردیده دایراخراج  ای رشیپذ نییتع یبرا خویش  مهاجرت استماعیه وضعیت تا به حال در جلسات ایآ

 ؟حضور نداشته اید

شوی  دایرپاره ل دیپورت کیدل  ای خپل کدوالی داوریدولو جلسه چه ستا سو د اوسیدل تاسو کله هم د  ایا

 ؟ ېستیاخندی  برخه  و

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

21 Have you EVER, by fraud or willfully misrepresenting a material fact, sought to 

obtain a visa or other documentation, admission to the United States, or any 

other immigration benefit? 

 ریسا ای زایو افتیبه دنبال در ،حقیقت  کی  ی وغلط ارایه کردنتقلبارایه اسناد تا به حال با  ایآ

 د؟یبوده ا یگرید یمهاجرت تیهر مز ایمتحده،  االتیدر ا رشیمدارک، پذ

 ېزیو تواالیا متحدهد په غلطه کولو سره  تیکولو او د واقع ېاندړتاسو کله هم د جعلي اسنادو په و ایا

 ؟ لپاره اسناد ارایه کړی یاست ګټې ېنور ۍوالډبل ک کوم ایاو

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

22 Have you EVER assisted any other person to enter the United States in violation 

of the law? 

 متحده شود؟ االتیکه برخالف قانون وارد ا دیکمک کرده ا یگریتا به حال به شخص د ایآ

 ؟ړېه کته د ننوتلو سره مرست االتویمتحده ا هګتو رقانونيیتاسو کله هم د بل چا سره په غ ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

23.a. Do you NOW have a communicable disease of public health significance? 

د؟یدار یبهداشت عموم تیبا اهمساری  یماریب کیدر حال حاضر  ایآ  

ناروغي لرئ؟ کوم ساری یلرونک تیاهم ایتاسو اوس مهال د عامه روغت ایا  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

23.b. Do you NOW have or have you EVER had a physical or mental disorder and 

behavior (or a history of behavior that is likely to recur) associated with the 

disorder which has posed or may pose a threat to the property, safety, or welfare 

of yourself or others? 

سر  از شما که احتماالً  یسابقه رفتار ای)یرفتار یاو یروان ای یاختالل جسم کدامدر حال حاضر  ایآ

 اما ویش فاه خودر ای تیامن ،ییکه دارا دداری ای دیداشته ا الالت روانی باشدمرتبط با اخترا که  ( بزند

 ؟ممکن تهدید کند ایکرده است  دیتهد کسی دیگرا 

 رواني د ې( چمخکی داسی چلند درلودل ایرواني اختالالت لرئ ) ای کيیتاسو اوس مهال کوم فز اآی

ن ممک ای یو شوي  دیتهد ېنیهوسا ای ت،یامن ت،یستاسو خپل ملک ېدا چ ایلري، و اوړاختالالتو سره ت

 وی؟ ښواګته وړنور عام وگ

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

23.c. Are you NOW or have you EVER been a drug abuser or drug addict? 

 ؟ید اداشته  ویا در استفاده  دواهای نشه آور افراط دیکنون شما معتاد به مواد مخدر بوده اتا  ایآ

 ؟دلتنه درلووکی افراط یا تیر  مخدره توکي کارول ای استیشوي  اختهتاسو کله هم په مخدره توکو  ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

24 Have you EVER entered the United States as a stowaway? 

 ؟بشکل قاچاق به ایالت متحده امریکا داخل شده اید ایآ

 ؟له الری دننه شوی یاستقاچاق د  ته  االتویتاسو متحده ا ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

25 Did the former Immigration and Naturalization Service (INS) EVER impose, or 

has DHS EVER imposed, civil monetary penalties on you for producing or 

using false documentation to obtain an immigration benefit? 

 ایارائه  لیشما به دل یرا برا یپول یها مهیحال جرتا به  (INS) اداره تیمهاجرت و تابع سیسرو ایآ

 مهاجرت اعمال کرده است؟ یایمزا افتیدر یاستفاده از اسناد نادرست برا

غلط اسنادو  ترالسه کولو لپاره د وګټ( کله هم د مهاجرت INS) ادارهخدماتو ۍوالډاو ک تید تابع ایا

 ؟ړې دهکاعمال   مهیجرنقدی   ېکارولو لپاره تاسو باند ایچمتو کولو 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

26 Are you NOW subject to a final order for violation of section 274C (producing 

and/or using false documentation to unlawfully satisfy a requirement of the 

Immigration and Nationality Act)? 

 یبرا یاد جعلاستفاده از اسن ایو/ دی)تول C 274از ماده  نقض بخش یبرا ییاکنون مشمول حکم نهات ایآ

ه باشید تشبث ورزید( است تیالزامات قانون مهاجرت و تابعکه از  یرقانونیغاسناد  برآورده کردن 

 ؟استید

 لپاره د جعلي اسنادو پوره کولو قانونيد قانون  تی)د مهاجرت او تابع ېماد 274Cتاسو کله هم د   ایا

 ؟حکم الندی یاستلپاره د وروستي قضاوت  ېونړکارول( د سرغ ایاو /  دیاسنادو تول

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

27 Do you NOW practice polygamy? 

 آیا شما فعال درعین زمان دارای بیشتر  از یک همسر استید؟

 لرئ؟ ېرمنیم ېرډی خهڅ ېویله  ېوخت کیتاسو اوس مهال په  ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

28 Are you NOW the guardian of, and are you accompanying, another individual 

who has been found to be inadmissible and who has been certified by a medical 

examiner to be helpless due to sickness, physical or mental disability, or 

infancy? 

 ای ،یذهن ای یجسم یناتوان ،یماریب لیکه به دل دیهست یگریشما در حال حاضر سرپرست فرد د ایآ

ا آنه شماوشده است که ناتوان است  دییتأ یقانون یو توسط پزشک نیاز به کمک شما داشته  خوردی سن

 د؟یکن یم یهمراه را

موالی کدسن  ای تیرواني معلول ای کيیفز ،ۍد ناروغ ېچ استیتاسو اوس مهال د بل چا سرپرست  ایا

ه پ تیلوللخوا د مع رټاکډد عدلي  هغی وضعیتلري، او  ایتړته ا ېله امله ستاسو مرست )ماشوم توب(

 ؟ورته پالنه کویاو تاسو  یشو قیتصد هګتو

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

29 Have you EVER detained, retained, or withheld the custody of a child having a 

lawful claim to U.S. citizenship, outside the United States, from a U.S. citizen 

granted custody? 

از  ر خارجدمتحده است،  االتیا یشهروند یقانون تابعیت یرا که دارا یفرزند نگهداریتا به حال  ایآ

زداشت، اعطا شده است، با سرپرستی آن طفل به ویمتحده که  االتیشهروند ا کیمتحده، از  االتیا

 ظ ویا نگهداری کرده اید؟حف

د غه ه  ېچ خهڅتبعه  ییکایامر ویلري د  تیقانوني تابع االتوید متحده ا ېماشوم چ ویتاسو کله هم  ایا

پالنه  ای او، نهساتدهغه ماشوم  دهغی نه اخسیتی او  سرپرستی و پالنه درلودل در امریکا نه بهرماشوم 

 ؟یاست ړېک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

30.a. Have you EVER ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, 

or otherwise participated in acts involving torture or genocide? 

که  یعمالدر ا کردنکمک  انجام دادن ویا ،دعوت کردن ، کردن کیتحر ، دادندستور در تا به حال ایآ

 د؟یاست، شرکت کرده ا ینسل کش ایشامل شکنجه 

ه مرست ایو، بلنه، ترسره کول ،حکم  ولو،څهد خلک په  هړپه ا ېنسل وژن ای ېتاسو کله هم د شکنج ایا

 ده؟ ېستیبرخه اخ ېکولو ک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

30.b. Have you EVER ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, 

or otherwise participated in killing any person? 

شتن هر در ک ،کردنکمک ویا  ،شدنمرتکب  ،نفراخواند ،کردن کیتحر ،دادندستور در تا به حال  ایآ

 د؟یمشارکت داشته ا یگریفرد د

رسته کولو م ایبلنه، ترسره کولو،  ،حکم  ولو،څهد خلک په  هړپه ا ېوژن کوم شخصتاسو کله هم د  ایا

 ده؟ ېستیبرخه اخ ېک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

30.c. Have you EVER ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, 

or otherwise participated in intentionally and severely injuring any person? 

ن مجروح کرد در ،کردنکمک  ،عهد بستن ،دعوت کردن ،کردن کیتحر ،درامر کردن تا به حال ایآ

 د؟یمشارکت داشته ا یشخص دیو شد قصدی

د   او یا ته، مرسژمنه بلنه، ونه،څکولو امر، ه پيټسخت  قصدی توگه د په شخص  ویتاسو کله هم د  ایا

 است؟ی لیکښ ېک  شخص سخت تپی کول عمل

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

30.d. Have you EVER ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, 

or otherwise participated in engaging in any kind of sexual contact or relations 

with any person who was being forced or threatened? 

در  ای ،کردنکمک  ،شدن با مجرممتعهد  ،دعوت کردن ،کردن کیتحر ،دادندستور در تا به حال  ایآ

ت کرده قرار گرفته است، شرک دیتهد ایکه تحت فشار  یبا فرد یروابط جنس ایانجام هر نوع تماس 

 د؟یا

طه سنی رابد ج د شخص   او یا ، مرستهژمنه بلنه، ونه،څ، هکولامر دقصدی توگه  تاسو کله هم په ایا

 لیکښکی اویا فزیکی جنسی روابط کی په هغه حالت که چه هغه د صحی او روغتیا حالت شه نوو

 است؟ی

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

30.e. Have you EVER ordered, incited, called for, committed, assisted, helped with, 

or otherwise participated in limiting or denying any person's ability to exercise 

religious beliefs? 

حدود مدر  ای و ،کردنکمک  ،نمتعهد شد ،دنفراخوان ،نکرد کیتحر ،نددادستور در تا به حال  ایآ

 د؟یشرکت کرده ا یاعمال اعتقادات مذهب یهر فرد برا ییکردن توانا

راسمو متی دیعقاومذهبي د خلک د چی مرسته کولو، ،ېبللو، ژمن ولو،څکولو، هامر د تاسو کله  ایا

 ده؟ ېستیبرخه اخ کی ی وییدلاجروا کولوکی خند گرحٔ 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

31.a Have you EVER served in, been a member of, assisted in, or participated in any 

military unit, paramilitary unit, police unit, self- defense unit, vigilante unit, 

rebel group, guerrilla group, militia, or insurgent organization? 

ت، راقبواحد م ،یواحد دفاع شخص س،یواحد پل ،یواحد شبه نظام ،یتا به حال در هر واحد نظام ایآ

 مشارکت در  ایکمک  ت،یخدمت، عضو یسازمان شورش ای یشبه نظام ،یکیگروه چر ،یگروه شورش

 د؟یآن داشته ا

 

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

 ېارنڅ داحد، د دفاع و انځواحد، د  سوینظامي واحد، د پول مهیتاسو کله هم په کوم نظامي واحد، ن ایا

مرسته  ،یشو یاځوی ،ړیخدمت ک ېسازمان ک اغيی ای ،ېشیمل روپ،ګ کيیچر ،ېلډ اغيیواحد، 

 ؟ده ېستیبرخه اخ ای ،ړېک

31.b Have you EVER served or worked in any prison, jail, prison camp, detention 

facility, labor camp, or any other situation that involved detaining persons? 

هر  ای انگرکار مرکز نگهداری متخلفین جرایم کوچک کمپ هایتا به حال در زندان، بازداشتگاه،  ایآ

 د؟یکار کرده ا ایکه شامل بازداشت افراد باشد خدمت  یگرید نوع توقیف گاه

مرکز،  فیتوق لپاره د نویمجرم وید کوچن ېد کار په کمپونو ک ،یاځ فیتوقدتاسو کله هم په زندان،  ایا

 شامل وي؟ ېپک فید افرادو توق ېچ ړیک یا خدمتکار  ېک یاځ فیکوم بل توق ایاو

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

32 Have you EVER been a member of, assisted in, or participated in any group, 

unit, or organization of any kind in which you or other persons used any type of 

weapon against any person or threatened to do so? 

ر نوع هاز  گریافراد د ایکه در آن شما  یاز هر نوع یسازمان ایتا به حال عضو گروه، واحد  ایآ

در  ید کهاشتد آنرا تیعضوویا  ،باشیدبه انجام آن شده  دیتهد ایاستفاده کرده  دیگر یشخص هیعل یسالح

 د؟یآن شرکت کرده ا

نورو خلکو د بل چا په  ایتاسو  ېچ ېریچ وی ړیسازمان غ ایواحد  ،ېلډ ېتاسو کله هم د کوم ایا

است؟ی ړیغ ېتاسو د هغ ایوي،  ړیک ښواګ ایکارولو  ېوسل ېد کوم ېاندړو  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

33 Have you EVER assisted with or participated in selling or providing weapons to 

any person who to your knowledge used them against another person, or in 

transporting weapons to any person who to your knowledge used them against 

another person? 

 یگریشخص د هیکه طبق اطالع شما از آنها عل یارائه اسلحه به شخص ایتا به حال در فروش  ایآ

فاده است یگریشخص د هیکه طبق اطالع شما از آنها عل یدر انتقال سالح به شخص ایاستفاده کرده است 

 د؟یکرده است، کمک کرده ا

چا په  د بل ئژنیپ یېتاسو  ېچ ړېمرسته ک ېرسولو ک ایتاسو کله هم د هغه چا سره د وسلو په پلور  ایا

 ېچ ئیږتاسو پوه ېچ ړېمرسته ک ېک دولویږتاسو هغه چا ته د وسلو ل ایوي،  ېکارول یې ېاندړو

 ؟ېکارول ېاندړتاسو د بل چا په و

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

34 Have you EVER received any type of military, paramilitary, or weapons 

training? 

 د؟یکرده ا افتیرا در یحاتیتسل ای یشبه نظام ،یتاکنون هر نوع آموزش نظام ایآ

 ؟ړېد وسلو روزنه ترالسه ک اینظامي  مهیتاسو کله هم نظامي، ن ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

35 Have you EVER unlawfully voted in a United States Federal, state, or local 

election? 

 د؟یده ادا یمتحده رأ االتیا یمحل ای یالتیدر انتخابات فدرال، ا یرقانونیتاکنون به طور غ ایآ

 ؟ړېورک هیرا هګوتقانوني  ریپه غ ېک اکنوټمحلي  ای التيیپه فدرالي، ا االتویتاسو کله هم د متحده ا ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

36 Have you EVER claimed to be a U. S. citizen (in writing or in any other way)? 

 (؟یگرید قیبه هر طر ای ی)به صورت کتب دیمتحده هست االتیکه شهروند ا دیتاکنون ادعا کرده ا ایآ

 (؟ولډکوم بل  ای کليی)په ل استیتبعه  االتوید متحده ا ېچ ړېتاسو کله هم ادعا ک ایا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

37.a. Have you EVER recruited, enlisted, conscripted, or used any person under 15 

years of age to serve in or help an armed force or group? 

 ،دامگروه مسلح، استخ ای روین کیکمک به  ایخدمت  یسال برا 15 ریتا به حال از افراد ز ایآ

 د؟یاستفاده کرده ا ای یریسربازگ

م عمر ک خهڅکلونو  15لپاره د  ېمرست ایسره د خدمت  ېلډ ای واکځتاسو کله هم د وسله وال  ایا

 ؟کار اخیستیاو یا  ي،ړلرونکي خلک استخدام ک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

37.b. Have you EVER used any person under 15 years of age to take part in hostilities 

or to help or provide services to people in combat? 

راد در ارائه خدمات به اف ایکمک  ایشرکت در خصومت ها  یسال برا 15 ریتاکنون از افراد ز ایآ

 د؟ینبرد استفاده کرده ا

د  ېک هګړپه ج ای ېستیاخ کار ېک وګړپه جنه کم عمر لرونکي خلک  خهڅکلونو  15تاسو کله هم د  ایا

 ؟ړیکته برابرخدمت  ایخلکو سره مرسته 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

38.a. Have you EVER committed or conspired to commit human trafficking offenses, 

as defined in the section 103 of the Victims of Trafficking and Violence 

Protection Act of 2000, in the United States or outside the United States? 

قانون  103قاچاق انسان، همانطور که در بخش  میارتکاب جرا یبرا یتوطئه ا ایتاکنون مرتکب  ایآ

 فیتعر متحده االتیخارج از ا ایمتحده  تاالی، در ا2000قاچاق و خشونت سال  انیحفاظت از قربان

 د؟یشده است، انجام داده ا

اچاق قد  ېچ هګنڅده، لکه  ړېک سهیدس ایتاسو کله هم د انساني قاچاق د جرمونو مرتکب شوي  ایآ

 ؟ېبهر ک ای االتویشوي، په متحده ا فیتعر ېبرخه ک 103په  2000قانون  ېد ساتن انویقربان

𝤿Yes   𝤿No 

بلی  نخیر        

 نـــه      هــــو

38.b. Have you EVER knowingly aided, abetted, assisted, conspired, or colluded with 

a human trafficker? 

 د؟یکرده ا یتبان ای، توطئه قیانسان کمک، تشو یقاچاقچ کیآگاهانه به  بطور تا به حال ایآ

مکاري ه ای ، هیتوط ،ېولڅه ،سره مرسته  ونکيړتاسو کله هم په پوهه سره د انساني قاچاق و ایا

 ؟ړېک

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

38.c. Are you NOW the spouse or child of an alien who committed or conspired to 

commit human trafficking offenses? 

قاچاق انسان  میکه مرتکب جرا دیهست شخص غیر تابعیت امریکا کیفرزند  ایشما اکنون همسر  ایآ

توطئه کرده است؟ ایشده   

د انساني  ېچ استیماشوم  ای هښځ شخص که چی دایاالت متحده تابعیت ونلری ویتاسو اوس د  ایا

وي؟ يړک یېجرمونه  ېسیدس ایقاچاق   

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

38.d. Are you NOW the spouse or child of, or are you yourself, an alien who 

knowingly aided, abetted, assisted, conspired, or colluded with a human 

trafficker? 

ود خ ایو  متحده را نداشته االتیا تیکه تابع دیاست یشخص کیفرزند  ایشما در حال حاضر همسر  ایآ

، تیماانسان کمک، ح یقاچاقچ کیکه آگاهانه با  دیهست کایامر تیتابع ریشخص غ  کیشما همچنان 

 کرده است؟ یتبان ایتوطئه 

 ییکایامر ریغ ویتاسو اوس هم  ای است،یماشوم  ای هیړتبعه م ییکایامر ریغ ویتاسو اوس مهال د  ایا

 ړېک هړجو یې سهیدس ، ړمالت ،مرسته  سره ونکيړد انساني قاچاق و یېپه پوهه سره  ېچ استیتبعه 

 ؟ړېسره همکاري کور ای

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

38.e. Within the previous five years, have you EVER obtained any financial or other 

benefit from the human trafficking activity of your spouse (including former 

spouses) or parents, and you knew, or reasonably should have known, that the 

financial or other benefit that you received resulted from such human 

trafficking? 

ویش خ ابق( سنسان همسر )از جمله همسران قاچاق ا و تیتا به حال از فعال ایپنج سال گذشته، آ یدر ط

 یایزاکه م یبه طور منطق د،یدانستیو م د،یابه دست آورده منافعگرید ای یخود، منفعت مال نیوالد ای

 است؟ انقاچاق انس عمل و نیاز چن ی. ناشدیاکرده افتیکه در ییایمزا ریسا ای یمال

ستاسو د مور  ای( ونګډپه  رمنویم وی)د پخوان ېرمنیم ېتاسو کله هم د خپل ایا ،ېکلونو ک وځپن رویپه ت

په هغه فعالیتونه  هګتاسو په منطقي تو ایاو آ ،ړېترالسه ک ګټې ېنور ایمالي  خهڅاو پالر قاچاق 

 دغه گته تاسوته عمل او انساني قاچاق له امله ېد داس چه  ړېترالسه ک ګټې ېنور ایمالي  چه  ،پوهوی

ي؟شو تهځرامن  

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

39.a. Are you NOW or have you EVER engaged in money laundering as described in 

section 1956 or 1957 of Title 18, United States Code? 

، کد 18عنوان  1957 ای 1956که در بخش  دیشده ا ییپولشو ریتا به حال درگ ایدر حال حاضر  ایآ

 داده شده است؟ حیمتحده توض االتیا

، 18 کی، سرل1957 ای 1956په  ېچ هګنڅلکه  استی لیکښ ېک لوځنیم سوید پ ایتاسو اوس مهال  ایا

 شوي؟ حیتشر ېک ډکو االتوید متحده ا

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

39.b. Are you NOW or have you EVER been a knowing aider, abettor, assister, 

conspirator, or colluder with others in money laundering? 

 د؟یبوده ا ییپولشو درگیر گرانیبا د یتبان در ایکمک کننده، ، توطئه گر  کیدر حال حاضر شما   ایآ

 ریکش  یلوونکځنیم سوید پ ای ،یسازش کوونک ،، مرسته ایرتګتاسو کله هم د نورو سره په مل ایا

 است؟ی

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

40 Have you EVER been responsible for or directly carried out particularly severe 

violations of religious freedom, as defined in section 3 of the International 

Religious Freedom Act of 1998 (22 U.S.C. section 6402) while serving as a 

foreign government official? 

ً یمستق ایمسئول  ،یخارج یمقام دولت کیخدمت به عنوان  نیتا به حال در ح ایآ  یآزاد دینقض شد ما

 (U.S.C. 6402 22بخش ) 1998 یمذهب یآزاد یالملل نیقانون ب 3همانطور که در بخش  ،یمذهب

 د؟یشده است، انجام داده ا فیتعر

دي جد  ۍادد خدمت کولو پرمهال، د مذهبي از هګبهرني دولتي چارواکي په تو ویتاسو کله هم، د  ایا

 ۍبي ازادمذه ېوالړید ن ېچ هګنڅلکه  است،یمسؤل توگه یا غیر مستقیم توگه  میمستق په کی ېونړسرغ

 شوي؟ فیتعر ېبرخه( ک USC 6402 22)د  1998قانون 

 

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو

41 Has an immigration judge or the Board of Immigration Appeals EVER 

determined that you filed a frivolous asylum application in the past? 

 داده است که شما در گذشته درخواست صیمهاجرت تشخ نافیاست ئتیه ایمهاجرت  یقاض کی ایآ

 د؟یارائه کرده ا غیر قابل قبول را یپناهندگ

 ېتنښاه غووختونو د پن رویتاسو په ت ېچ ېموندل یټېکم نافید مهاجرت د است اید مهاجرت قاضي  ایا

میل ا ناتکوی اوهغه د مهاجرت لخو ړېک ورچی دسیاسی پناهنده گی یا اسایلم په نوم یادیژی  تنهښغو

 ؟اویا بی ارزشه گنل شوی وو

 

𝤿Yes   𝤿No 

 نخیر        بلی

 نـــه      هــــو



 

  

  

English proficiency 

 مهارت زبان انگلیسی

 د انګلیسی مهارت

 

Can you read and understand English?   Yes    No 

 میتوانید؟       بلی       نخیرآیا زبان انگلیسی را خوانده و نوشته 

 نه          هو      شئ؟ یکلیلوستل او ل ژبه سيیلګاندتاسو  ایا

 

  

Do you need an interpreter?   Yes    No 

 آیا شما به یک مترجم ضرورت دارید؟       بلی      نخیر

   نه          هو      لرئ؟ ایتړته ا ونکيړتاسو ژبا ایا

 

  

  

 


