
 

دی راغلی الری لو ېاقام مشروطو د تو ایاالتو متحده امریکا د چو افغانان ىغو  

 ؟شی کولی درخواست لپاره غوښتنې  پناه د وخت څو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریان په کال یو د وروسته څخه ننوتلو اخری د ته ایالتونو متحده امریکا د  لپاره غوښتنې پناه د شخص یو

  .لري شتون استثناوې کی مواردو ځینو په قاعدې دې د  وکړی، درخواست غوښتنې پناه د باید کې

 په دی موجودې استثناوې کومې چه کې برخه په برابرولو د اسنادو د ننه د کې کال یو په

 : وی شامل افغانان الندې ښایی کی هغو

حالت خوندیتوب لنډمهاله د (TPS) 

درلودل حالت ډول بل کډوالۍ د  (کوونکی زده د لکه ډول په بیلګې د F-1  ویزه) 

ښه ته متحدینو عملیاتو" د چه افغانان هغه ډول په بیلګې د)  اقامه مشروطه شوی ورکړل 

 (وي شوی ورکړل اقامه مشروطه کلنه دوه بنسټ پر پروګرام" راغالست

شي؟ کوالی غوښتنه اخیستلو پناه د کله افغانان دغه  

 یو د یا او ورسیېږی ته پای حالت اسنی دوی د چه لدی ،مخکې لري حالت استثنایی چې افغانان هغه

 شخصي په وګړي هر د" وخت مناسب. "وکړی غوښتنه اخیستلو پناه د  کی جریان په" وخت مناسب"

 .کیږي ګڼل نه معقول او مناسب وخت اضافه څخه میاشتو شپږو د ولي لري، اړه پورې شرایطو

 ۲۸ په میاشتې سپټمبر د کال ۲۰۲۱ د ته حمزه: ډول په بیلګې د

 هغه د. شوه ورکړل اقامه مشروطه ایالتونو متحده د امریکا د نیټه

 په میاشتې د سپټمبر د کال ۲۰۲۳ د چه ده لپاره کلونو دوو د اقامه

 څخه اوسیدلو کال یو د کې مریلنډ په حمزه. رسیږی ته پای نیټه ۲۷

 کې حال اسی د په دی کې لټه په کور دایمي او کار د  هم ال وروسته

 حمزه.  کوی ګډون هم کې ټولګیو کړې زده د ژبې انګلیسی د چه

 پناه د سره هغه د څو تر مومی و وکیل یو چه کوی هڅه ډول همدا

 خپلې د شي کولی حمزه. وکړي مرسته کی مسله په غوښتنې

 میاشت په سپټمبر د کال ۲۰۲۳ د چه کې جریان په اقامی مشروطه

 مناسب" په وروسته رسیدو ته پای له هغې د یا رسیږي ته پای کې

 .وکړي غوښتنه اخیستو پناه د کې "وخت


