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: د ایستل شویو افغان کډوالو لپاره قانوني الرښوونې
خپل اختیارونھ، مسؤلیتونھ او حقوق وپیژنئ
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قانوني الرښود
موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ

ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

راتلونکي پړاوونھ

پوښتنې او ځوابونھ





پھ موږ کې کوم خلک نھ شاملیږي 

د متحده ایاالتو دولت د کډوالو د بیا 
میشتیدنې اداره

نړیوال ھوساینې اداره-
د مھاجرینو او کډوالو -

ټولنیز خدمات
-RefugeeOne

د کډوالو مامورین
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قانوني الرښود

موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ

ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

راتلونکي پړاوونھ

پوښتنې او ځوابونھ



رونو، د یو غیر تبعھ او ایستل شوي افغان کډوال پھ توګھ د خپلو اختیا•
مسؤلیتونو او حقوقو پھ اړه زده کړئ

یکونھ د خپلو قانوني اختیارونو پھ اړه زده کړئ او د کډوالۍ کوم غوښتنل•
چې تاسو ورتھ اړتیا لرئ ثبت کړئ

زده کړئ

نده د کډوالۍ د دایمي حالت د ترالسھ کولو لپاره د چمتووالي پھ موخھ اړو•
سرچینو تھ السرسی

تاسو زده کړئ چې ھغھ خلک څرنګھ پٻژندلی او کتلی شئ چې ستاسو او س•
د کډوالۍ لھ حالت څخھ ګټھ پورتھ کولی شي

چمتووالي 
ونیسئ

لیک پھ کھ پھ شرایطو برابر یاست د کډوالۍ د دایمي حالت لپاره د غوښتن•
پالن کولو پیل وکړئ

و سره د امتیازاتو د ترالسھ کولو لپاره د کډوالو د بیا میشتیدنې لھ ادار•
ھمغږي شئ

اقدام وکړئ 
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قانوني الرښود
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قانوني الرښود

ډیری ایستل شوي افغان کډوال د کډوالۍ دایمي حالت نھ لري

چلي دهکھ پھ شرایطو برابر یاست د دایمي حالت د ترالسھ کولو پروسھ، پی

واد د اتباعو پھ متحده ایاالتو کې غیر اتباع کسان ځینې مسؤلیتونھ لري او د ھٻ
پھ څیر امتیازات نھ شي ترالسھ کولی

او (ان د خپلو اختیارونو، مسؤلیتونو، او حقوقو پھ اړه زده کړئ ترڅو خپل ځ
خوندي وساتئ  ) خپلھ کورنۍ
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قانوني الرښود

موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ
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پوښتنې او ځوابونھ



ستاسو کورنۍ
 متحده افغانستان کې ھغھ کسان چې ھغھ ځای پریږدي اوپھ د افغان اتباعو لپاره اختیارونھ

ایاالتو تھ راځي

مان ماشو/ د ژوند ملګري/ والدین ") ګرین کارت("د متحده ایاالتو تبعھ یا دایمي اوسیدونکي •
کٻدای شي د نږدې خپلوانو لپاره غوښتنلیک ورکړي

و ځانګړي دالیلو پر اساس متحده ایاالتو تھ د ننوتل" بشري"د : بشردوستانھ آزادٻدونکي•
اجازه لرونکي

ترالسھ کول یې ستونزمن دي 
د متحده ایاالتو یوه سفارت تھ السرسی تھ اړتیا لري

اوس وخت کېپھ ھٻڅ ثبوت نشتھ چې دا یو ریښتینی اختیار دی 
NIJCاوسمھال د بشردوستۍ لھ مخې مشروط جواز لرونکو سره مرستھ نھ کوي
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قانوني الرښود

موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ

ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

راتلونکي پړاوونھ

پوښتنې او ځوابونھ



مشروط جواز څھ شی دی: ستاسو اختیارونھ

دا پھ متحده ایاالتو کې د پاتې کیدو لنډمھالھ جواز دی
کٻدای شي لھ منځھ والړ شي
دا د کډوالۍ دایمي حالت تھ رسٻدو المل نھ کیږي



 د کار جواز(سره داخل شوي کولی شي د دندې جواز مشروط جوازھغھ افغانان چې د (
او محدود ټولنیز امنیت د کارت لپاره غوښتنھ وکړي

درلودلتر ھغھ وختھ پورې چې ستاسو جواز پای تھ رسیږي پھ قانوني توګھ د کار کولو حق•
ار جواز کارګومارونکي نھ شي کولی لھ تاسو څخھ پوښتنھ وکړي چې تاسو څنګھ خپل د ک•

ترالسھ کړی
څخھ د کھ چیرې د کار جواز ډیر ژر پای تھ رسیږي، نو کارګومارونکي کولی شي لھ تاسو•

ھ نوي شوي کار جواز غوښتنھ وکړي، خو دوی نھ شي کولی تاسو تر ھغھ وختھ پورې ل
.دندې وباسي ترڅو چې یې موده پای تھ نھ وي رسٻدلي

 ترغوښتنھ نھ وي لپاره جوازکھ تاسو د کار
یا تاسو پھ یوه کارځای کې د کار سره کړې 

لپاره عریضھ کړي وي، خو تر جواز 
:نوکړی مو نھ وي السھ 

لھ قضیې د خپلې کډوالۍ د بیا میشتیدنې •
کارکوونکي سره خبرې وکړئ

)د کار جواز(د دندې جواز : ستاسو اختیارونھ



…د ټولنیز امنیت شمٻره•
!دا ستاسو د ژوند اړوند یوه شمٻره ده–
تاسو کولی شئ دا شمٻره د نورو موخو لپاره ھم –

د مشروط / خپل کار جوازد حتی کولی شئ وکاروئ 
وروستھ یې ھم کارولی شئرسیدو د مودې لھ پای تھ جواز 

ئد دندې پھ موخھ یې د کارولو لپاره بھ، تاسو د اعتبار وړ کاري جواز تھ اړتیا ولر–

د موټر چلونې جواز•
جوازپھ ایلینویس کې، تاسو کولی شئ د کار لھ –

ټولنیز امنیت چلوونکو، د سره د دغھ ایالت د موټر 
ایالت کې د استوګنې د ثبوت دې ، او پھ شمٻره
ترالسھ کړئجواز 

فدرالي قانون ایستل شویو افغان کډوالو تھ اجازه ورکوي –
.د بیا میشتیدنې ادارې سره خبرې وکړئ–څو د موټر چلولو جواز ترالسھ کړي 

:ھغھ مھم ټکي چې باید پھ پام کې ونیول شي



پناه
Uویزه
Tویزه
 ځانګړی کډوال

د ځوانانو کډوالۍ حالت
د کورنۍ غوښتنې
 ځانګړي انتخابونھ

افغان تبعھ لرونکي

*
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د کډوالۍ دایمي حالت تھ تګ: ستاسو اختیارونھ



ھ د ھغو خلکو لپاره د کډوالۍ حالت چې نھ شي کولی خپل تابعیت لرونکي ھٻواد ت
:راستانھ شي ځکھ چې دوی

ې کېتھ بھ پھ راتلونکیا ډاریږي چې دوی پھ تٻرو وختو کې ورتھ زیان رسٻدلی1)
زیان ورسیږي

ې لھ املھ دوی نھ شي کولی چې حالت بدل کړي یا ھم اړ نھ دي چځانګړتیا د یوې 2)
حالت تھ بدلون ورکړي

نھ شي کولیډلې دولت /پھ خپل ھیواد کې یې د دولت لھ لوري، یا د یوه شخص3)
کنترول کړي یا بھ یې ھم نھ غواړي چې کنترول کړي

عمومي تاوتریخوالی، د جګړې وٻره، یا عمومي جرم 
!د پناه غوښتنې لپاره کافي نھ دي

*
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پناه: ستاسو اختیارونھ



نژاد

دین

ملیت

 ږئیا ھغھ سیاسي نظر چې تاسو پرې تورن بلل کٻ(سیاسي نظر(

 د ځانګړې ټولنیزې ډلې غړیتوب لرم

*
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خپلې ځانګړتیاوې مو روښانھ کړئ 
آیا د پناه غوښتنې وړ یاست؟



یې ھغھ خلک چې یوه شریکھ ځانګړتیا ولري دوی نھ شي کولی چې د کډوالۍ حالت
بدلون وکړي یا ھم بدلون تھ اړتیا نھ لري 

کورنۍ

 نرښځی، ھمجنس باز، ټرانسجنډر(جنسي تمایل یا جنسیت پیژندنھ(

 پخواني څارنواالن؛ خبریاالن؛ او نور(پخوانۍ دنده(

 شواھد(پخوانۍ کړنې(

 کورنی تاوتریخوالی(د ځانګړو کورنیو، ټولنو، ھٻوادونو ښځې(

*
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څھ تھ وایي؟" ځانګړي ټولنیزه ډلھ"



 رهد استثناتو س(د یو کلن غوښتنلیک د ثبتولو وروستۍ نیټھ(

پھ بل ھیواد کې استوګنھ

د نورو ځورونکي

 پراخ تعریف(ډلې یا کړنې سره تړاو " ترھګرې"لھ(

 کھ )پھ متحده ایاالتو کې یا لھ دې ھٻواده د باندې(ځینې جرمونھ ،
محکوم شوي وي یا نھ

*
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کوم موارد تاسو د پناه غوښتنې څخھ منع کوي؟



ک د ھغھ د کډوالۍ اړونده ادارې تھ باید ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلی
ل نیټې څخھ د یوه کال پھ اوږدو کې ورسیږي چې تاسو وروستی ځ

.متحده ایاالتو تھ داخل شوي یاست

 و پھ د کډوالۍ د قانوني حالت د درلودل-دلتھ ھم استثناوې شتون لري
خو ھغھ پھ خطر کې مھ اچوئ -ګډون 

*

19

یو کلنھ د پای نٻټھ: د پناه غوښتنې مخنیوي

متحده ایاالتو تھ وروستی ځل ننوتل
د کډوالۍ ادارۍ تھ باید ستاسو غوښتنلیک 

تر دې نٻټې پورې ورسیږي
2021مھ، 28د اګست  2022مھ، 27د اګست 



و کھ تاسو مخکې پھ بل ھٻواد کې د کډوالۍ دایمي حالت درلود، تاس
.کٻدای شي د پناه غوښتنې څخھ وویستل شئ

نور خوندیتوب ھم کٻدای شي ستاسو لپاره د السرسي وړ وي•

ړو کھ تاسو د افغانستان پرتھ د بل ھٻواد تابعیت لرئ، باید د دوا
ھٻوادونو لپاره د پناه غوښتنې وړتیا ثابتھ کړئ 

*
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اساسي بیا ځل مٻشتٻدنھ: د پناه غوښتنې مخنیوي



یې کھ تاسو د بل چا پھ زیان رسولو کې برخھ اخیستې وي، مرستھ مو کړي وي، یا مو
:ې پھ توګھد بٻلګ. مالتړ کړی وي، کٻدای شي د پناه غوښتنې لھ پروسې څخھ وویستل شئ

ويد زندان ساتونکي پھ توګھ مو خدمت کړی وي خو ھلتھ ناوړه ګټھ اخیستنھ رامنځتھ شوي•
ان د یوې دولتي ادارې لپاره مو کار کړی وي چې ھلتھ ځینو دولتي چارواکو نورو ھغو تھ زی•

رسولی وي
نلیک حتی کھ تاسو مجبور ھم یاست او نھ غواړئ پھ دې اړه اقدام وکړئ بیا ھم کولی شئ غوښت•

ورکړئ

شخص کھ تاسو یو سرتیری واست یا کلھ ھم پھ رسمي یا غیر رسمي ملیشو پورې تړلي
. واست، ستاسو یادې کړنې بھ وڅیړل شي

رې وکړئ او کھ تاسو فکر کوئ چې دا کٻدای شي پھ تاسو باندې پلي شي، لھ وکیل سره خب
.پھ احتیاط سره خپل کارونھ پر مخ یوسئ

*
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د ځورونې لھ اساسھ د کډوالۍ مخنیوی: د پناه غوښتنې مخنیوي



ھ کھ تاسو کلھ ھم د یوې ډلې سره مرستھ کړې وي چې د دولت پر وړاندې یې ل
ستل شئتاوتریخوالي کار اخٻستی وي، تاسو کٻدای شي د پناه غوښتنې څخھ ووی

:پھ دې لړ کې کٻدای شي الندې موارد شامل وي•
د تاوان ورکول•
د خوراک او سرپناه برابرول•
پیسې یا سامان ورکول•

،دغھ حتی کھ یو څوک تاسو مجبور کړي او تاسو نھ غواړئ پھ اړه یې اقدام وکړئ
بندیزونھ بھ بیا ھم پلي کیږي

ره خبرې کھ تاسو فکر کوئ چې دا کٻدای شي پھ تاسو باندې پلي شي، لھ وکیل س
وکړئ او پھ احتیاط سره خپل کارونھ پر مخ یوسئ

*

22

د تروریزم اړوند مخنیوي: د پناه غوښتنې مخنیوي





تاسو کولی شئ د وکیل پھ نھ درلودلو سره ھم د پناه غوښتنھ وکړئ
اید اقدام کھ د پناه غوښتنې یو تجربھ لرونکی وکیل ترالسھ کولی شئ، پھ اړه یې ب•

.وکړئ

 فورمھ = د پناه غوښتنلیکI-589
کې موندلی https://www.uscis.gov/i-589فورمھ او اړونده الرښوونې یې پھ •

شئ

نھ اخلي د متحده ایاالتو دولت د پناه غوښتنې لپاره کوم فیس: کوم لګښت نھ لري

NIJCونډې بھ پھ راتلونکو څو میاشتو کې د ھغو پناه غوښتونکو لپاره اړونده غ
ترسره کړي چې پرتھ لھ وکیالنو غوښتنلیکونھ ورکوي 

*
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څرنګھ کولی شو د پناه غوښتنھ وکړو؟

https://www.uscis.gov/i-589


)پھ ګڼ شمٻر بٻالبٻلو مواردو باندې(دا پروسھ توپیر کوي 
زاد افغان پناه غوښتونکي چې پھ دې وروستیو کې لھ خپل ھٻواده ایستل شوي او آ

:  شوي دي
:پھ اړه یې نوی قانون وایي چې•

ورځو کې ترسره شي45د پناه غوښتنې مرکھ باید د غوښتنلیک د ثبتولو پھ –
ون ورځو کې پرتھ لھ دې چې استثنایی شرایط شت150د غوښتنلیک د ثبتولو پھ –

ولري باید پرٻکړه ترسره شي

یو استثنایی حالت واوسي؟= کوم مورد کٻدای شي •
د پناه غوښتنې مخنیوي؟–
ن؟ ډٻر زیات غوښتنلیکونھ خو پر وړاندې یې د کافي کارکوونکو نھ شتو–

*
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د پناه غوښتنې د پرٻکړې ترالسھ کول څومره وخت نیسي؟



لھ ایستل کٻدو څخھ خوندیتوب

د تابعیت اخٻستو پر لور ګام

د ژوند د ملګري او ماشومانو لپاره د کډوالۍ حالت

 پھ خپلسري ډول د دندې اخٻستو جواز او ځینې دولتي امتیازات

د مھاجرو د سفر د سند لپاره د غوښتنې کولو حق

*
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پناه غوښتنھ کوم امتیازات پھ بر کې نیسي؟



ړئ تاسو کولی شئ د کډوالۍ د دایمي حالت لپاره غوښتنھ وک
:کھ چٻرې

ې او پھ دجدي جرم قرباني واست تاسو پھ متحده ایاالتو کې د یوه •
.اړه مو پولیسو تھ راپور ورکړی وي

ې چې کار وکړئ یا پھ جنسي کړنو کاړ ایستل شوي واست تاسو •
.برخھ واخلئ

کالو څخھ کم عمر لرئ او ستاسو د مور او پالر څخھ یوه21تاسو د •
غفلت لھ تاسو سره ناوړه چلند کړی وي، تاسو یې پریښي وئ، یا یې

.کړی وي یا ھغوۍ مړه شوي وي

*
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SIJSویزه او U/T: ستاسو اختیارونھ



*
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SIV: ستاسو اختیارونھ

ده ایاالتو د ځانګړو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې الره چې پھ افغانستان کې د متح
.لپاره کار کړی وي او نور اړونده اړین شرایط پوره کوي

ھ اړتیا دا یوه اوږده پروسھ ده چې د متحده ایاالتو د مخکینیو کار ګومارونکو مالتړ ت
لري

 کھ ستاسو دSIV غوښتنلیک پھ جریان کې وي یا منل شوی وي، خو تر اوسھ د
پھ اړه یې د کډوالۍ لھ وکیل سره خبرې وکړئ استوګنې ځای نھ لرئ 



*
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P1/P2: ستاسو اختیارونھ

شتیدنې د ھغو افغانانو لپاره بل اختیار چې لھ مخې یې پھ متحده ایاالتو کې د بیا می
.شرایط نھ پوره کويSIVلپاره د 

رکت چې باید د متحده ایاالتو د دولت لھ لوري، یا د متحده ایاالتو پورې تړلي کوم ش
.پھ افغانستان کې افغان تبعھ کارکوونکي ګمارلي وي ور وپٻژندل شي

 تاسو کٻدای شي پھ متحده ایاالتو کې دننھ دP1/P2لپاره غوښتنھ و نھ کړای شئ  .

دا پروسھ کٻدای شي کلونھ وخت ونیسي.



ماشومان کولی شي چې د کډوالۍ د حالت پھ پام کې نیولو: زده کړه
پرتھ ښوونځي تھ الړ شي

تیازاتو تھ الندې کسان پھ ایلینویس کې روغتیایي ام: روغتیایي پاملرنھ
:السرسی درلودلی شي

ټول ماشومان، پرتھ لھ دې چې د دوی د کډوالۍ حالت تھ پام وشي•
ريھغھ بالغ کسان چې د پناه غوښتنې لپاره د غوښتنلیک ثبتولو پالن ل•

ي د مشروط جواز لرونکي افغانانو لپاره د السرس: د کډوالو امتیازات
دل نھ دي پٻژن" کډوال"وړ دي کھ څھ ھم دوی تر اوسھ پھ قانوني توګھ 

شوي

*
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نور موارد چې باید پرې پوه شئ: ستاسو اختیارونھ
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وروستۍ یادونې: ستاسو اختیارونھ

*قانوني مشورې خورا مھمې دي*
.خو پھ ورتھ وخت کې لھ درغلیو څخھ ھم باخبره اوسئ

"تایید شوي استازي"یواځې د کډوالۍ وکیالن او 
ت کړيکولی شي د کډوالۍ غوښتنلیکونھ بشپړ او ثب

لھ لوري پیژندل شوي ) DOJ(د عدلیې وزارت 
سو تایید کړئ چې ستا. سازمانونھ غیر انتفاعي دي

←  ټاکل شوی استازی پھ دې پاڼھ کې اعتبار لري 
www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

الۍ لھ وکیالنو څخھ وپوښتئ چې ایا دوی د کډو
تجربھ لري او کھ نھ او د دوی د جوازونو بیا 

.  کتنھ وکړئ
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قانوني الرښود

موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ

ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

راتلونکي پړاوونھ

پوښتنې او ځوابونھ



ھ کړئکھ تاسو بل ځای تھ کډه کوئ، باید خپلھ پتھ د کډوالۍ لھ ادارې سره شریک
•AR-11فورمھ :https://www.uscis.gov/ar-11

د متحده ایاالتو اړونده قوانین تعقیب کړئ
د د قانون ماتول کولی شي ستاسو د مشروط کډوالۍ حالت د پای تھ رسیدو،•

یا د کډوالۍ د ځنډٻدو المل شي /اخراج د پروسې، او
اص د متحده ایاالتو ځینې مقررات چې کٻدای شي وروستي رارسٻدونکي اشخ•

:ورسره نا بلده وي پھ الندې ډول دي
ھ تاسو کٻدای شي د الکولو د څښلو او بیا پھ ورتھ وخت کې د موټر چلولو لھ املھ ل•

.ھٻڅکلھ د موټر چلولو پر مھال الکولي مشروبات مھ څښئ.  ستونزې سره مخ شئ
پھ کھ د خپلو ماشومانو د سمولو لپاره لھ فزیکي مجازاتو څخھ کار واخلئ کٻدای شي•

.   ستونزه کې ګیر شئ

*
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ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

https://www.uscis.gov/ar-11


ه نوم تر څو مو چې تابعیت نھ وي اخٻستی د رایې ورکولو لپار
لیکنھ مھ کوئ

چاتھ مھ وایئ یا ورتھ مھ لیکئ چې تاسو یو تبعھ یاست

پھ خپل جرمي ثبت مو ګوتھ مھ لګوئ

ئد خپل موټر پھ شاتھ ھینداره مو ځړول شوي توکي مھ پرٻږد

خپلھ ترافیکي جریمھ ورکړئ

34

:نورې یادونې



35

قانوني الرښود

موږ څوک یو

حقوقي الرښوونھ څھ شی ده

ستاسو کورنۍ

ستاسو اختیارونھ

ستاسو حقوق او مسؤلیتونھ

راتلونکي پړاوونھ

پوښتنې او ځوابونھ



اره خپل د مھاجرت قانون او د افغانانو لپاره پالیسي کې د بدلونونو لپ
.ھ ونیسئد کډوالۍ د بیا میشتیدنې قضیې لھ کارکوونکي سره اړیک

انوني د افغان پناه غوښتونکو لپاره د راتلونکو کنفرانسونو او د ق
تعقیب د نورو غونډو لپاره پھ دې 

]https://immigrantjustice.org/AfghanSupport [ سره د
NIJCلھ ویب پاڼې لیدنھ وکړئ.

حده کھ تاسو بل ځای تھ کډه وکړئ، پھ یاد ولرئ چې خپلھ پتھ د مت
قضیې تھ ایالتو دولت تھ ورکړئ ترڅو تاسو وکولی شئ خپلې قانوني

.دوام ورکړئ

36

وروستھ پړاوونھ کوم دي؟

https://immigrantjustice.org/AfghanSupport


37

…پوښتنې



www.immigrantjustice.org

@nijc/د کډوالۍ عدالت

د کډوالۍ عدالت/

Immigrantjustice.org/action

Immigrantjustice.org/donate

ملي کډوال
د عدالت مرکز

سره یو ځای شئNIJCلھ 
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