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د مستحق کېدو پھ اړه د معلوماتو لپاره او دا چې څرنګھ کولی شئ دغھ غوښتنلیک ډک او ثبت کړئ پھ اړه یې اړونده الرښوونې  .پھ تور رنګ کې یې ولیکئ یا یې چاپ کړئ -دلتھ یې پیل کړئ 
 .د دې غوښتنلیک د ثبتولو لپاره کوم لګښت نھ شتھ .وګورئ

 .شکنجې پر وړاندې د کنوانسیون تر سیوري الندې لھ ھېواد د ایستلو د مخنیوي غوښتنھ وکړئ نو دغھ خانھ وټاکئ کھ چېرې تاسو ھم غواړئ د : یادونھ

A.I برخھ ستاسو پھ اړه معلومات 
کھ کومھ یوه شتون () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1

 )لري
  

کھ کومھ یوه (د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 2
 )شتون لري

  

 )کھ کومھ یوه شتون لري(آنالین حساب شمېره  USCISد . 3
  

 بشپړ وروستی نوم. 4
  

 لومړی نوم. 5
  

 منځنی نوم. 6
  

 ؟)د منځني نوم پھ ګډون او فرضي نومونھ(تاسو کوم نور نومونھ کارولي دي . 7
  

 )استوګن یاستچېرې چې تاسو پھ فزیکي توګھ (پھ متحده ایاالتو کې استوګنھ . 8

 د کوڅې شمېره او نوم
  

 شمېره اپارتمان
  

 ښار
  

 ایالت
  

 ساحوي کوډ
  

 د تلیفون شمېره
)  (  

 )شمېره کې لھ ورکړل شوې پتې څخھ توپیر ولري 8کھ چېرې پھ (پھ متحده ایاالتو کې د لیک استولو پتھ . 9
 ):کھ د پلي کېدو وړ وي(د نوموړي پھ پاملرنھ کې 

  
 شمېرهد تلیفون 

) (   
 د کوڅې شمېره او نوم

  
 شمېره اپارتمان

  
 ښار

  
 ایالت

  
 ساحوي کوډ

  
 کونډه شوې  طالق شوی  متاھل  مجرد : مدني حالت. 11 ښځینھ نارینھ  : جنسیت. 10
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 12

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 13

  
 )تابعیت ھېواد(اوسنی تابعیت . 14

  
 د زٻږٻدو پر مھال تابعیت. 15

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 16

  
 دین. 17

  
 .زه مخکې ھېڅکلھ د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې نھ یم پاتې شوی a . :پورې، اړونده خانھ پھ نښھ کړئ، چې پلي کیږي cڅخھ تر  aلھ . 18
b . زه اوس د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې یم. c .  کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې نھ یم پاتې، خو پھ تیرو وختونو کې پاتې شوی یمد زه اوسمھال. 

 .پورې یې بشپړ کړئ cڅخھ تر  a 19لھ . 19
a . پھ وروستي ځل مو کوم وخت خپل ھېواد پرٻښود؟)mm/dd/yyyy( b . 94ستاسو اوسنی-I  شمېره څھ ده، کھ کومھ یوه یې لرئ؟  

c . .د لېست نېټھ متحده ایاالتو تھ د ټولو ننوتنو لېست ولیکئ او پیل یې لھ وروستۍ ننوتنې وکړئ)mm/dd/yyyy( .ځای، او پھ ھر ځل ننوتو کې ستاسو د کډوالۍ د حالت ډول ،) د اړتیا پھ صورت
 .)کې نورې اضافي پاڼې ورسره یو ځای کړئ

  ھغھ نېټھ چې د کډوالۍ حالت پای تھ رسیږي   د کډوالۍ حالت   ځای   نېټھ 
   د کډوالۍ حالت   ځای   نېټھ 
  د کډوالۍ حالت   ځای   نېټھ 
کوم ھېواد ستاسو وروستی پاسپورت یا د سفر سند صادر کړی . 20

 دی؟
  

 (mm/dd/yyyy)د ختمېدو نېټھ . 22  د پاسپورت شمېره . 21
  

  د سفر د سند شمېره 

 ؟)د ژبو پھ ګډون، کومې یې چې د پلي کېدو وړ وي(ستاسو مورنۍ ژبھ کومھ ده . 23
  

ایا تاسو پھ انګلیسي روانې خبرې . 24
 کولی شئ؟
 ھو  نھ 

 پھ کومو نورو ژبو روانې خبرې کولی شئ؟. 25
  

 USCISیواځې د  .د کارولو لپاره EOIRیواځې د 
 .د کارولو لپاره

 :اقدام
  _________________________________ :د مرکې نېټھ

  __________________ :غوښتنې افسر د پېژندنې شمېره د پناه

 :پریکړه
  ____________________ :د تایید نېټھ

  ___________________ :د ردٻدو نېټھ
  ________________ :د راجع کېدو نېټھ
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A.II ستاسو د مېرمنې او ماشومانو اړوند معلومات برخھ 
 .)تھ الړشئستاسو ماشومانو الندې برخھ کې (ما تر اوسھ واده نھ دی کړی.   ستاسو مېرمن

کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1
 )کومھ یوه یې شتون لري

  

کھ کومھ یوه (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )شتون ولري

  

 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 3

  

کھ (د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کومھ یوه شتون لري

  

 بشپړ وروستی نوم. 5
  

 لومړی نوم. 6

  

 منځنی نوم. 7

  

د منځني او (نور کارول شوي نومونھ . 8
 )فرضي نومونو پھ ګډون

  
 (mm/dd/yyyy)د واده نېټھ . 9

  
 د واده ځای. 10

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 11

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 12

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 13

  
 جنسیت. 14

 نارینھ  ښځینھ 
 متحده ایاالتو کې دی؟ایا دا شخص پھ . 15
  پورې خانې بشپړې کړئ 24څخھ تر  16لھ (ھو.(   نھ)ځای یې وټاکئ :(  
 متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځای. 16

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې نېټھ . 17
(mm/dd/yyyy) 

  

18 .I-94  کھ کومھ یوه شتون (شمېره
 )ولري

  

د ویزې (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 19
 )ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  

ستاسو د مېرمنې د کډوالۍ اوسنی . 20
 حالت څھ ډول دی؟

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ . 21
 (mm/dd/yyyy)چېرې شتون ولري؟ 

  

ایا ستاسو مېرمن د کډوالۍ د محکمې پھ . 22
 پروسھ کې ده؟

  ھو نھ 

کھ مخکې پھ متحده ایاالتو کې وي، د . 23
 (mm/dd/yyyy)وروستي ځل رارسېدو نېټھ یې 

  
 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو مېرمن باید پھ دې غوښتنلیک کې شاملھ شي؟. 24

  پورتنۍ ښې کونج کې د خپلې مېرمنې یو انځور یو ځای کړئمې پاڼې پھ 9د دې کس لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 
 نھ 

 .نومونھ ولیکئ، پرتھ لھ دې چې عمر، موقعیت، یا مدني حالت تھ یې پام وکړئټول د خپلو ماشومانو ستاسو ماشومان. 

  .برخې (زه ھیڅ اوالد نھ لرمA.III ستاسو د شالید پھ اړه معلومات، تھ ورشئ.( 

 زه ماشومان لرم. د ماشومانو ټول شمېر: _______________________ . 

 .)ضمیمھ وکاروئ یا د کاغذ او اسنادو نورې پاڼې ورسره یو ځای کړئ Aفورمې  I-589کھ لھ څلورو څخھ ډٻر ماشومان لرئ د : یادونھ(

کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1
 )کومھ یوه یې شتون لري

  

کھ کومھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

کھ (د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کومھ یوه شتون لري

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ   ښځینھ 
  ): ځای یې وټاکئ(نھ   .)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو   ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟. 13
 متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځای. 14

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15
 (mm/dd/yyyy)نېټھ 

  

16 .I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21

  مخ پھ پورتنۍ ښې کونج کې د خپل ماشوم یو انځور یو ځای کړئ 9د دې شخص لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 

 نھ 
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A.II د تېرو معلوماتو پھ دوام(ستاسو د مېرمنې او ماشومانو اړوند معلومات  برخھ( 
کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1

 )یې شتون لري کومھ یوه
  

کھ کومھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کھ کومھ یوه شتون لري(

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ  ښځینھ 
  ): ځای یې وټاکئ(نھ   .)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو  ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟ . 13
 ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځایمتحده . 14

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15
 (mm/dd/yyyy)نېټھ 

  

16. I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21
  مې پاڼې پھ پورتنۍ ښې کونج کې د خپلې مېرمنې یو انځور یو ځای کړئ9د دې کس لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 
 نھ 

کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1
 )کومھ یوه یې شتون لري

  

کھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )کومھ یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

کھ (د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کومھ یوه شتون لري

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ  ښځینھ 
  ): ځای یې وټاکئ(نھ   .)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو  ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟ . 13
 متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځای. 14

  
متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15

 (mm/dd/yyyy)نېټھ 
  

16 .I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21

  خپلې مېرمنې یو انځور یو ځای کړئمې پاڼې پھ پورتنۍ ښې کونج کې د 9د دې کس لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 

 نھ 

کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1
 )کومھ یوه یې شتون لري

  

کھ کومھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کھ کومھ یوه شتون لري(

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ   ښځینھ 
  .)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو  ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟ . 13
  ):ځای یې وټاکئ(نھ 
 متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځای. 14

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15
 (mm/dd/yyyy)نېټھ 

  

16 .I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21

  مې پاڼې پھ پورتنۍ ښې کونج کې د خپلې مېرمنې یو انځور یو ځای کړئ9د دې کس لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 

 نھ 
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A.IIIد شالید پھ اړه معلومات ستاسو . برخھ 
لرئ، د ھغھ ھېواد وروستی پتھ ھم ولیکئ چېرې  خپلھ ھغھ وروستۍ پتھ ولیکئ چې تاسو متحده ایاالتو تھ لھ راتلو دمخھ پکې اوسېدئ. کھ دا ھغھ ھېواد نھ وي چېرې چې تاسو د ځورونې ویره. 1

 .)والیت، یا ایالت او ھېواد ولیکئښار، څانګھ، /اړونده پتھ، ښار(چې تاسو د ځورونې ویره لرئ. 
 .)ضمیمھ، یا نورې کاغذي پاڼې وکاروئ Bفورمې  I-589کھ اړتیا وي، د : یادونھ(

کھ شتون لري و یې (شمېره او کوڅھ 
 نېټې ھېواد ریاست، والیت یا ایالت ښارګوټی/ښار )لیکئ

 (Mo/Yr)څخھ تر  (Mo/Yr)لھ 
      
      

 .کلونو پھ اوږدو کې د خپلې استوګنې پھ اړه الندې معلومات ورکړئ. لومړی خپلھ اوسنۍ پتھ ولیکئ 5د تیرو . 2
 .)ضمیمھ، یا نورې کاغذي پاڼې وکاروئ Bفورمې  I-589کھ اړتیا وي، د : یادونھ(

 نېټې ھېواد ریاست، والیت یا ایالت ښارګوټی/ښار شمېره او کوڅھ
 (Mo/Yr)څخھ تر  (Mo/Yr)لھ 

      
      
      
      
      

 .د خپلې زده کړې پھ اړه الندې معلومات ورکړئ، لھ ھغھ ښوونځي څخھ یې پیل کړئ چې پھ نږدې وختو کې مو پکې ګډون کړی دی. 3
 .)ضمیمھ، یا نورې کاغذي پاڼې وکاروئ Bفورمې  I-589کھ اړتیا وي، د : یادونھ(

 کولګډون  )پتھ(ځای  د ښوونځي ډول د ښوونځي نوم
 (Mo/Yr)څخھ تر  (Mo/Yr)لھ 

     
     
     
     

 .کلونو کې د خپلې دندې پھ اړه الندې معلومات ورکړئ. لومړی خپلھ اوسنۍ دنده ولیکئ 5پھ تیرو . 4
 .)ضمیمھ، یا نورې کاغذي پاڼې وکاروئ Bفورمې  I-589کھ اړتیا وي، د : یادونھ(

 نېټې ستاسو مسلک د ګومارونکي نوم او پتھ
 (Mo/Yr)څخھ تر  (Mo/Yr)لھ 

    
    
    

 .پھ اړه الندې معلومات ورکړئ. کھ چېرې دغھ شخص مړ شوی وي دا خانھ پھ نښھ کړئ) وروڼو او خویندو(د خپلو والدینو او کورنۍ غړو . 5
 .)ضمیمھ، یا نورې کاغذي پاڼې وکاروئ Bفورمې  I-589کھ اړتیا وي، د  :یادونھ(

 اوسنی ځای ښارګوټی او ھېواد/زٻږٻدو ښارد  بشپړ نوم
  مړ شوی     مور 
  مړ شوی     پالر 

  مړ شوی     وروڼھ او خویندې 
  مړ شوی     وروڼھ او خویندې 
  مړ شوی     وروڼھ او خویندې 
  مړ شوی     وروڼھ او خویندې 
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B برخھ. ستاسو د غوښتنلیک پھ اړه معلومات 
 .)برخھ کې شتھ پوښتنو تھ خپل ځوابونھ بشپړ کړئ Bضمیمھ وکاروئ، یا د اړتیا سره سم د کاغذ نورې پاڼې ور اضافھ کړئ ترڅو پھ  Bفورمې  I-589د : یادونھ(

) پروړاندې د کنوانسیون تر سیوري الندې د ایستلو مخنیویالندې د ایستلو مخنیوی یا د شکنجې  (3)(b)241د  INAد (کلھ چې ستاسو د پناه غوښتنې یا د خوندیتوب اړوند نورو ادعاوو پھ اړه 
ستاسو د غوره وړتیا لپاره، د ھرې پیښې یا  .ور چمتو کړئالندې پوښتنو تھ ځواب ووایی، تاسو باید ستاسو د پناه غوښتنې یا د خوندیتوب لپاره د بلې کومې غوښتنې د اساساتو تفصیلي او ټاکلی راپ

تاسو باید ھغھ اسناد ھم ورسره یو ځای کړئ چې د ھغھ ھېواد عمومي شرایط چې تاسو یې د پناه غوښتنې یا نور خوندیتوب پھ لټھ کې  .ایونھ او توضیحات وړاندې کړئکړنې پھ اړه ټاکلې نېټې، ځ
نھ لري یا تاسو دا اسناد د خپل غوښتنلیک سره برابر نھ کړئ، د خپلو کھ چېرې دا اسناد شتون و  .یاست او ھغھ ځانګړي حقایق چې تاسو یې د خپلې ادعا د مالتړ لپاره تکیھ کوئ پکې څرګندیږي

 .پوښتنو پھ ځوابولو کې یې د ولې ټکي پھ اړه توضیحات ورکړئ

د فورمې د برخھ.  VIIاو ؛ برخھ B ،د اړونده فورمې بشپړول، برخھ D .،V -. برخې Aاساس،  د وړتیا، برخھ IIد غوښتنلیک ثبتولو الرښوونې، د .برخھ 1اړونده الرښوونو تھ مراجعھ وکړئ، 
 .اضافي شواھد چې تاسو یې باید وسپارئ دې برخې بشپړولو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره

لھ الندې  لپاره غوښتنلیک سپارئ؟ برخې الندې د پناه غوښتنې یا د ایستلو د مخنیوي غوښتنھ کوئ، یا د شکنجې پروړاندې د کنوانسیون الندې د ایستلو د مخنیوي (3)(b)241د  INAتاسو ولې د . 1
 .پوښتنو تھ تفصیلي ځوابونھ وړاندې کړئ Bاو  Aڅخھ یوه مناسبھ خانھ پھ نښھ کړئ او بیا الندې د 

 
 :زه پھ دې اساس د پناه یا د ایستلو څخھ د مخنیوي غوښتنھ کوم چې

 نژاد  سیاسي نظر لرم 

 دین  د ځانګړې ټولنیزې ډلې غړیتوب لرم 

 ملیت  د شکنجې کنوانسیون 
 

A .ایا تاسو، ستاسو کورنۍ، یا نږدې ملګري یا ھمکاران پھ تیرو وختونو کې د چا لھ لوري د زیان یا بد چلند یا ګواښ سره مخ شوي یاست؟ 
 نھ  ھو 

 :وي پھ تفصیل سره یې تشریح کړئ" ھو،"کھ ځواب مو 
 څھ پېښ شوي؛. 1
 ګواښونھ پیښ شوي؛کلھ چې زیان یا ناوړه چلند یا . 2
 څوک د زیان یا بد چلند یا ګواښ المل شوی؛ او. 3
 .ولې تاسو باور لرئ چې دغھ زیان یا ناوړه چلند یا ګواښونھ پیښ شوي. 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B .آیا تاسو خپل ھېواد تھ د بېرتھ ستنیدو پھ صورت کې د زیان یا بد چلند څخھ ویره لرئ؟ 
 نھ  ھو 

 :پھ تفصیل سره یې تشریح کړئوي " ھو،"کھ ځواب مو 
 د کوم زیان یا بد چلند څخھ ویره لرئ؛. 1
 ھغھ څوک دي چې تاسو باور لرئ تاسو تھ بھ زیان ورسوي یا بھ درسره بد چلند وکړي؛ او. 2
 .ولې باوري یاست چې تاسو تھ بھ زیان ورسیږي او یا بھ درسره بد چلند وشي. 3
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B د تېرو معلوماتو پھ دوام(ستاسو د غوښتنلیک پھ اړه معلومات . برخھ( 
ي، محاکمھ شوي او محکوم شوي، یا زنداني شوي ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي کلھ ھم د متحده ایاالتو پرتھ پھ کوم بل ھېواد کې تورن شوي، ښکېل شوي، نیول شوي، توقیف شوي، پلټل شو. 2

 ؟)د سرغړونې پھ ګډون د کډوالۍ لھ قانون څخھ(یاست 
 نھ  ھو 

 .وي د یادې کړنې حاالت او دالیل روښانھ کړئ" ھو،"کھ ځواب مو 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.A .ډلھ، د کارګرانو اتحادیھ، وند، د زده کوونکو کومھ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي کلھ ھم ستاسو پھ ھېواد کې د کوم سازمان یا ډلو سره تړاو درلودلی یا ورسره تړاو لري، لکھ یو سیاسي ګ
 مذھبي سازمان، نظامي یا نیمھ نظامي ډلھ، ملکي پیرویان، چریکي سازمان، قومي ډلھ، د بشري حقوقو ډلھ، یا مطبوعات او رسنۍ؟

 نھ  ھو 
ھ مخې یې تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي پھ ھره اړونده سازمان یا وي، د ھر کس لپاره د ګډون اندازه، د مشرتابھ یا نورو کسانو دندې او د ھغھ وخت اندازه وښیئ چې ل" ھو"کھ ځواب مو

 .فعالیت کې ښکیل وو
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.B .ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي چې ھر رنګھ وي پھ دې سازمانونو یا ډلو کې برخھ اخیستو تھ دوام ورکوئ؟ 
 نھ  ھو 

مشرتابھ یا نورو کسانو اوسنۍ دندې، او د ھغھ وخت اندازه وښیئ چې لھ مخې یې تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي پھ ھر اړونده وي، د ھر کس لپاره د ګډون اندازه، د " ھو"کھ ځواب مو
 .سازمان یا فعالیت کې ښکیل وو

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ایا ویره لرئ چې ستاسو پھ ھېواد یا کوم بل ھېواد تھ چې تاسو بېرتھ ستانھ شئ لھ شکنجې سره بھ مخ شئ؟. 4
 نھ  ھو 

 .ږئوي، تشریح کړئ چې تاسو ولې ویره لرئ او د شکنجې حالت ھم روښانھ کړئ چې تاسو ترې ویره لرئ، د چا لھ لوري بھ وي، او ولې بھ ځورول کې" ھو"کھ ځواب مو 
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C برخھ. ستاسو د غوښتنلیک پھ اړه نور معلومات 
 ).برخھ کې شتھ پوښتنو تھ خپل ځوابونھ بشپړ کړئ Cضمیمھ وکاروئ، یا د اړتیا سره سم د کاغذ نورې پاڼې ور اضافھ کړئ ترڅو پھ  Bفورمې  I-589د : یادونھ(

 
 غوښتنې، یا د ایستلو د مخنیوي غوښتنھ کړې؟وروڼو کلھ ھم د متحده ایاالتو دولت تھ د کډوالۍ، پناه /، ستاسو والدین یا ستاسو خویندو)ماشومانو(آیا تاسو، ستاسو مېرمنې، ستاسو ماشوم . 1

 نھ  ھو 
خویندو تھ د کډوالۍ /، ستاسو والدینو، یا ستاسو وروڼو)ماشومانو(وي، یاده پرٻکړه یې روښانھ کړئ او د یادې پرٻکړې پھ پایلھ کې تاسو، ستاسو مېرمنې، ستاسو ماشوم " ھو"کھ ځواب مو 

 -Aکھ ھمداسې وي، پھ ځواب کې د خپل مور او پالر یا مېرمنې  .آیا تاسو د مور او پالر یا مېرمن پھ غوښتنلیک کې شامل شوي یی کھ نھ کوم حالت ورکړل شوی دی. پھ ګوتھ کړئ چې
 .شمېره داخلھ کړئ

 
ېواد پھ شرایطو کې یا ستاسو پھ شخصي شرایطو کې د ، د کډوالۍ لھ قاضي، یا د کډوالۍ اړوند د استیناف بورډ لھ لوري د پناه غوښتنھ رد شوې وي، ستاسو د ھUSCISکھ تاسو مخکې د 

 .انکار لھ نېټې راھیسې کوم بدلونونھ چې رامنځتھ شوي ھغھ روښانھ کړئ چې کېدای شي ستاسو د پناه غوښتنې پھ وړتیا اغیزه وکړي
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A . چې اوس پھ متحده ایاالتو کې دي متحده ایاالتو تھ د ننوتو مخکې کوم بل ) ماشومان(د ھغھ ھېواد څخھ د وتلو وروستھ چې تاسو ترې د پناه غوښتنھ کوئ، ایا تاسو یا ستاسو مېرمن یا ماشوم
 ھېواد تھ سفر کړی یا پکې اوسېدلي دي؟

 نھ  ھو 
2.B . خویندو، کلھ ھم د ھغھ ھېواد څخھ پرتھ چې تاسو اوس ترې د پناه غوښتنھ کوئ پھ بل /یا د کورنۍ نورو غړو لکھ ستاسو مور او پالر یا وروڼو) ماشومانو(آیا تاسو، ستاسو مېرمنې، ماشوم

 کوم ھېواد کې د کوم قانوني موقف غوښتنھ کړې یا یې پکې پناه ترالسھ کړې؟
 نھ  ھو 

د ھغھ ھېواد نوم او د اوسیدو موده، د ھغھ کس د کډوالۍ حالت چې ھلتھ : ، نو د ھر شخص لپاره الندې معلومات ورکړئ)2Bیا /او 2A(وي " ھو"کھ ټولو یا دواړو پوښتنو تھ مو ځواب 
تنې لپاره غوښتنھ کړې پھ داسې حال کې پناه غوښ شتون لري، د وتلو الملونھ، ایا یا ھم شخص حق نھ لري چې د قانوني استوګنې موخو لپاره بېرتھ راستون شي، او آیا ھغھ کس د کډوالۍ یا د

 .چې ھلتھ شتون لري، او کھ نھ، ولې یې دا کار نھ دی کړی

 
 
 
 
 
 
 

 
غړیتوب یا پھ یو کلھ ھم پھ ځانګړي توګھ پھ سیاسي لحاظ کوم شخص تھ د ھغھ د نژاد، مذھب، قومیت، پھ یوه ځانګړې ټولنیزه ډلھ کې ) ماشومانو(ایا تاسو، ستاسو مېرمنې یا ستاسو ماشوم  .3

 یستې ده؟ځانګړي عقیده کې د غړیتوب لھ املھ امر کړی، یا یې ھڅولی، یا یی پکې مرستھ کړې یا بل ډول یې د زیان رسولو یا زیان رسولو کې برخھ اخ
 نھ  ھو 

 .تفصیل سره بیان کړئوي، نو ھره پیښھ او ستاسو خپل، ستاسو مېرمنې، یا ستاسو د ماشومانو ښکیلتیا یې پھ " ھو"کھ ځواب مو 
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C  د تېرو معلوماتو پھ دوام(برخھ. ستاسو د غوښتنلیک پھ اړه نور معلومات( 
 واد تھ راستانھ شوي یاست؟وروستھ لھ ھغھ چې تاسو لھ ھغھ ھېواد څخھ ووتئ چېرې چې تاسو تھ زیان رسېدلی ؤ یا مو د زیان څخھ وٻره درلوده، ایا تاسو بېرتھ ھغھ ھې .4

 نھ  ھو 
، او د ھغھ وخت اندازه یې روښانھ کړئ د لیدنې لپاره پھ ھغھ ھېواد کې پاتې )موخې(، د سفر موخھ )د بېلګې پھ توګھ، د سفر نېټھ(وي، پھ تفصیل سره د خپلې لیدنې شرایط " ھو"کھ ځواب مو 

 .)شوي یاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي راتګ څخھ د یو کال څخھ د ډٻرې مودې وروستھ ثبتوئ؟ایا تاسو دا غوښتنلیک متحده ایاالتو تھ د خپل وروست .5
 نھ  ھو 

تاسو باید د خپلې مرکې یا اورٻدنې د پروسې پر مھال د دغو دالیلو روښانھ  .وي، روښانھ کړئ چې ولې تاسو د رارسېدو وروستھ پھ لومړي کال کې دوسیھ نھ ده ثبت کړې" ھو"کھ ځواب مو 
 1، د اړونده الرښوونو د دې پوښتنې پھ ځواب کې د الرښوونې لپاره، .لھ رسېدو وروستھ پھ لومړي کال کې د پناه غوښتنې غوښتنلیک نھ دی ثبت کړیکولو تھ چمتو اوسئ چې ولې تاسو 

 .برخھ C، د فورمې بشپړول. برخھ V، د ثبتولو الرښوونې د .وګورئبرخھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یا نیول شوی، تورن شوي، یا محکوم شوي دي، یا/غوښتنلیک کې شامل شوي دي کلھ ھم کوم جرم ترسره کړی اوایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړي چې پھ  .6
 پھ متحده ایاالتو کې د کوم جرم لپاره محکوم شوي؟) د کډوالۍ لھ قانون څخھ د سرغړونې پھ ګډون(
 نھ  ھو 

څھ پیښ شوي او شرایط، نېټې، د سزا موده، موقعیت، د توقیف یا بند موده، د توقیف یا محکومیت دلیل : چېوي نو د ھرې بیلګې لپاره، خپل ځواب ځانګړی کړئ " ھو"کھ ځواب مو 
 .یې وړاندې کړئ) دالیل(، کوم رسمي تورونھ ھغھ څھ چې ستاسو یا ستاسو د خپلوانو پھ وړاندې ثبت شوي وي ستاسو پھ غوښتنلیک کې شامل دي، او د خوشې کېدو دلیل )دالیل(

 .تصدیق شوې کاپۍ ھم وسپارئ و پھ متحده ایاالتو کې نیول شوي یاست، نو تاسو باید د ټولو نیول شویو راپورونو، د محکمې فیصلھ، د سزا اسناد، او نور اړونده اسنادوکھ تاس
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D ستاسو السلیک. برخھ 
 

تصدیق کوم چې دا غوښتنلیک او د دې سره وړاندې شوي ټول شواھد ریښتیني زه د امریکا د متحده ایاالتو د قوانینو لھ مخې د دروغو د جزا لھ مخې 
ھر ھغھ څوک چې پھ خبرتیا سره لوړه  :برخې، پھ یوه فقره کې وړاندې شوي دي چې (a)1546م سرلیک، د متحده ایاالتو قانون، 18 .او سم دي

ندې د دروغ ویلو جریمې الندې اجازه ورکړل شوې، پھ پوھھ سره د مادې ال 1746سرلیک  28کوي، یا لکھ څنګھ چې د متحده ایاالتو د قانون د 
مقررات ریښتیني پھ توګھ ګډون کوي، پھ ھر غوښتنلیک، لوړه کولو یا نورو اسنادو کې د مادي حقیقت پھ اړه ھر ډول غلط بیان د کډوالۍ قوانین یا 

ه یا بل سند وړاندې کوي چې دا ډول غلط بیان لري یا کوم چې پھ قانون یا چې د دې الندې وړاندیز شوي، یا پھ پوھھ سره داسې کوم غوښتنلیک، لوړ
زه د ھغھ ګټې لپاره چې زه یې پھ لټھ کې یم  .کالھ بند محکومیږي 25د دې سرلیک سره سم جریمھ کیږي یا پھ  -حقیقت کې کوم معقول اساس نھ لري 

ثبت څخھ د ھر ھغھ معلوماتو د خپرولو اجازه ورکوم چې د متحده ایالتو تابعیت او  او د وړتیا معلومولو لپاره ورتھ اړتیا لرم د خپلې کډوالۍ لھ
 .ورتھ اړتیا لري) USCIS(مھاجرت خدمتونھ 

دلتھ خپل انځور یا د کورنۍ د غړي انځور 
نصب کړئ ترڅو د ھغھ کس لپاره د 

سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې 
 .ھم شامل شي

 

قرار لري د ایستلو وړ دي کھ چېرې د دوی د پناه غوښتنې یا د ساتلو ادعاګانې د پناه غوښتنې د آمر یا د کډوالۍ د غیرقانوني توګھ ھغھ غوښتونکي چې پھ متحده ایاالتو کې پھ  :خبرداری
شي د ثبت لپاره د اساس پھ توګھ، یا د ایستلو پھ پروسھ کې د شواھدو پھ  ھر ھغھ معلومات چې د دې غوښتنلیک پھ بشپړولو کې برابر شوي کېدای .اړونده قاضي لھ لوري نھ وي منل شوي

ھغھ غوښتونکي چې پھ پوھھ سره یې د پناه غوښتنې لپاره بې ځایھ غوښتنلیک ټاکلی وي د کډوالۍ او تابعیت تر قانون  .توګھ وکارول شي، حتی کھ غوښتنلیک وروستھ بېرتھ ھم واخیستل شي
تاسو کېدای شي د بې ځایھ موندنې څخھ ډډه وکړئ ځکھ چې یو چا تاسو تھ مشوره درکړې چې ستاسو د پناه غوښتنې پھ غوښتنلیک کې  .یڅ ډول امتیازاتو مستحق نھ ويالندې بھ د تل لپاره د ھ

ي معلوماتو چمتو کولو پھ موخھ د لیدنې لپاره د حاضریدو پھ او ستاسو د بیوګرافیک) لکھ د ګوتو نښان اخېستو(سره دوسیھ ثبتوئ، د بایومیټریک  USCISکھ چېرې  .غلط معلومات ورکړي دي
لھ بایومتریک یا نورو بیوګرافیکي  .ھ راجع کړيصورت کې پھ بې عذره پاتې کېدلو سره کېدای شي د پناه غوښتنې آمر ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک رد کړي یا یې د کډوالۍ اړونده قاضي ت

برخې  INAپھ دې اړه د  .کې د یوه غوره دلیل پرتھ پاتې کېدل کېدای شي ستاسو غوښتنلیک د کډوالۍ د اړونده قاضي لھ لوري د پرٻښودل کېدو المل شي پھ چمتو کولو DHSمعلوماتو سره د 
208(d)(5)(A)  208او(d)(6)  او دCFR 8 208.10 ،1208.10 ،208.20 ،1003.47(d)  برخې وګورئ 1208.20او. 

 .خپل بشپړ نوم دلتھ ولیکئ
  

 .خپل نوم د مورنۍ ژبې پھ الفبا تورو کې ولیکئ
  

 .)وي نوم او اړیکھ یې ولیکئ" ھو،"کھ ځواب مو (ھو  نھ  لھ تاسو سره د دې غوښتنلیک پھ بشپړولو کې مرستھ کړې؟ ) ماشومانو(آیا ستاسو مېرمنې، مور او پالر یا ماشوم 

       
 )اړیکھ(  )نوم(  )اړیکھ(  )نوم(

 
 .)برخھ بشپړه کړئ Eوي " ھو، "کھ ځواب مو (ھو  نھ   پرتھ بل چا دغھ غوښتنلیک چمتو کړی؟) ماشومانو(آیا ستاسو لھ مېرمنې، مور او پالر یا ماشوم 

  

ایا تاسو تھ د ھغو کسانو لېست ورکړی چې کېدای شي د پناه غوښتنې د  .د پناه غوښتنې اړونده وکیل یې ھم استازیتوب کولی شي
  ھو نھ   یادې ادعا پھ برخھ کې یې، پھ لږ یا ھېڅ لګښت سره لھ تاسو سره مرستھ کړي وي؟

 
   )AI. ھدف یې پھ دې برخھ کې ذکر شوی کس دی(د غوښتونکي السلیک  

 [ ] 
  

 )mm/dd/yyyy(د السلیک نېټھ   خپل نوم ترڅنګ داسې السلیک وکړئ چې پھ دې قوسونو کې ولیدل شي 
 
 

E د فورمې چمتو کونکي شخص خبرتیا، کھ د غوښتونکی، د مېرمنې، والدینو، یا ماشوم پرتھ بل څوک وي. برخھ 
برخھ کې نومول شوی، او ورکړل شوي ځوابونھ د ټولو ھغو معلوماتو پراساس دي چې زه پرې پوھیږم، یا ھم ټول ھغھ  Dزه تاییدوم چې ما دا غوښتنلیک د ھغھ کس پھ غوښتنھ چمتو کړی چې پھ 

کي تھ د ھمدارنګھ مخکې لھ دې چې ھغھ زما پھ شتون کې غوښتنلیک السلیک کړي بشپړ شوی غوښتنلیک د ھغې د اړوند غوښتون. معلومات کوم چې د غوښتونکي لھ لوري ماتھ راکړل شوي وو
فورمھ کې د غلطو معلوماتو ورکول کولی  I-589زه پوھېږم چې پھ  .ھغھ یا ھغې پھ مورنۍ ژبھ یا ھغھ ژبھ کې لوستل شوی چې نوموړی یا نوموړې یې د یوه څھ د تایید لپاره پھ ھغھ ژبھ پوھیږي

 .لھ جنایي جزا سره مخ کړي الندې USC 1546(a) 18یا د /تر سیوري الندې لھ مدني جریمې او USC 1324c 8شي ما د 

 د چمتو کوونکي بشپړ نوم ولیکئ د چمتو کوونکي السلیک
  

 ورځنۍ تلیفون شمېره
)  (  

 د کوڅې شمېره او نوم :د چمتو کوونکي پتھ
  

 شمېره اپارتمان
  

 ښار
  

 ایالت
  

 ساحوي کوډ
  
 

باید د یوه څارنوال یا باورلیک 
لرونکي استازي لھ خوا بشپړ شي 

 .)کوم یو شتون ولريکھ (

  28کھ چېرې مو د-G  فورمھ
ورسره یو ځای کړي وي دا خانھ 

 .وټاکئ

کھ د تطبیق (د څارنوال د ریاست بار شمېره 
 )وړ وي

د آنالین حساب  USCISڅارنوال یا د اعتبار وړ استازي د 
 )کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره 

                 

  

 
  



 

 

I-589  10پاڼھ ) 08/25/20. تکرار شوې بڼھ(فورمھ 

This is not an official USCIS form. Do not submit this translated form to USCIS 

F باید د پناه غوښتنې د مرکې پھ اوږدو کې بشپړه شي، کھ کوم موارد یې د پلي کېدو وړ وي. برخھ 
 .غوښتنې آمر تھ د ازموینې لپاره حاضر شئ نو دا برخھ بھ بشپړه کړئد پناه ) USCIS(کلھ چې تاسو د کورني امنیت، د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو : یادونھ

یې ځینې زما  رښتیا دي او یا  چې زه لھ دې غوښتنلیک سره چې زه یې السلیک کوم، د یو ځای شویو اسناد او ضمایمو پھ ګډون پھ اړه پوه یم، چې ټول اړونده معلومات ) تاییدوم(زه لوړه کوم 
برسېره پردې، زه پوھېږم چې کھ زه لھ  .پورې پھ اړونده شمېرو کې اصالحات زما لھ لوري یا ھم زما پھ غوښتنھ رامنځتھ شوي دي____ څخھ ____ د پوھې مطابق رښتیا نھ دي چې غواړم لھ 

د کډوالۍ او تابعیت د اړونده قانون الندې د ھر ډول امتیازاتو مستحق نھ یم، او ھمدارنګھ دا چې زه بھ زما پھ پوھېدو سربېره د پناه غوښتنې لپاره بې ځایھ غوښتنلیک جوړ کړم، زه بھ د تل لپاره 
 .اتو د ورکولو مشوره راکړې وهغوښتنلیک کې د غلطو معلوماتو پھ موندلو کې د اړونده ادارې د پلټنو مخنیوی نھ کوم ځکھ چې چا ما تھ زما پھ غوښتنلیک کې د غلطو معلوم

 
 

 

 :زما پھ وړاندې پورتھ نومول شوي غوښتونکي السلیک او لوړه کړې ده 
 
 

 (mm/dd/yyyy)نېټھ   د غوښتونکي السلیک
   

 د پناه غوښتنې د آمر السلیک  خپل نوم د مورنۍ ژبې پھ الفبا تورو کې ولیکئ
 

G پلي کېدو وړ ويباید د ایستلو د اورٻدنې پھ پروسھ کې بشپړ شي، کھ کومھ برخھ یې د . برخھ 
تھ د اوریدنې لپاره حاضر شئ نو لھ تاسو څخھ بھ د دې برخې د بشپړولو ) EOIR(کلھ چې تاسو د متحده ایاالتو د عدلیې وزارت د کډوالۍ اړوند قاضي او د کډوالۍ بیاکتنې اجراییوي دفتر : یادونھ

 .غوښتنھ وشي
یې ځینې زما  رښتیا دي او یا  چې زه لھ دې غوښتنلیک سره چې زه یې السلیک کوم، د یو ځای شویو اسناد او ضمایمو پھ ګډون پھ اړه پوه یم، چې ټول اړونده معلومات ) تاییدوم(زه لوړه کوم 

 .پھ غوښتنھ رامنځتھ شوي دي پورې پھ اړونده شمېرو کې اصالحات زما لھ لوري یا ھم زما____ څخھ ____ د پوھې مطابق رښتیا نھ دي چې غواړم لھ 
ابعیت د اړونده قانون الندې د ھر ډول امتیازاتو مستحق نھ برسېره پردې، زه پوھېږم چې کھ زه لھ پوھېدو سربېره د پناه غوښتنې لپاره بې ځایھ غوښتنلیک جوړ کړم، زه بھ د تل لپاره د کډوالۍ او ت

غلطو معلوماتو پھ موندلو کې د اړونده ادارې د پلټنو مخنیوی نھ کوم ځکھ چې چا ما تھ زما پھ غوښتنلیک کې د غلطو معلوماتو د ورکولو یم، او ھمدارنګھ دا چې زه بھ زما پھ غوښتنلیک کې د 
 .مشوره راکړې وه

 

 

 :زما پھ وړاندې پورتھ نومول شوي غوښتونکي السلیک او لوړه کړې ده 
 
 

 (mm/dd/yyyy)نېټھ   د غوښتونکي السلیک
   

 د کډوالۍ د قاضي السلیک  نوم د مورنۍ ژبې پھ الفبا تورو کې ولیکئخپل 
 
 



 ضمیمھ Aفورمې،  I-589د 

 

 )08/25/20. تکرار شوې بڼھ(ضمیمھ  Aفورمې  I-589د 

 

 )کھ کومھ یوه شتون ولري( -Aشمېره 
 

 نېټھ
  

 د غوښتونکي نوم
 

 د غوښتونکي السلیک
 

 
 

 پرتھ لھ دې چې عمر یا واده حالت تھ یې پام وکړئ، خپل ټول ماشومان ولیکئ
 )دا فورمھ وکاروئ او کھ تاسو لھ څلورو څخھ زیات ماشومان لرئ، نو د اړتیا پھ صورت کې ورسره نورې پاڼې او اسناد یو ځای کړئ: یادونھ(

 
کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1

 )یې شتون لري کومھ یوه
  

کھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )کومھ یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

کھ (د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کومھ یوه شتون لري

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 نژاد، توکمیز یا قبیلوي ډلھ. 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ  ښځینھ 
.)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو  ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟ . 13

   ځای یې وټاکئ(نھ:(   
 ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځایمتحده . 14

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15
 (mm/dd/yyyy)نېټھ 

  

16 .I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21
  مخ پھ پورتنۍ ښې کونج کې د خپل ماشوم یو انځور یو ځای کړئ 9د دې شخص لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 
 نھ 

کھ () A-Number(د بھرنیانو د نوم لیکنې شمېره . 1
 )کومھ یوه یې شتون لري

  

کھ (تذکرې شمېره /د پاسپورت. 2
 )کومھ یوه شتون ولري

  

واده شوی، مجرد، طالق شوی، (مدني حالت . 3
 )کونډه شوې

  

د متحده ایاالتو د ټولنیز امنیت شمېره . 4
 )کھ کومھ یوه شتون لري(

  
 بشپړ وروستی نوم. 5

  
 لومړی نوم. 6

  
 منځنی نوم. 7

  
 (mm/dd/yyyy)د زٻږٻدو نېټھ . 8

  
 د زٻږٻدو ښار او ھېواد. 9

  
 )تابعیت ھېواد(تابعیت . 10

  
 توکمیز یا قبیلوي ډلھنژاد، . 11

  
 جنسیت. 12

 نارینھ   ښځینھ 
  .)پورې خانې بشپړې کړئ 21څخھ تر  14د (ھو  ایا دا ماشوم پھ متحده ایاالتو کې دی؟ . 13
   ):ځای یې وټاکئ(نھ 
 متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې ځای. 14

  

متحده ایاالتو تھ د وروستۍ ننوتنې . 15
 (mm/dd/yyyy)نېټھ 

  

16 .I-94  کھ کومھ یوه شتون ولري(شمېره( 

  

د (د کډوالۍ وروستی منل شوی حالت . 17
 )ویزې ډول، کھ کوم یو شتون ولري

  
 ستاسو د ماشوم د کډوالۍ اوسنی حالت څھ ډول دی؟. 18

  

د ھغھ د اعتبار وروستۍ نېټھ کومھ یوه ده، کھ چېرې . 19
 (mm/dd/yyyy)شتون ولري؟ 

  

 ایا ستاسو ماشوم د کډوالۍ د محکمې پھ پروسھ کې دی؟. 20
 ھو  نھ 

 .)مناسبھ خانھ وټاکئ( کھ پھ متحده ایاالتو کې وي، ایا ستاسو ماشوم باید پھ دې غوښتنلیک کې شامل شي؟. 21

  مخ پھ پورتنۍ ښې کونج کې د خپل ماشوم یو انځور یو ځای کړئ 9د دې شخص لپاره د سپارل شوي غوښتنلیک پھ بلھ کاپي کې د (ھو(. 

 نھ 
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 ستاسو د پناه غوښتنې د ادعا پھ اړه نور معلومات
 )کھ کومھ یوه شتون ولري( -Aشمېره 

 
 نېټھ

  
 د غوښتونکي نوم

 
 د غوښتونکي السلیک

 

 .لھ اړتیا سره سم یې کاپي او بشپړ کړئ .پاڼو پھ توګھ وکاروئ دا د ھر ډول اضافي معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د اضافي: یادونھ

   برخھ

  پوښتنھ
 

 

 


