
 د پناه غوښتنې مرکې لپاره تیاري
 مرکې څخھ مخکې 

 الندې ھغھ اسناد چې مرکې تھ یې باید راوړۍ، چمتو کړئ:ھغھ اسناد چې ځان سره یې راوړۍ.  •
o  د مرکې خبرتیا چې د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارېUSCIS لھ خوا مو ترالسھ کړې ده 
o  دForm I-589  ــل چــې مخکــې ــو نق ــورو ھغــو اســنادو ی ــل کیــږي، او ھمــداراز د ن ــاه غوښــتنې غوښــتنلیک بل ــل چــې د پن ــو نق ــورمې ی ف

 تھ لیږلي وو USCISمو 
o لرلي دي (حتی منقضی شوي پاسپورتونھ) ټول ھغھ پاسپورتونھ چې تراوسھ مو 
o  (کھ چیرې موجود وي) د کار جواز 
o  ــھ ــھ توګ ــې پ ــارولې دي (د بیلګ ــو ک ــاره م ــو لپ ــھ د ننوتل ــاالتو ت ــده ای ــې متح ــزې چ ــھ وی ــا  ”MICA“ھغ ــند "د  I-512او  BCC” ،I-94“ی س

 لنډمھال مسافرت سند"، کھ چیرې د اجرا وړ وي)
o پاسپورت یا د موټرچلولو الیسنس) نور انځورلرونکي کارتونھ (لکھ معتبر 
o  کھ چیرې موجود وي نقل اصليشوي تصدیق ایید  د زیږیدنې د ت ، 
o  د نکاح خط یو تصدیق شوی اصلي نقل، کھ چیرې د اجرا وړ وي 
o  تصدیق پاڼو اصلي نسخې، کھ چیرې موجودې وي ود ماشومانو د زیږیدنې تصدیق شوی 
o  افغاني تذکره، کھ چیرې موجوده وي 

وي، او یــا کــھ چیــرې تاســو غــواړۍ پــھ  بدلــھ شــوې، آدرس یــا دنــده هکــھ چیــرې ستاســو د ټیلفــون شــمیرپــھ غوښــتنلیک کــې بدلونونــھ او اضــافات:  •
 خپل غوښتنلیک کې یو څھ بدل یا اضافھ کړۍ، ھمدا معلومات ھم لھ ځان سره راوړئ. 

ــډ • ــ ۱۹-د کوی ــھ امل ــانون ل ــت ق ــدمتونو ادارې د موق ــډوالۍ د خ ــت او ک ــاالتو د تابعی ــده ای ــاړونکی د متح ــوا  USCISھ، ژب ــھ خ ــږيل ــارل کی ــھ : ګوم ک
 ګوماري.  کین وچیرې تاسو پھ انګلیسي ژبھ نھ غږیږئ، د پناه غوښتنې د چارو دفتر بھ ستاسو مرکې لپاره وړیا ژباړ

 :د مرکې پھ ورځ

دقیقــې مخکــې د کــډوالۍ چــارو ادارې تــھ پــھ ھغــھ ادرس کــې حاضــر شــئ چــې د  ۳۰د مرکــې لــھ ټاکــل شــوي وخــت څخــھ مرکــې تــھ حاضــریدل:  •
 ۱.۵، مســوول شــخص تــھ ورشــئ او خپــل نــوم ولیکــئ. پــھ یــاد ولــرئ چــې مرکــھ لــھ ســره ســممرکــې د خبرتیــا پــھ پاڼــھ کــې ذکــر شــوی دی. رســیدو 

لــھ ځــان ســره راوړئ ځکــھ چــې تاســو ډیــرې مــودې لپــاره پــھ راکي تــوکي او خــوســاعتونو دوام کــوي. مھربــاني وکــړئ اوبــھ  ۵ســاعت څخــھ تــر 
 دفتر کې پاتې کیږۍ. 

لــھ املــھ، پــھ مجمــوع کــې، تاســو نشــۍ کــولی چــې مرکــې تــھ نــور کســان لــھ ځــان ســره راولــۍ. ھیلــھ  ۱۹-د کویــډمرکــې تــھ د نــورو کســانو ملتیــا:  •
 سره راوړئ.  واکسین کارت کھ لرۍ، لھ ځان ۱۹-کوو ماسک واغوندئ او د کویډ

o  :ــري ــاه غوښــتنې غوښــتنلیک ل ــر بنســټ د پن ــد او ماشــومان ستاســو د غوښــتنلیک پ ــا خاون ــرمن ی ــرې ستاســو می ــھ چی ــوانین ک ــډوالۍ ق د ک
ــ ــړي.  ھدا الزم ــډون وک ــې ګ ــھ ک ــھ دې مرک ــره پ ــتونکي دي، تاســو س ــاه غوښ ــې د پن ــومان چ ــد او ماش ــا خاون ــرمن ی ــو می ــي چــې ستاس ګڼ

ھیلــھ کــوو خپلــې میــرمن یــا خاونــد او ماشــومانو تــھ خبــر ورکــړئ چــې خپــل د پیژنــدنې معتبــر کارتونــھ او د غوښــتنلیک اړونــد پــورتني 
 اسناد لھ ځان سره راوړي. 

د مرکې پھ جریان کې:

ــھ تاســو څخــھ غــواړي چــې خپــل الس پورتــھ کــړئ او ســوګند ســوګند:  • د مرکــې پــھ پیــل کــې بــھ د پنــاه غوښــتنې د چــارو کــارکوونکی ل
یــاد کــړئ چــې رښــتیا بــھ وایــۍ. د پنــاه غوښــتنې د چــارو کــارکوونکی بــھ ستاســو د پیژنــدنې کــارت او نــور اســناد ګــوري. پــھ یــاد ولــرئ 

ــاه غوښــتنې د چــارو کــارکوونکي تــھ دروغ ویــل جــرم ګڼــل کیــږي، نوځکــھ دا ډیــره مھمــھ ده چــې ھــرې پوښــتنې تــھ صــادقانھ  چــې د پن
 ځواب ورکړئ. 

دم تـــر دم پـــھ او دا ډیـــره مھمـــھ ده چـــې تاســـو د خبـــرو کولـــو پرمھـــال لنـــډ عبـــارات وکـــاروئ  لـــھ ژبـــاړونکي څخـــھ اســـتفاده کـــول:  •
ــول ھغــھ څــھ چــې تاســو یــې وایــۍ، پــھ  ــو کــې دمــھ وکــړئ ترڅــو ژبــاړونکی وکــولی شــي ټ ــاړي. ھمــداراز، خبروکول بشــپړه توګــھ وژب

ــھ  ــھ مــورنۍ ژب ــھ ژبــاړه بشــپړه کــړي، او تاســو بایــد د مرکــې پــھ جریــان کــې پــھ خپل مھمــھ ده ترڅــو صــبر وکــړئ چــې ژبــاړونکی خپل
 خبرې وکړئ. د ژباړونکي خطا تھ د متوجھ کیدو سره سم د پناه غوښتنې چارواکی خبر کړئ. 

، مھمــھ ده ترڅــو د پنــاه غوښــتنې چــارواکی ستاســو پــر صــداقت او رښــتینوالي د پنــاه غوښــتنې پــھ ھــر کــیس کــېد اعتبــاروړتوب:  •
ــتنې  ــاه غوښ ــرې د پن ــھ چی ــړۍ. ک ــکاره ک ــوي ښ ــر ق ــھ ډی ــت څخ ــھ اصــلي حال ــیس ل ــل ک ــې خپ ــوئ چ ــھ ک ــھ م ــو ھڅ ــي، او تاس ــد ش معتق

ــھ چــارواکی ستاســو د نــھ صــداقت او درغلــۍ پــھ بــاب وپــوھیږي، ستاســو کــیس بــھ یــوازې پــھ ھمــدې دلیــل رد کــړي. کــھ  چیــرې تاســو ل
ــدې کــړۍ،  ــاوت شــواھد وړان ــدې کــړي دي، متف ــو وړان ــھ غوښــتنلیک کــې م ــو شــواھدو څخــھ چــې پ ــھ او ھغ ــې، نومون ــرې نیټ ــھ چی او ک

ــړۍ، ــدې ک ــاوت وړان ــم او متف ــھ ناس ــھ پرتل ــتنلیک پ ــات د غوښ ــور معلوم ــارواکی  ن ــتنې چ ــاه غوښ ــې د پن ــي چ ــل ش ــھ ددې الم ــار ب دا ک
ډاډ ترالســـھ کـــړئ چـــې خپـــل غوښـــتنلیک څـــو ځلـــھ ولـــولئ او د پنـــاه غوښـــتنې پـــھ ي. ستاســـو د نـــھ صـــداقت پـــھ بـــاب پریکـــړه وکـــړ

 غوښتنلیک کې لھ ټولو ځوابونو سره ځان اشنا کړئ. 



 

ــھ بــاب عمــومي مشــورې:  • ــو پ ــان کــې د شــواھدو د وړانــدې کول ــره مھمــھ ده چــې تاســو د شــواھدو د کــډوالۍ د مرکــې پــھ جری داچــې ډی
ــو کــې صــادق او ثابــت اوســۍ، ــدې کول ــدې مشــورې  پــھ وړان ــو پرمھــال، دا الن ــھ د ځــواب ورکول ــاه غوښــتنې کــارکوونکي پوښــتنو ت د پن

 پھ پام کې ونیسئ: 
o "نھ پوھیدلو پھ صورت کې، چارواکي تھ خبر ورکړئ! دد پوښتنې یا د ژباړونکي پھ خبرو ": زه پوه نشوم 
o "کــھ چیــرې د پوښــتنې پــھ ځــواب نــھ پــوھیږئ یــا د پوښــتنې د ځــواب پــھ بــاب پــوره ډاډه نــھ یاســـت، : "زه نــھ پــوھیږم

 ". نھ پوھیږم"چارواکي تھ ووایئ. ښھ بھ وي چې د اټکل کولو پرځای ووایئ چې 
o "چـارواکي تـھ ووایـئ چـې ځـواب مـو پـھ یـاد نـھ کـھ چیـرې د کـومې پوښـتنې ځـواب مـو پـھ یـاد نـھ وي،  ":  زما پھ یـاد نـھ دي

ــي ځــواب ورکــړۍ. دی  ــا ســند کــې ترالســھ کیــدی شــي چــې  کــھ چیــرېاو غــواړۍ چــې اټکل معلومــات پــھ ھغــھ غوښــتنلیک ی
ــو ځــل وګــورۍ  ــل غوښــتنلیک ی ــھ اجــازه درکــړي چــې خپ ــی وو، چــارواکي څخــھ وغــواړئ ترڅــو تاســو ت تاســو مخکــې لیږل

 ترڅو د پوښتنې ځواب مو پھ یاد شي. 
o  ډیــره مھمــھ ده چــې یــوازې ھغــې پوښــتنې تــھ ځــواب ورکــړئ کیــږي! یــوازې ھغــې پوښــتنې تــھ ځــواب ورکــړئ چــې پوښــتل

 دقیقا د چارواکي لھ خوا پوښتل کیږي. لھ غوښتل شویو معلوماتو څخھ د ډیرو معلوماتو لھ ورکړې ډډه وکړئ. چې 
ــب:  • ــا قال ــت ی ــې فارم ــاد مرک ــھ ستاســو او د چ ــې پکــې ب ــالوګ وي چ ــا دی ــھ ی ــوه داســې مکالم ــھ ی ــھ ب ــتنې مرک ــاه غوښ رواکي ستاســو د پن

 ښتنې او ځوابونھ تبادلھ کیږي. وترمنځ یو شمیر پ 
o ۱  برخــھ: دI-589 :ارکوونکی ستاســو کــپــھ ســرکې بــھ د پنــاه غوښــتنې د مرکــې  فــورمې مــرور یــا کتنــھI-589  فورمــھ

ــړئ،  ــا توضــیح ک ــات اصــالح، اضــافھ ی ــوي معلوم ــدې ش ــې وړان ــھ ک ــھ دې فورم ــې پ ــواړۍ چ ــو غ ــرې تاس ــھ چی ــوري. ک وګ
 چارواکي تھ خبر ورکړئ. 

o ۲ پــھ بــل  جزییــات چــې تاســو ورســره مــخ شــوی یاســت او ولــې تاســو لــھ بیرتــھ ســتنیدنې ویــره لــرۍ.ې پیښــې برخــھ: د ھغــ
پـھ اصـلي ھیـواد کـې د ھغـھ څـھ پـھ بـاب چـې تاسـو ورسـره مـخ شـوي یاسـت   ګام کې بـھ د پنـاه غوښـتنې کـارکوونکی  ستاسـو

ــره  ــاتو س ــو معلوم ــد د ھغ ــات بای ــړي. دا معلوم ــرح ک ــتنې مط ــمیر پوښ ــو ش ــرۍ، ی ــره ل ــتنیدنې وی ــھ س ــھ بیرت ــې ل ــې ول او داچ
 ھمغږي وي چې مخکې مو پھ غوښتنلیک کې وړاندې کړي دي. 

o ۳  :ــتنې ــي پوښ ــھ امنیت ــھ: ھو/ن ــو ډاډ برخ ــړي ترڅ ــرح ک ــتنې مط ــھ پوښ ــمیر ھو/ن ــر ش ــو ډی ــھ ی ــارواکی ب ــتنې چ ــاه غوښ د پن
ــدې  ــھ الن ــتنې پ ــاب، دا پوښ ــھ ب ــانو پ ــږۍ. د افغان ــھ کی ــل ن ــي خطــر الم ــھ د امنیت ــاالتو ت ــده ای ــھ متح ــو ب ــړي چــې تاس ترالســھ ک

تمرکــز کــوي: ایــا تاســو یــا ستاســو کــورنۍ کلــھ پــھ افغانســتان کــې لــھ طالبــانو یــا بلــې وســلھ والــې ډلــې څخــھ مــالي  اتوموضــوع
مالتــړ کــړی دی، او ایــا تاســو یــا ستاســو کــورنۍ کلــھ وســلھ درلــوده یــا پــھ پــوځي روزنــھ کــې مــو برخــھ اخیســتې ده، او داســې 

 نورې ورتھ پوښتنې.  
ــھد غوښــتنلیک الســلیک کــول:  • ــھ ل ــړ  چــارواکی ب ــھ ل ــھ الســلیک کــړئ چــې د مرکــې پ تاســو وغــواړي چــې غوښــتنلیک او ھغــھ بدلونون

کــې رامنځتــھ شــوي دي. ستاســو الســلیک دا ښــیي چــې تاســو ژمنــھ کــوۍ چــې ھــر ھغــھ څــھ چــې پــھ غوښــتنلیک کــې ذکــر شــوي دي، 
 و درک سره تړاو لري، سم او رښتیا دي. اترھغھ ځایھ چې ستاسو لھ حافظې 

کــھ چیــرې ستاســو میــرمن یــا خاونــد او ماشــوم ستاســو پــھ غوښــتنلیک کــې د عارضــینو پــھ توګــھ او ماشــوم: د عــارض میــرمن یــا خاونــد  •
ــان وي.  ــو ش ــم ی ــھ ھ ــب ب ــا قال ــت ی ــې فارم ــوی د مرک ــوري او د ھغ ــره وګ ــارکوونکي س ــتنې ک ــاه غوښ ــد د پن ــم بای ــوی ھ ــامل دي، ھغ ش

بــاب پوښــتنھ کــوي او لــھ ماشــومانو څخــھ بــھ ھــم ځینــې  اړیکــې پــھتــرمنځ تاســو ساړونــد چــارواکی بــھ ستاســو لــھ میــرمن یــا خاونــد څخــھ 
 پوښتنې کوي. ددې پوښتنو ھدف دا دی چې ستاسو او ستاسو د خاوند یا میرمن او ماشومانو ترمنځ اړیکھ ثابتھ شي، 

ــړئ.  • ــر ورک ــھ خب ــرۍ، چــارواکي ت ــا ل ــھ اړتی ــو څښــلو ت ــا اوب ــګ ی ــرې اســتراحت، تشــناب ت ــھ چی ــھ اوســئ او ک ــرې ارام ــھ چی د تاســو ک
اوســۍ، ستاســو مرکــھ بــھ ســتونزمنھ شــي او پــھ ښــھ توګــھ بــھ مــخ تــھ نــھ ځــي. مرکــھ بــھ څــو  ناارامــھې پــھ جریــان کــې عصــبي یــا مرکــ

 استراحت، تشناب تګ یا اوبو څښلو تھ اړتیا لرۍ، چارواکي تھ خبر ورکړئ.ساعتھ دوام کوي. ارامھ اوسئ او کھ چیرې 

د مرکې پھ پای کې او وروستھ:

ــوي.  • ــھ اعالن ــړه ن ــھ پریک ــاب خپل ــھ ب ــتنلیک پ ــتنې د غوښ ــاه غوښ ــو د پن ــھ ورځ ستاس ــھ ھماغ ــھ پ ــارکوونکی ب ــارو ک ــتنې د چ ــاه غوښ د پن
ــھ  ــھ پریکــړه بــھ پــھ لیکــل شــوې بڼــھ تاســو تــھ د لیــک یــا پوســتې ل نومــوړی بــھ تاســو تــھ ووایــي چــې ستاســو دوســیھ بــھ وګــوري او خپل

 الرې ولیږي. 
یکـــړې کولـــو لپـــاره الزیـــاتو اســـنادو/معلوماتو تـــھ اړتیـــا ولـــري، نومـــوړی بـــھ د اړینـــو اســـنادو او کـــھ چیـــرې اړونـــد چـــارواکی د پر •

 معلوماتو لست تاسو تھ درکړي او یا لھ مرکې وروستھ بھ د الزمو اسنادو او معلوماتو لست تاسو تھ د پوستې لھ الرې ولیږي. 


