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 هایس په اړه  د 
د هغوی هرکلی وکړي او هغوی هېڅکله دومره ډېر خلک لکه اوس د خوندیتوب په لټه کې نه وو او هېڅکله هغه ځایونه چې  

میلیونه کسان د خپلو مېنو پرېښوودو ته اړ شوي. دولتونه   ۱۰۰ته خوندیتوب ورکړي دومره کم نه وو لکه اوس. شاوخوا  

مې پېړۍ   ۱۸. هایس چې د  ی ې خالف د نه منلو دد د غاړه واخلي، خو د هغوی غبرګونباید د هغوی د مالتړ مسئولیت پر 

یهودي خیریه  داسې  په وروستیو کې رامنځته شوی په هغو ځایونو کې د کډوالو مالتړ کوي چې تر ټولو ډېره اړتیا وي. موږ  

لو ادیانو کډوالو او پناه غوښتونکو ته خدمتونه نورو هېوادونو کې کار کوو، د ټو  ۲۰او  چې د امریکا په متحده ایاالتو    یوبنسټ  

کرامت نوی ژوند جوړ کړي. د یهودي ټولنې په مالتړ موږ په ټوله    وړاندې کوو چې هغوی وکولی شي په خوندیتوب او

ه  په وسیع تاریخ کې د کډوالو پ  نړۍ کې د هغو خلکو د حقونو مالتړ کوو چې د خپلو مېنو پرېښوودو ته اړ شوي. د خپل کار

برخه کې له سختو ننګونو سره مخ شوي یو او حل کړې مو دي. نن د خپلې تجربې، همکاریو او هغو ارزښتونو پر مټ چې 

په نړیواله کچه کړکېچونو ته د غبرګون په برخه کې یې لرو رهبري کوونکی بنسټ یو. کډوال د داسې نړۍ مستحق دي چې 

     . ستاسې په مرسته دا موخه ترالسه کوو. له موږ سره یو ځای شئ. هلته د هغوی هرکلی وشي، خوندیتوب او آزادي ولري

 . معلومات او استقبال کوونکي شي د کډوالۍ د نړیوال کړکېچ او په دې اړه چې څنګه زموږ نړۍ ال خوندي  •

 وېبپاڼه وګورئ، په امریکا او نوره نړۍ کې زموږ د کارونو په اړه ولولئ. ( HIAS.orgد ) •

ژر تر ژره د کډوالو او پناه غوښتونکو حقوقي ټیم ته په مستقیم ډول بسپنه ورکړئ. ستاسې بسپنه به    هایسیا د    هایس •
 پر ژوند اغېز وکړي. 

ئ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو له حقونو په  غږ پورته کړئ، ګډون وکړئ، یا مو خپله ټولنه منظمه کړ .عمل وکړئ •
 هر ځای کې دفاع وکړي.  

 پر مرسته ولګوئ. ډول په خپل ماحول کې له کډوالو او پناه غوښتونکو سره  رضاکارانهوړتیا په وخت یا خپل  •

ئ او پر دې ځان پوه کړئ کړزده  لي کوو ې موږ یې په خپل کار کې پهغه یهودي ارزښتونه چد ناآشناوو هرکلی وکړئ.   •
 چې څنګه کولی شی له هغه سره سم هره ورځ ژوند وکړئ.  

او   • خبرونو  د  اړه  په  کډوالو  لپاره  د  معلوماتو  د  اړه  په  الرو  د  مرستې  د  سره  هغوی  رسنیو  له  ټولنیزو  پر  هایس 

)itterTw – Instagram – Facebook( تعقیب کړئ .  

 د دې الرښوود په اړه
پناه لرونکو، پرول لرونکو او نورو کسانو لپاره دی چې غواړي د امریکا د کډوالۍ  دا الرښوود د کډوالو، پناه غوښتونکو،  

ځینې هغه الرې توضیح کړې چې د کار د جواز لپاره غوښتنلیک  موږ  د کار جواز ترالسه کړي.    او تابعیت له ادارې څخه

لطفا په یاد ولرئ چې دا الرښوود د فردي حقوقي مشورې بدیل نه دی توپیر وکړي.  ښایي ستاسې د کډوالۍ حالت ته په کتو  

د امریکا د تابعیت نه لرونکي کسان ښایي د کار د    د ټولو هغو بلقوه بنسټونو په اړه معلومات وړاندې کوي چېنه هم  او  

له باور که د کومې ځانګړې قضیې په اړه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ د کډوالۍ د برخې  اخیستلو واجد شرایط کړي.  جواز  

 وړ وکیل سره مشوره وکړئ. 

https://twitter.com/HIASrefugees
https://www.instagram.com/hiasrefugees/
https://www.facebook.com/HIASrefugees
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 د کار د جواز په اړه 

 
 د کار جواز څه شی دی؟

څو له هغوی سره  کار جواز ورکوي  د  ځانګړو ډلو ته  د غیرې امریکایانو  د امریکا د متحده ایاالتو د کډوالۍ او تابعیت اداره  

 څرګنده کړي چې د متحده ایاالتو د قانون په رڼا کې اجازه لري په امریکا کې کار وکړي. مرسته وکړي 

 ؟جواز ترالسه کولی شيڅوک د کار 
باید د کډوالۍ مشخص حالت ولري یا د تعلیق په حالت کې د  واجد شرایط نه دي.    غواړي ټول هغه کسان چې د کار جواز  

دی، د کار   واجد شرایطد جواز  د کار د جواز لپاره بنسټ ګڼل کېدای شي. هر کس چې د کار  کډوالۍ داسې قضیه ولري چې  

غیرې امریکایان د هغوی د کډوالۍ د حالت پر بنسټ په اوتومات ډول اجازه لري چې کار  ځینې  جواز ته اړتیا هم نه لري.  

هغوی د کار جواز ترالسه کولو لپاره د غوښتنلیک سپارلو ته اړتیا نه لري، خو که وغواړي کولی شي اپالی ورته  وکړي.  

بلقوه یې  داسې سند وي چې تاسې  په اسانۍ د پېژندنې    ژندنې مرستندوی سند واوسي یاد کار جواز کېدای شي د پېوکړي.  

   کارفرما ته ښوودلی شی. 

د کار جواز ته اپالی باید    د کار له ترالسه کولو وړاندې    ځینې کسان چې په امریکا کې د کار د جواز واجد شرایط دي 

د هغوی د قضیې تر تعلیق وروسته کولی شي د کار  د یوې ځانګړې مودې لپاره    اسایلم اپلېکنټبېلګې په توګه،  د    .  وکړي

هغوی یوازې په هغه موده کې  او سند یې ترالسه کړي.  هغوی باید د کار جواز ته اپالی وکړي ، خو جواز ته اپالی وکړي

 د اعتبار وړ وي.  یې کار کولی شي چې د کار جواز  

اجازه لري چې د  د بېلګې په توګه هغوی چې د پناه غوښتنې یا کډوالۍ غوښتنه یې منل شوې وي، نور کسان، د دې خالف، 
چې منل شوي کډوال یا پناه    هغوی په قانوني ډول له دې کبله د کار اجازه لريکار وکړي، یعنې  د حالت پر بنسټ  کډوالۍ  

پناه غوښتنه یې منل شوې وي، اړتیا نه لري چې د کار جواز ته اپالی    البته هغه کسان چې د کډوالۍ یاغوښتونکي دي.  
یي او له  ، خو ګڼ کسان دا کار کوي، ځکه په دې ډول د هغوی لپاره آسانه کېږي چې په امریکا کې د کار اجازه وښوکړي

 کارت څخه د امریکا د دولت له لوري د صادر شوي عکس لرونکي سند په توګه کار واخلي.  
له مخې یې د امریکا په برخه کې هغه بنسټونه یا اساسات لیکل شوي چې  کود    ۍکټګورد   (EADد کار د جواز پر کارت )
د امریکا د قانون هغې برخې ته مراجعه کوي  کټګوري کود  کار د جواز واجد شرایط ګڼل شوی.  تابعیت نه لرونکی کس د  

 صالحیت ورکوي د خلکو دې ډلې ته د کار جواز ورکړي. د امریکا د کډوالۍ او تابعیت ادارې ته چې 
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 ؟د کار جواز ته څنګه غوښتنلیک سپارلی شم
I-765   اړتیا وړ شواهد ورسره ضمیمه د کارجواز له خپلې کټګورۍ سره سم    بشپړ کړئ،  ،د کار د جواز غوښتنلیک  ،فورم

فورم تر ټولو    I-765کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې د امریکا کډوالۍ او تابعیت ادارې یا یو اېس سي آی اېس له وېبپاڼې نه د  

کوي کوم موارد په  تاسې رهنمایي  موږ الندې د جزئیاتو لرونکي چک لېستونه شامل کړي چې  وروستۍ بڼه ډونلوډ کړئ.  

اپلېکشن کې شامل کړی. تاسې   یا  د معافیت فورم  خپل غوښتنلیک  د فیس  یا  اړتیا ولری چې فیس  له خپل    I-912ښایي 

 الندې اضافه شوي دي.  د بېلګې په ګډون  I-765 د اضافي معلومات،غوښتنلیک سره ضمیمه کړئ. 
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 د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره د کار جواز 
 
 

 (5)(a)پناه غوښتونکي، د کارجواز کټګوري 
د کډوالۍ د حالت له کبله کار ې چې پناه غوښتونکي په اوتومات ډول اجازه لري چې د امریکا په متحده ایالتونو کې  سره له د

ځکه په دې ډول هغوی په آسانۍ څرګندولی شي چې په  وکړي، ډېر پناه غوښتونکي غواړي چې د کار جواز ترالسه کړي  

اجازه لري. پر دې سربېره د کار د جواز کارت د امریکا د دولت له لوري د صادرې شوې پېژندپاڼې متحده ایاالتو کې د کار  

 د پناه غوښتونکو لپاره د کار جواز معموال د دوو کلونو لپاره د اعتبار وړ وي.  په توګه هم کارولی شي. 

کا د کډوالۍ او تابعیت په اداره کې ستاسې پناه غوښتنه : که د امریپناه قبوليامریکا د تابعیت او کډوالۍ په اداره کې د  د  
  ټګورۍ پر بنسټ د کار جواز کارت ولېږي. ک (5)(a) د ومنل شي، دا اداره به په اوتومات ډول تاسې ته

 
او وغواړئ چې د کار جواز   که ستاسې د پناه غوښتنه د کډوالۍ په محکمه کې ومنل شيد کډوالۍ په محکمه د پناه قبولي: 

کټګورۍ پر بنسټ د کار د جواز غوښتنه   (5)(a)د امریکا د کډوالۍ او تابعیت ادارې ته ولېږئ او   فورم    I765ولرئ، باید  
 وکړئ. 

ترالسه  کټګورۍ پر بنسټ د لومړي ځل لپاره د کار جواز    (5)(a)د پناه غوښتونکو د  نه:  د پناه غوښتونکو د کار جواز فیسو
ډالره فیس ولري   ۴۱۰به ترالسه کول کولو لپاره فیس ته اړتیا نه شته. تر هغه وروسته د دې کټګورۍ پر بنسټ د کارجواز 

 له خپلې غوښتنې سره سپاری.  I-912یا به تاسې د فیس د معافیت فورم 
کټګورۍ پر بنسټ د کار جواز لری او غواړی چې     (5)(a)که تاسې له وړاندې د  د پناه غوښتونکو د کار جواز تمدید:  

د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر پای ته    هد اجراتو په برخه کې د ځنډ له کبل  موږ سپارښتنه کوو چېتمدید یې کړئ،  
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره ښایي هغه غوښتنلیک چې غوښتنلیک وسپارئ.  رسېدو له څلورو تر شپږو میاشتو وړاندې  

   د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو تر شپږو میاشتو مخکې سپارل شوی وي رد کړي. 
مې   ۲۶کال د اکټوبر تر    ۲۰۲۳یا د  کارت د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو وړاندې  که د اوسني    اوتومات تمدید:

د کار د جواز د اعتبار د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره به په اوتومات ډول  نېټې وړاندې غوښتنلیک وسپارئ،  
کال    ۲۰۲۳او د  پای ته رسېدو وړاندې  ورځو لپاره تمدید کړي. که د اوسني کارت د اعتبار مودې تر    ۵۴۰موده د  

وروسته غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د کډوالۍ او تابعیت اداره به په اوتومات ډول د کار جواز    ۲۶د اکټوبر تر  
اوتومات تمدید یوازې هغه مهال د پلي کېدو وړ دی چې د کار جواز د تمدید لپاره  ورځو لپاره تمدید کړي.  ۱۸۰د 

سپارل شوی وي. د دې پالیسۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د امریکا واز په کټګورۍ کې  غوښتنلیک د لومړي ج
 https://www.uscis.gov/eadautoextend وېبپاڼه وګورئ: د تابیعت او کډوالۍ 

    (3)(a)، د کار جواز کټګوري ریفیوجیز /کډوال
چې    دې  امریکا ته له راتګ سره سم ترالسه کوي. سره لهکټګورۍ پر بنسټ    (3)(a)کډوال معموال د کار لومړنی جواز د  

غواړي چې د کار جواز ولري، ځکه په دې  د کډوالۍ د حالت پر بنسټ د کار اجازه لري، ډېری کډوال  کډوال یا ریفیوجیز  

ډول هغوی په آسانۍ څرګندولی شي چې د کار جواز لري. پر دې سربېره کارت د امریکا د دولت له لوري د صادرې شوې  

 ار جواز د دوو کلونو لپاره د اعتبار وړ دی.  کټګورۍ د ک (3)(a)د هم کارولی شي. یې عکس لرونکې پېژندپاڼې په توګه 

د غوښتنلیک سپارلو لپاره کوم فیس نه کټګورۍ پر بنسټ د کار جواز  (3)(a)د  ریفیوجي د کار جواز لپاره فیس: /کډوالد 
ډالره فیس ورکړي یا د    ۴۱۰باید  کټګورۍ پر بنسټ د کار جواز تمدید کړي،    (3)(a)شته، خو که کډوال وغواړي چې د  

 له غوښتنلیک سره وسپاري.    .I-912فیس د معافیت فورم 
موږ سپارښتنه کوو چې په اجراتو کټګورۍ د کار جواز تمدید کړئ،    (3)(a)که غواړی چې د  د کډوال د کار جواز تمدید:  

د  میاشتې وړاندې غوښتنلیک وسپارئ.    ۶تر    ۴د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو له    کې د ځنډ له کبله یې د اوسني کارت
امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره ښایي هغه غوښتنلیک چې د اعتبار د مودې تر پای رسېدو تر شپږو میاشتو وړاندې استول 

 شوی وي رد کړي.  
 

مې   ۲۶کال د اکټوبر تر    ۲۰۲۳که د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو وړاندې یا د    :اوتومات تمدید
نېټې وړاندې غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره به په اوتومات ډول د کار د جواز د اعتبار 
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کال    ۲۰۲۳پای ته رسېدو وړاندې او د  ورځو لپاره تمدید کړي. که د اوسني کارت د اعتبار مودې تر    ۵۴۰موده د  
وروسته غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د کډوالۍ او تابعیت اداره به په اوتومات ډول د کار جواز    ۲۶د اکټوبر تر  

ورځو لپاره تمدید کړي. اوتومات تمدید یوازې هغه مهال د پلي کېدو وړ دی چې د کار جواز د تمدید لپاره   ۱۸۰د 
واز په کټګورۍ کې سپارل شوی وي. د دې پالیسۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د امریکا غوښتنلیک د لومړي ج

 https://www.uscis.gov/eadautoextend د تابیعت او کډوالۍ وېبپاڼه وګورئ: 
 

 تونکي د کار جواز په غوښتنلیک کې څه باید شامل ويپناه غوښکډوال/  د 
□ I-765    فورم 
 نمبر ولیکئ( Aتور قلم نوم او د پاسپورت په اندازه او بڼه دوه عکسونه )پر څټ یې پر پنسل یا  □
زېږېدو کارت ) له تایید شوې ترجمې سره( یا د کار یا د    پاڼهد پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو   □

 د اوسني جواز کاپي
 ریفیوجي حالت ثبوت  /اسایلي یا کډوال/د پناه غوښتونکي □

o I-94 
o یا د امریکا د کډوالۍ له    /د امریکا د تابعیت او کډوالۍ له ادارې  لپاره:  ز یوازې د پناه غوښتونکو/اسایلی

 ترالسه کړی سند چې ښیي ستاسې د پناه غوښتنه منل شوېمحکمې 
 :یوازې د تمدید لپاره □

o  د کار د اوسني جواز کاپي 
o ۴۱۰   ډالره فیس یا د فیس د معافیت فورمI-912 
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 د ټي پي ایس لرونکو یا غوښتونکو لپاره د کار جواز  
 د ټي پي ایس شالید 

 
یې د   د هغو کسانو لپاره ده چې خپل هېوادټي پي ایس یا د موقت خوندیتوب حالت د کډوالۍ د منافعو لنډمهاله بڼه ده او  

په دې شرایطو کې: روانه جګړه، طبیعي آفات )  شرایطو د خرابولي له کبله په سمه بڼه د ستنېدو زمینه نه شي برابرولی.  
دې هېواد  ریالي کړکېچ(، یا نور داسې »غیرې عادي موقتي شرایط« شامل دي چې د  وبا، یا بل ډول چاپیلکه زلزله، سېالب،  

واجد شرایط کسان ټي پي ایس ته اپالی کولی شي او کله یې چې  وګړي په خوندیتوب خپل هېواد ته له ستنېدو راګرځوي.  
ایستلو خوندي کېږي او د کار اجازه له امریکا څخه له  میاشتو( لپاره    ۱۸،  ۱۲،  ۶په موقت ډول ) د  غوښتنه ومنل شي،  

   ورکول کېږي.

 (12)(a)د ټي پي ایس لرونکو لپاره د کار جواز، کټګوري 
غوښتونکي کولی شي د ټي پي ایس پر بنسټ د کار جواز ته غوښتنلیک وسپاري، که هغوی د ټي پي ایس شرایط پوره کړي  

ره پر واجد شرایط کېدو د پوهېدو لپاره د امریکا د تابعیت او  . د ټي پي ایس لپااو د ټي پي ایس غوښتنلیک یې منل شوی وي
 status-protected-https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary کډوالۍ د ادارې وېبپاڼه وګورئ: 

 د کار جواز غوښتنلیک د ټي پي ایس لپاره له غوښتنلیک سره یو ځای او بېل سپارلی شی.د ټي پي ایس پر بنسټ 
که د ټي پي ایس پر بنسټ د کار جواز ته اپالی کوی او :  ټي پي اېس لرونکو او غوښتونکو لپاره د کار جواز فیسونه د  

کاله    ۱۴ستاسې لپاره د غوښتنلیک سپارلو فیس معاف دی. که مو عمر  کلونو لوړ وي،    ۶۶  تر   کلونو ټیټ یا  ۱۴  ترعمر مو  
که تاسې د ټي  ډالره فیس ورکړئ.    ۴۱۹د کار جواز ترالسه کولو لپاره باید  یا تر هغه لږ وي،    کاله  ۶۵یا  تر هغه پورته  یا  

ډالره فیس   ۴۱۰او ټول باید    پي اېس پر بنسټ د کار جواز تمدیدوی په دې صورت کې د سن استثنا د پلي کېدو وړ نه ده
ټي پي ایس اړوند فیسونه چک  جواز د تمدید لپاره د غوښتنلیک سپارلو پر مهال د  ډاډ ترالسه کړئ چې د کار  ړی )پرې ک

   کړئ(. 
دولت ښایي ستاسې د هېواد لپاره ټي پي اېس تمدید کړي.  و غوښتونکو لپاره د کار جواز تمدید:  د لرونکو اد ټي پي اېس  

او د کار کولو    که دولت ستاسې د هېواد لپاره ټي پي اېس تمدید کړي، تاسې باید د تي پي اېس لپاره بیا ځان راجستر کړئ
د امریکا  دولت ځینې وختونه د ټي پي اېس د کار جواز موده هم غځوي.  لپاره باید د کار نوي جواز ته غوښتنلیک وسپارئ.  

او   ېد اعتبار د ختمېدو نوې نېټه خپله کړډول د کډوالۍ او تابعیت اداره به اعالن کړي چې ستاسې د کار جواز په اوتومات 
. د خپل هېواد د ټي پي اېس په اړه د نورو معلوماتو ورکړئ  تر ترالسه کولو پورې کار ته دوام ارت  تاسې کولی شی د نوي ک

که دولت په اوتومات ډول ستاسې د کار  وګورئ.    www.uscis.gov/tpsلپاره د امریکا د کډوالۍ او تابعیت ادارې وېبپاڼه  
لپاره اپالی کړی وي، تاسې به په  جواز تمدید نه کړي او تاسې له وړاندې   د ټي پي اېس پر بنسټ د کار جواز د تمدید 

   تمدید له ګټې برخمن شئ. دد کار د اوسني جواز   ورځو لپاره ۵۴۰مات ډول د واوت

 غوښتنلیک کې څه باید شامل ويپه  د ټي پي اېس پر بنسټ د کار جواز
 لېږی که د ټي پي اېس له اپلیکشن سره د کار جواز اپلېکشن یو ځای 

□ 765-I 
 دوه عکسونهد پاسپورټ د عکس په څېر  □
یا د کار    کارت )له تایید شوې ترجمې سره(د پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو پاڼه، د زېږېدو   □

 جواز د اوسني کارت کاپي
 I-912ډالره یا د فیس د معافیت فورم  ۴۱۰سپارلو فیس: د  □
 د اوسني کارت کاپي د تمدید لپاره: □

 

 لېږئکه د ټي پي اېس له اپلیکشن وروسته د کار جواز اپلېکشن 

□ 765-I 
 د پاسپورټ د عکس په څېر دوه عکسونه □
بیوګرافیکو معلوماتو پاڼه، د زېږېدو کارت )له تایید شوې ترجمې سره( یا د کار  د پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د   □

 جواز د اوسني کارت کاپي
 د ټي پي ایس د منلو کېدو رسید □

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
http://www.uscis.gov/tps
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 I-912ډالره یا د فیس د معافیت فورم  ۴۱۰د سپارلو فیس:  □
 د اوسني کارت کاپي: د تمدید لپاره □

 

 لپاره د کار جواز د اسایلم اپلېکنټ
 

 (8)(c) لپاره د کار جواز، کټګوري  اسایلم اپلېکنټد 

) په امریکا کې دننه د هغه مېرمن او ماشومان چې د  او   د اسایلم اپلیکنت  لپاره د کار جواز)لومړی ځل(:    د اسایلم اپلېکنټ
وروځې وروسته تر هغه چې د پناه غوښتنې قضیه یې د   ۱۵۰  شامل وي(د فرعي ذینفع په توګه  غوښتنې په قضیه کې  پناه

په یاد ولرئ چې  یا د کډوالۍ محکمې ته ورسېږي د کار جواز ته غوښتنلیک سپارلی شي.  امریکا د کډوالۍ او تابعیت ادارې  
ورځو    ۱۵۰ي چې د  الۍ د محکمې د ناستې ځنډ کولی شله لوري هر ډول ځنډ لکه د مرکې بیا تنظیم یا د کډو  اسایلم اپلېکنټد  

 د واجد شرایطو کېدو »ساعت« ودروي.  
کټګورۍ د کار جواز لری او غواړی چې نوی یې کړی،    (8)(c)که تاسې له وړاندې د  د کار جواز تمدید:    اسایلم اپلېکنټد  

میاشتو وړاندې    ۶تر    ۴د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر ختمېدو له    د اجراتو د ځنډ له کبله  موږ سپارښتنه کوو چې
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره ښایي هغه غوښتنلیک چې د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر .  ئغوښتنلیک وسپار

 میاشتو وړاندې سپارل شوی وي رد کړي.   ۶بشپړېدو تر 
 

مې   ۲۶کال د اکټوبر تر    ۲۰۲۳که د اوسني کارت د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو وړاندې یا د    اوتومات تمدید:
نېټې وړاندې غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره به په اوتومات ډول د کار د جواز د اعتبار 

کال    ۲۰۲۳پای ته رسېدو وړاندې او د  ورځو لپاره تمدید کړي. که د اوسني کارت د اعتبار مودې تر    ۵۴۰موده د  
وروسته غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د کډوالۍ او تابعیت اداره به په اوتومات ډول د کار جواز    ۲۶د اکټوبر تر  

ورځو لپاره تمدید کړي. اوتومات تمدید یوازې هغه مهال د پلي کېدو وړ دی چې د کار جواز د تمدید لپاره   ۱۸۰د 
واز په کټګورۍ کې سپارل شوی وي. د دې پالیسۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د امریکا غوښتنلیک د لومړي ج

 https://www.uscis.gov/eadautoextend د تابیعت او کډوالۍ وېبپاڼه وګورئ: 
 

کې د لومړي ځل لپاره د کار جواز لپاره د غوښتنلیک  کټګورۍ    (8)(c)  پهپاره د کار جواز فیسونه:  ل   د اسایلم اپلېکنټ
  ۴۱۰کټګورۍ د کار جواز تمدید کړي باید   (8)(c)وغواړي چې د    اسایلم اپلېکنټ  ، خو کهسپارلو لپاره فیس ته اړتیا نه شته

 له خپل غوښتنلیک سره وسپاري.  I-912د فیس د معافیت فورم ډالره فیس یا 

 د کار جواز په غوښتنلیک کې څه باید شامل وي  اسایلم اپلېکنټد 
□ I-765    فورم 
 نمبر ولیکئ( Aد پاسپورت په اندازه او بڼه دوه عکسونه )پر څټ یې پر پنسل یا تور قلم نوم او  □
یا د زېږېدو کارت ) له تایید شوې ترجمې سره( یا د کار   پاڼهد پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو   □

 د اوسني جواز کاپي
 د تعلیق په حالت کې د پناه غوښتنې د قضیې ثبوت   □

o  یو اېس سي آی اېس فورم دI-797 
o پناه غوښتنې د فورم /د اسایلمI-589  ټاپه شوې کاپي 
o  پهEOIR کې د قضیې د حالت سکرین شاټ 
o   د ذینفعو لپاره: د اصلي متقاضي دI-589    فورم درې لومړۍ پاڼې )چې وښیي دا کسان په غوښتنلیک یا

 ) د زېږېدو کارت/نکاح خط او د هغه انګلیسي ژباړه(  وتکې شامل دي( او د کورنۍ اړیکې ثب اپلېکشن
 زې د تمدید لپاره:یوا □

o  د کار د اوسني جواز کاپي 
o ۴۱۰   ډالره فیس یا د فیس د معافیت فورمI-912 
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 یا ګرین کارټ د غوښتونکو لپاره د کار جواز د اقامې 
غوښتنلیک سپاري، په هغه موده کې چې غوښتنه یې د تعلیق په حالت کې وي د کار    تهرت داسې کس چې اقامې یا ګرین کا 

یو کس ښایي د اقامې واجد شرایط وي او  لري، خو باید د کار له ترالسه کولو وړاندې د کار جواز ته اپالی وکړي.  اجازه  

هغوی  البته که د  -د کار د جواز واجد شرایط دی  له همدې کبله په داسې حال کې چې غوښتنلیک یې د تعلیق په حال کې دی 

یا نړیوالو متحدینو له پوځ  لکه د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا    نورې بڼه  ټ، یا د کډوالۍپر بنس   د کورنۍ اړیکو یا کار

ت شوی یا هغه تنکي ځوانان چې د والدینو له لوري یې په حق کې غفل  یې په افغانستان کې مرسته کړې اېس آی ويسره  

لکه وړاندې چې یادونه  .  غوښتنه منل شوې وي  د اېس آی جې   یا یې سوی استفاده ترې کړي وي   وي، ترک کړي یې وي 

، د هغوی  کډوال او هغه کسان چې د پناه غوښتنه یې منل شوې هم بالخره اقامې ته اپالی کويکه څه هم    وشوه،  په یاد ولرئ 

 دي.  نه کټګورۍ پر بنسټ د کار واجد شرایط د دې د اقامې چارې د یوه بېل قانون په رڼا کې تنظیمېږي، له همدې کبله 

 
  (9)(c)لپاره د کار جواز، کټګوري   غوښتونکواقامې د 

 ډالره ۴۱۰له الندې شرایطو پرته د تعلیق په حالت کې د اقامې غوښتونکو لپاره د کار جواز فیسونه: 

د تعلیق په حال کې اقامې پر بنسټ  سپارلو پر مهال فیس ورکړی وي،    (I-485)که مو د اقامې لپاره د غوښتنلیک   •
 . فیس نه شتهد کار جواز ترالسه کولو لپاره بل 

د کار جواز  ډالر ورکړئ یا    ۴۱۰له فیس څخه معافیت ترالسه کړی وي، باید  نلیک پر مهال  که مو د اقامې د غوښت •
که د اقامې له غوښتنلیک سره د کار جواز غوښتنلیک یو  فورم وسپاری.  د فیس د معافیت نویله غوښتنلیک سره 

 له دواړو فیسونو معافیت وغواړئ.  کې  I-912ځای سپاری، کولی شی د فیس د معافیت په فورم 
د  په اجراتو کې د ځنډ له کبله  موږ سپارښتنه کوو چې  د تعلیق په حالت کې د اقامې غوښتونکو لپاره د کار جواز تمدید:  

د امریکا د  .  ئنوي جواز ته غوښتنلیک وسپار  میاشتو وړاندې  ۶تر    ۴عتبار د مودې تر پای ته رسېدو له  اوسني کارت د ا
میاشتو وړاندې لېږل    ۶تابعیت او کډوالۍ اداره ښایي هغه غوښتنلیک چې د اوسني کار د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو تر  

   شوی رد کړي. 
 

مې   ۲۶کال د اکټوبر تر    ۲۰۲۳اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو وړاندې یا د  که د اوسني کارت د    اوتومات تمدید:
نېټې وړاندې غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره به په اوتومات ډول د کار د جواز د اعتبار 

کال    ۲۰۲۳ې او د  ورځو لپاره تمدید کړي. که د اوسني کارت د اعتبار مودې تر پای ته رسېدو وړاند   ۵۴۰موده د  
وروسته غوښتنلیک وسپارئ، د امریکا د کډوالۍ او تابعیت اداره به په اوتومات ډول د کار جواز    ۲۶د اکټوبر تر  

ورځو لپاره تمدید کړي. اوتومات تمدید یوازې هغه مهال د پلي کېدو وړ دی چې د کار جواز د تمدید لپاره   ۱۸۰د 
پارل شوی وي. د دې پالیسۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د امریکا غوښتنلیک د لومړي جواز په کټګورۍ کې س

  https://www.uscis.gov/eadautoextendد تابیعت او کډوالۍ وېبپاڼه وګورئ:
 

 څه باید شامل وي کې  غوښتونکو د کار جواز په غوښتنلیکد تعلیق په حالت کې د اقامې 
□ I-765    فورم 
 نمبر ولیکئ( Aد پاسپورت په اندازه او بڼه دوه عکسونه )پر څټ یې پر پنسل یا تور قلم نوم او  □
کار ه یا د زېږېدو کارت ) له تایید شوې ترجمې سره( یا د  پاڼد پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو   □

 د اوسني جواز کاپي
 د تعلیق په حالت کې د اقامې د غوښتنې ثبوت  □

o  د یو اېس سي آی اېس فورمI-797 له ، رسید یاI-485  د اقامې له غوښتنې سره یو ځای یې وسپارئ 
 

 فیسونه □
o   که دI-485  پرې کړی وي، فیس ته اړتیا نه شته، یا    مو  فیسI-485    د رسید کاپي وسپارئ یا لهI-485  

 سره یو ځای یې وسپارئاو فیس 
o  که دI-485  ،ډالر یا د معافیت فورم  ۴۱۰لپاره فیس معاف شوی ويI-912  ورسره ولېږئ 

 یوازې د تمدید لپاره: □

https://www.uscis.gov/eadautoextend
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o  د کار د اوسني جواز کاپي 
o  دI-485  اطالعیه اېس په اړه د یو اې سي آی 

 

 
 د بشردوستانه ویزې یا پرول لرونکو کسانو لپاره د کار جواز 

 شالید د پرول 
ویزه یا بل قانوني بنسټ نه لري  رنیانو ته چې  ځانګړو به  یېچې د امریکا دولت  ده  ویزه یا پرول داسې وسیله  بشردوستانه  
یا پام وړ عامه    راتګ د اجازې لپاره کاروي. هغه کسان چې له امریکا د باندې دي ښایي د بېړنیو بشري اړتیاوو  امریکا ته د

 په دلیل پرول یا بشردوستانه ویزې ته اپالی وکړي.  ګټو 
اجازه لري چې د محدودې مودې لپاره چې د امریکا د د پرول هر کېس ته ځانګړی پام کېږي، او که چاته ورکړل شي،  

امریکا ته له په امریکا کې پاتې شي. پرول لرونکي کسان کورني امنیت وزارت یې امریکا ته د راتګ پر مهال مشخصوي 
د کار جواز ته د پرول سټټس یا حالت پر بنسټ غوښتنلیک   راتګ سره سم د کار اجازه نه ترالسه کوي، خو کولی شي

د کار جواز ته غوښتنلیک وسپاري او ترالسه یې ډېری پرول لرونکي کسان باید د کار له ترالسه کولو وړاندې  وسپاري.  
 چې الندې یې تشریح شوې ده( ) افغان او یوکرایني پرول لرونکي له دې قاعدې استثنا ديکړي. 

   (11)(c)لرونکو لپاره د کار جواز، کټګوري د پرول 
ډالره فیس   ۴۱۰ډېری پرول لرونکي چې د کار جواز ته غوښتنلیک سپاري باید ز فیسونه: د پرول لرونکو لپاره د کار جوا

یو اېس سي آی اېس اعالن کړی  -د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارېډک کړي.    I-912ورکړي یا د فیس د معافیت فورم  
ډالره دی. د پرول پر بنسټ د   ۴۱۰د نورو ټولو لپاره فیس  فغان او یوکرایني پرول لرونکي له دې فیس نه معاف دي.  چې ا

 کار جواز ترالسه کولو لپاره د بایومتریک فیس نه شته. 
د پرول د  یو ایس سي آی ایس په عمومي ډول  -د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارهپرول لرونکو لپاره د کار جواز تمدید:  د  

اعتبار د مودې په اندازه د کار جواز ورکوي. د پرول لرونکي کسان یوازې په هغه صورت کې د کار جواز تمدیدولی شي  
 چې لومړی خپل پرول تمدید کړي.  

 د افغان او یوکرایني پرول لرونکو لپاره د کار جواز 
کټګورۍ د   (11)(c)د نورو پرول لرونکو په څېر د  په عمومي ډول هغه افغانان او یوکراینیان چې امریکا ته پرول شوي،  

  کار جواز ترالسه کوي. 
 

له نومبر راهیسې افغان او یوکرایني پرول  زېږدیز کال    ۲۰۲۲د  د اجازې لپاره واجد شرایط کېدل:  د پرول پر بنسټ د کار  
کولی شي کارفرما یا بلقوه   پرول لرونکي افغان او یوکرایني  لرونکي د پرول سټټس یا حالت پر بنسټ د کار اجازه لري.  

ورځو وروسته هغوی باید کارفرما ته د کار   ۹۰تر  وښیي.    I-94ورځني واجد شرایط والي په توګه خپل    ۹۰د  کارفرما ته  
،  وسپاري چې څومره ژر کېدلی شي د کار جواز ترالسه کړي  I-765یوکرایني او افغان پرول لرونکي باید  وښیي.    جواز

 تر څو ډاډ ترالسه شي چې هغوی خپل کارفرما ته د کار جواز ښوودلی شي.  
افغان   د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره یو اېس سي آی اېسد افغان او یوکرایني پرول لرونکو لپاره د کار جواز فیسونه: 

 او یوکرایني پناه غوښتونکي د غوښتنلیک سپارل له فیس څخه معاف کړي که یې غوښتنلیک آنالین وي او که آفالین.  
د امریکا د عدلیې وزارت پر وېبپاڼه وړاندې  ل لرونکو د کار د حقونو په اړه  د افغان او یوکرایني پروي ملحوظات:  ځانګړ 

 په اړه وګورئ.  یوکراینایولته د او د افغانانشوي معلومات وګورئ. دلته د 
 

 کار جواز په غوښتنلیک کې څه باید شامل ويد پرول لرونکو د 
□ 765-I 
 د پاسپورټ د عکس په څېر دوه عکسونه □
ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو پاڼه، د زېږېدو کارت )له تایید شوې ترجمې سره( یا د کار  د پېژندنې   □

 جواز د اوسني کارت کاپي
 د پرول سټټس یا حالت ثبوت  □

o 94-I 
له افغان او یوکرایني پرول لرونکو پرته چې له دې  ،  I-912ډالره یا د فیس د معافیت فورم    ۴۱۰د سپارلو فیس:   □

 ف دي.فیس نه معا
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 لرونکو لپاره د کار جواز   (Deferred Actionنډول شوي عمل )ځ د 
 

 شالید  د ځنډول شوي عمل لرونکو لپاره د کار جواز

حقوقي صالحیت عمل دی« چې له مخې یې  د    د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې د تعریف له مخې ځنډول شوی عمل »
د یوې مشخصې مودې لپاره ځنډول کېږي. هغه کسان چې د ځنډول شوي عمل  له امریکا څخه د غیرې امریکایي ایستل  

  حالت  يځانګړد  د تنکیو ځوانانو د کډوالۍ  وي، د کار جواز د ترالسه کولو لپاره واجد شرایط دي.    ېغوښتنه یې منل شو
د ځنډول شوي عمل غوښتنه  منلی وي،  فورم    I-360، چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یې  لرونکو ته  ایس آی جې

د )یو ویزې( مشخص غوښتونکي، چاته چې  کټګورۍ د کار جواز ته واجد شرایط دي.    (14)(c)یې معموال منل کېږي او د  
 (14)(c)کولی شي د  مکتوب صادر کړی وي،    ”bona fide determination“د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې  

 کټګورۍ د کار جواز ته غوښتنلیک وسپاري. 
 

عمل لري د بایومتریک  ډالره. د هغه کسانو لپاره چې ځنډول شوی  ۴۱۰د ځنډول شوي عمل لرونکو د کار جواز فیسونه: 
 فیس معاف دی. 

 
هغه کسان چې ځنډول شوی عمل لري باید د کار د جواز د اعتبار د مودې  د ځنډول شوي عمل لرونکو د کار جواز تمدید:  

په داسې حال کې چې تمدید یې د   د تمدید غوښتنه وکړي. د دې کټګورۍ د کار جواز لرونکيتر پای ته رسېدو ډېر وړاندې 
 .  د اتوماتیک تمدید واجد شرایط نه دي تعلیق په حالت کې وي

 (14)(c)کټګوري ډول شوي عمل لرونکو لپاره د کار جواز، د ځن د )اېس آی جې( په حالت کې
  I-360ځانګړي حالت لرونکو ته چې د تنکیو ځوانانو د کډوالۍ د یو اېس سي آی اېس -د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې

،  ور لوادد الس  د اجراتو هغه ځنډ جبیره کړي چې  تر څو   ، رم یې منل شوی وي، د ځنډول شوي عمل صادرول پیل کړي ديفو
ګرین کارت او کار جواز ته تر غوښتنلیک سپارلو وړاندې ورسره مخ دي. د تنکیو  وګړي ګواتیماال، هندوراس او مکسیکو 

په ځانګړي حالت کې د ځنډول شوي عمل لرونکي کسان اوس په داسې حال کې چې د اقامې لپاره د واجد ځوانانو د کډوالۍ  
 کولی شي د کار جواز ته اپالی وکړي.  شرایطو کېدو ته انتظار باسي

 د ځنډول شوي عمل په حالت کې د کار جواز په غوښتنلیک کې څه باید شامل وی
□ 765-I 
 د پاسپورټ د عکس په څېر دوه عکسونه □
ترجمې سره( یا د کار  د پېژندنې ثبوت: د پاسپورټ د بیوګرافیکو معلوماتو پاڼه، د زېږېدو کارت )له تایید شوې   □

 جواز د اوسني کارت کاپي
 د ځنډول شوي عمل ثبوت □

o  د یو اېس سي آی اېس  پر اساس وي،    )اېس آی جې(  که د تنکیو ځوانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړي حالت
 د منل کېدو رسید د ځنډول شوي عمل ثبوت دی   I-360یا د  I-797فورم 

 I-912یت فورم ډالره یا د فیس د معاف ۴۱۰د سپارلو فیس:  □
o  د تنکیو ځوانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړي حالت لرونکي له فیس څخه د معافیت لپاره له مالي ستونزو

چې » له مالي    ئوسپارئ او په هغه کې څرګنده کړ  I-912. د فیس د معافیت فورم  سره مخ ګڼل کېږي
 سره مخ یی.  « Financial Hardshipستونزو یا 

 کار د اوسني جواز کاپيد تمدید لپاره د  □
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 د سپارلو فیسونه او له فیس څخه معافیت 

 
 د سپارلو فیسونه 

او پر دې بنسټ  د کار جواز لپاره د غوښتنلیک سپارلو فیسونه د واجد شرایط کېدو د کټګورۍ  لکه وړاندې چې څرګنده شوه،  
توپیر کوي. غوښتونکی کولی شي د یو ایس سي آی ایس چې غوښتونکی لومړی ځل د کار جواز اخلي او که یې تمدیدوي  

محاسبې   د  فیسونو  د  وېبپاڼه  پر  ادارې  دې  د  ډول  دقیق  په  کړي:فیسونه  تایید  فیس  دقیق  مټ   پر 
//www.uscis.gov/feecalculatorhttps: 

 
 د فیس د معافیت د غوښتنې په اړه

 که له الندې مواردو یو یې څرګند کړئ، تاسې ښایي د فیس د معافیت لپاره واجد شرایط وی: 

ستاسې د کورنۍ د غړو د شمېر پر بنسټ.  ٪ یا تر دې ټیټ دی،  ۱۵۰ستاسې عاید د فقر د فدرالو الرښوودونو په رڼا کې  .  ۱

 912p-https://www.uscis.gov/iونه په دې لېنک موندلی شی: د فقر فدرال الرښوود

په رڼا کې ورکول کېږي. دولتي  فواید هغه چې د غوښتونکي د عاید او نورو منابعو  دولتي  فواید ترالسه کوی.    دولتي.  ۲

هغه فواید چې تاسې ته ستاسې د عاید پر بنسټ تمویلېږي. په عمومي ډول،  ییزه کچه  ښایي په فدرال، ایالتي یا سیمه  فواید

 بلل کېږي.   Means-tested benefitsدرکول کېږي، دولتي فواید یا  

مني، میډیکېډ، له فیسونو څخه د معافیت لپاره  چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادراه یې    و بېلګېدولتي فوایدد هغو   ▪
 ایف یا نقدي مرسته او اېس اېس آی.  فوډ سټمپز، ټي اې اېن 

میډیکیر، د هغو دولتي فواید بېلګې چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ اداره یې له فیسونو څخه د معافیت لپاره نه مني   ▪
د شاګردانو مالي پورنه یا    اېس اېس ډي آی، تقاعد، آر اېس ډي آید وزګارتیا فواید، د سوشیل سکیورټۍ فواید،  

 ګرنټونه. 
یا کومه ناروغي     دنده له السه ورکړې مو  د بېلګې په توګه تاسې په وروستیو کې  تاسې له مالي ننګونې سره مخ یی،    .۳

 او د کار کوولو پر وړتیا یې اغېز کړی. درته پیدا شوې چې ستاسې پر مالي وضعیت 

ادارې وېبپاڼه وګورئ.  د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د نورو معلوماتو لپاره د فیسونو د معافیت په اړه 
  912-https://www.uscis.gov/i 

  

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/i-912p
https://www.uscis.gov/i-912
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 د پوسټ له الرې د کار جواز د غوښتنلیک لېږل 
 
 

 آنالین او د پوسټ دواړو له الرې غوښتنلیک سپارل کېدای شي. کار جواز ته  د  واجد شرایط کېدو له مخېد کټګورۍ او 
 په دې الرښوود کې راغلې الندې کټګورۍ کولی شي چې د کار جواز ته آنالن غوښتنلیک وسپاري: 

• (a)(12)  ي ایس   -کټګوري ي ټ 
 لرونکي  ټ  

• (c)(8)  ې د  -کټګوري ې د اسایلم یا پناه غوښتنه ټي  حالت کې ويورځو لپاره د تعلیق په    ۱۵۰هغوی چ 

• (c)(11)  ي اړتیاوو یا عامه  -کټګوري ې د جدي بشر  ه کبله امریکا ته پرول شوي ګټو لهغوی چ 

د ال ډېرو معلوماتو او دې لپاره چې د کار جواز ته آنالین غوښتنلیک وسپارئ د امریکا د کډوالۍ او تابعیت د ادارې وېبپاڼه 
 online-file-to-available-online/forms-https://www.uscis.gov/file وګورئ

 
ولېږئ،  یې  موږ سپارښتنه کوو چې د ټرکېنګ یا څارولو له معلوماتو سره یو ځای  که د پوسټ له الرې غوښتنلیک سپاری،   

   ېل له الرې. اسرټیفای شوي مېل، یو اېس پي اېس، فیډېکس یا ډي اېچ د بېلګې په توګه د یو اېس پي اېس د 
ې تاسې چېرې ژوند  سپارئ، هغه ځای چې غوښتنلیک باید وسپارئ په دې پورې اړه لري چکه د پوسټ له الرې غوښتنلیک  

https://www.uscis.gov/i-د سپارلو د اپدېټ آدرسونو لپاره د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د ادارې وېبپاڼه وګورئ:  کوی.  
addresses-765 

 
 غوښتنلیک بېلګه  د کار جواز لپاره د 

بڼه او د هغې اړوند الرښوونې تل باید د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د ادارې له رسمي    ۍفورم تر ټولو وروست  د کار د جواز  
 https://www.uscis.gov/i-765وېباڼې څخه ډونلوډ شي: 

 
پاټر،   يرېغوښتونکی، ه  تمثیلي-غیرې واقعي  ښیو چې  . په دې بېلګه کېوموږ الندې د کار جواز د فورم بېلګه وړاندې کو

 .  و څنګه ډک کړی   I-765خپل  د واجد شرایطو کېدو کټګورۍ او شرایطو ته په پام به
تمثیلي دي. لطفا دا  -وړاندې شوي ټول معلومات په بشپړ ډول غیرې واقعي  کې  ازمایښتي فورمیادونه: د کار جواز په دې  

کې خپل واقعي شخصي معلومات    I-765د کار جواز د غوښتنې په فورم  فورم ته مه کاپي کوئ.    I-765 معلومات خپل
 ځای پر ځای کړئ.  

  

https://www.uscis.gov/file-online/forms-available-to-file-online
https://www.uscis.gov/i-765-addresses
https://www.uscis.gov/i-765-addresses
https://www.uscis.gov/i-765
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Part 1: 
 
*Question 1a 
 

د لومړي ځل  که تاسې     :
ته   جواز  کار  د  لپاره 
دا   سپاری،  غوښتنلیک 

کړئ.   (1a)برخه   انتخاب 
اوس د کار جواز    که تاسې

خو   ځل  لری،  لومړي  د 
کې   کټګورۍ  بله  په  لپاره 
»لومړی   باید  کوی،  اپالی 

انتخاب کړئ،    یا انیشیل  ځل
رینیول  تمدید مه    یا 

 «انتخابوئ.
 

:1c oniQuest* که 
د کار جواز لری او غواړی  
چې په همدې کټګورۍ کې  

کړئ، تمدید     ( 1c)  یې 
 ئ. انتخاب کړ
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Part 2: 
*Questions 7a-7d: 
که ستاسې فزیکي او د پوسټ یا  

کولی شی  مېل آدرسونه یو وي،  
 چې دا برخه تشه پرېږدئ.  
  

:Question 8*   نمبر اې 
نمبر دی چې ستاسې  رقمه    ۷-۹

لیکل شوی    I-94پر اطالعیه یا  
  پیلېږي.  A  هدی او پ

 
 :Question 12* مو که 

دې   تمدیدوئ،  جواز  کار  د 
« یا  »هو«  ته  «  yesپوښتنې 

 ځواب ورکړئ.  

: Question 13a*  که
لری   کارت  سیکیورټي  سوشیل 

  yesدې پوښتنې ته »هو« یا »
 ځواب ورکړئ.« 

 
: Question 13b* که  

دا   لری،  نه  سکیورټي  سوشیل 
 برخه تشه پرېږدئ. 

 
: Question 14*  که

دې   لری،  سکیورټي  سوشیل 
نه   ته  ځواب  No»یابرخې   »

 . ورکړئ
 

-Questions 16a*
 :17b  سیکیورټي سوشیل  که 

برخې   دې  له  لری،  تېر  کارت 

  .شئ
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Part 2: 
 

:27uestion Q*  خپلې    د
دې   د  لپاره  موندلو  د  کټګورۍ 

  .الرښوونې ولولئالرښوود 
 
*Questions 28 – 
31b:   له ټولو هغو برخو تېر
شئ چې ستاسې د کار د جواز د  
 کټګورۍ اړوندې نه دي.  
 
*Question 30: 
که تاسې کله هم د کوم جرم په  

او   شوي  نیول  توقیف  خاطر  په 
شوي   ساتل  کې  زندان  یا  خونه 
وی، یا په کوم جرم تورن شوي  
چې   پرته  پام  له  ته  دې  وی، 

ګناه بې  که  او  وی  یا    مجرم 
یا   بالخره محکوم شوي وی، هو 

«yes »     او کړئ  په  انتخابر 
توضیحات   لنډ  کې  برخه  اوومه 

ه  پوړاندې کړئ د کال او میاشتو  
راپو   ګډون. د  نیولو  د  د  ر، 

د   پرېکړې،  د  محکمې 
اسنادو،   د  نورو  محکومیت  یا 

اسنادو تایید شوې کاپي وړاندې  
او  کړئ.   تابعیت  د  امریکا  د 

ډول   هر  د  ته  ادارې  کډوالۍ 
کولو  اسنادجرمي   وړاندې  تر  و 

نظر   وکیل  یوه  د  وړاندې 
 وپوښتئ.  
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Part 3: 
 

 :1buestion Q  که
لپاره   ډکولو  د  فورم  د 
ترجمان یا ژباړن کاروئ، 

یا »  انتخاب    «    yesهو 
باکس    کړئ اړوند  په  او 

ولیکئ.   نوم  یې  ډاډ  کې 
ترالسه کړئ چې د هغوی  
معلومات په څلورمه برخه 

کړئ شامل  چې   ،کې 

 .  الندې پېلېږي
 

-7auestion Q
 :b7  کړئ ترالسه  ډاډ 

تور رنګه چې غوښتنلیک  
څېرمه   ته  ویکتور 

او    السلیک    تاریخ کړئ 

  .ورباندې ووهئ

 
 
 
 
 
 
Part 4: 
 
*Questions 1a 
ترجمان  :2 – که 
ډکه   برخه  دا  کاروئ، 
 کړئ.  
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Part 4: 
 
*Questions 3a 
– 7b:  ترجمان که 

کړئ. کاروئ، دا برخه ډکه   
 
*Questions 7a-
7b: یا ترجمان  مو  که 
ډاډ   وي،  کارولی  ژباړن 
ترالسه کړی چې ترجمان دا  

السلیک   او  برخه  کړي 
ووهي.  ورباندې    تاریخ 

 
Part 5: 
 
ستاسې   وکیل  کوم  که 
نه  غوښتنلیک  یا  اپلکیشن 
برخه   دا  کړئ،  چمتو  وي 
 تشه پرېږئ. 
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Part 5 
 
*Questions 7a 
– 8b:   وکیل کوم  که 

یا  اپلکیشن  ستاسې 
چمتو  وي  نه  غوښتنلیک 
 کړئ، دا برخه تشه پرېږئ 
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Part 6:  
که د خپلو ځوابونو لپاره اضافي  
پاڼه  دا  لری،  اړتیا  ته  ځای 

د    تر ځواب وړاندې  کارولی شی.
او    پاڼې شمېره، د برخې شمېره،

د عنصر یا ایټم نمبر ولیکئ چې 
اېس سي آی اېس پوه شي د   یو 
وړاندې   ځواب  پوښتنې  کومې 

که دا پاڼه نه کاروئ، اړتیا کوی.  
 نه لری چې ویې لېږئ.  

 
کاروئ،    که پاڼه  په دا  پاڼې  د 

نمبر   اې  خپل  برخه کې  لومړۍ 

.او نوم ولیکئ   
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  وي سوالونهکار جواز د غوښتنلیک په اړه مالحظات او متواتر پوښتل ش د 
 

د کار جواز ته غوښتنلیک سپارم، زما غوښتنلیک »لومړی  که زه تیار د کار جواز ولرم، خو په نوې کټګورۍ کې  .  ۱
 ګڼل کېږي؟ځل« او که »تمدید« 

په نوې کټګورۍ کې د جواز ترالسه کولو لپاره سپارل کېږي، » لومړی د کار د جواز هغه غوښتنلیک یا اپلېکشن چې 
هغه مهال چې د پناه غوښتنه کټګورۍ کې    (8)(c)ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه، ماریا لومړی ځل په    انیشیل« یا  يځل

سره له دې چې پخوا    یې د تعلیق په حال کې وه د کار جواز ترالسه کړی دی، اوس چې د هغه د پناه غوښتنه منل شوې،
   »لومړی ځلي« یا انیشیل اپالی وکړي. کټګورۍ کې  (5)(a)د کار جواز ورکړل شوی و، باید په 

 خاوند یا مېرمن او کوچنی ماشوم د کار جواز ترالسه کولی شي؟ -زما جوړه. ۲
او ستاسې د پناه غوښتنې  خاوند یا مېرمن او کوچنی ماشوم د امریکا په متحده ایالتونو کې  - که ستاسې جوړه  ځینې وختونه.

کو مشخص ند پناه غوښتوګڼل کېدای شي.    derivative beneficiariesذینفع یا  فرعي  په قضیه کې شامل وي، هغوی  
آن که هغوی د تعلیق په حالت   جواز واجد شرایط ويفع چې د امریکا په متحده ایاالتو کې دي ښایي د کار د  فرعي ذین

کوم اپلیکشن هم ونه لري. د بېلګې په توګه، که د پناه غوښتنې قضیه له یو اېس سي آی اېس سره د  کې د پناه غوښتنې  
د کار د جواز لپاره واجد شرایط دي البته په هغه صورت کې چې  مېرمن او کوچنی ماشوم یې  تعلیق په حال کې وي،  

ي )یعنې هغوی د امریکا د کډوالۍ لېست کې نه وهغوی اوس یا پخوا کله په ریمول پراسیډېنګس یا له امریکا د ایستلو په  
جوړه مېرمن/خاوند فعاله قضیه ولري،    که د پناه غوښتونکی د کډوالۍ په محکمه کې  له قاضي سره کومه قضیه ونه لري.(

 د هغوی قضیه له اصلي پناه غوښتونکي سره تړلې ده. چنی ماشوم یې هم له دې محکمې سره قضیه لري، نو او کو
کېدای شي په خپله د کار د جواز لپاره د واجد شرایط    ستاسې جوړه/کوچنی ماشومد کارجواز د نورو کټګوریو لپاره،  

که ستاسې ټولې کورنۍ ټي پي اېس ته اپالی کړی وي، یا پرول ولري، هر یو کولی  د بېلګې په توګه، کېدو حق ولري. 
 واجد شرایط نه دي.  ه امریکا د باندې دي د کار جواز کورنۍ هغه غړي چې ل . د شي د کار جواز ته اپالی وکړي

چې د کار  ه کړم  د کار له جواز پرته څرګندد پناه غوښتونکي/اسایلي یا کډوال ریفیوجي په توګه    څنګه کولی شم.  ۲
 اجازه لرم؟

اجازه لري او هغوی د پناه غوښتونکي/اسایلي او کډوال/ریفیوجیز د هغوی د کډوالۍ د حالت یا سټټس پر بنسټ د کار  
هغوی کارفرما ته د محدودیت  کارت یا اي اې ډي ته اړتیا نه لري. اعتبار لرونکي کار ترالسه کولو لپاره د کار جواز 
-Iثبوت یا  د سټټس د  ت، د دولت له لوري د صادر شوي انځور لرونکې پېژندپاڼې،  نه لرونکي سوشیل سکیوریټي کار

د کار جواز کارت ولري، ځینې پناه غوښتونکي/اسایلي او کډوال/ریفیوجیز ترجیح ورکوي چې  پر مټ ښوودلی شي.    94
ځینې بیا له دې وېرېږي ځکه هغه د دولت لوري د صادرې شوې انځور لرونکې پېژندپاڼې په توګه هم کارېدلی شي.  

ځینې په ریښتیا هم د کار جواز کارت  چې که د کار د جواز اعتبار لرونکی کارت ونه لري ښایي دنده له السه ورکړی.  
له لرلو پرته له کارفرمایانو سره له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه ډېری کارفرمایان د کارجواز د کارت له لیدلو سره 

 نوني دی.  چې وښیي کډوال قا عادت دي
 د سپارلو فیسونه څنګه پرې کولی شم؟ .۳

شخصي چک یا کشییر چک پر مټ پرې کړي. که فیس  د کار جواز غوښتونکی یا اپلیکنټ کولی شي فیس د مني آرډر،  
موږ  باید سند » د امریکا د کورني امنیت وزارت« ته د ورکولو وړ وي.    د چک یا مني آرډر پر مټ پرې کېږي،

 پر برخه خپل نوم او اې نمبر ولیکئ.  Memoسپارښتنه کوو چې د چک د میمو 
Form G- ,1450  د  که مو غوښتنلیک یا اپلېکشن د یو اېس سي آی اېس د کوم دفتر په تړل شوي باکس کې اچوئ، 

Authorization for Credit Card Transactions      فورم په کارولو سره یې له کرېډېټ کارت څخه هم پرې
   کولی شی. 

دې ته له پام پرته چې یو اېس سي آی اېس ستاسې د قضیې په اړه څه پرېکړه کوي، د سپارلو او بایومتریک فیسونه  
 ریفنډېبل یا د بېرته ستنېدو وړ نه دي.  

زه د اقامې لپاره د تعلیق په حالت کې د کار جواز    -کې  کټګوري   (9)(c)په    -ما اقامې یا ګرین کارت ته اپالی کړی.  ۴
 واجد شرایط یم؟

(c)(9)    ده چې د هغو کسانو لپاره  برخې په رڼا کې    ۲۴۵  -ځانګړې برخېیوې  د کډوالۍ او تابعیت د قانون د  کټګوري
حالت( په دې کې ځانګړي کډوال لکه ) افغان همکاران یا د تنکیو ځانوانو لپاره د ځانګړې  د اقامې واجد شرایط دي.  

یې منل شوې   (I-130s or I-140s)لرونکي، یا هغه کسان شامل دي چې د کورنۍ یا کار پر بنسټ د ویزې غوښتنې  
 وي. 

https://www.uscis.gov/g-1450
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له مخې د اقامې واجد شرایط دي، له همدې کبله  پناه غوښتونکي/اسایلي او کډوال/ریفیوجیز د قانون د یوې بلې برخې  
 ی نه کوي.  کټګورۍ کې د کار جواز ته اپال (9)(c)هغوی په 

د کار جواز ته اپالی کوی، باید    غوښتنه مو د تعلیق په حال کې ده  I-485که تاسې د اسایلي یا ریفیوجي په توګه چې  
-Iد  د نورو معلوماتو لپاره  کټګورۍ کې اپالی وکړئ.    (5)(a)کټګورۍ او اسایلي په    (3)(a)کډوال/ریفیوجیز په  په  

 ولولئ.   دلتهفورم الرښوونې   765
٪ یا تر هغه ټیټ دی چې د فیس  ۱۵۰  . څنګه ثابتولی شم چې زما عاید د فقر په اړه د فدرال الرښوودونو په رڼا کې۵

 د معافیت لپاره واجد شرایط شم؟
د وروستي ټکس  ي په مرسته،  ډیا د ټکس آي  که تاسې د خپل عاید مالیه یا ټکس ثبت کړی وي، د سوشیل سیکیوریټۍ  

د دغه راز کولی شی تر ټولو وروستي پېسټبونه یا د وزګارتیا  ریټرن کاپي تر ټولو آسانه الره ده چې عاید ثابت کړی.  
)ځکه دا مهال ښایي د تېر  فوایدو ثبوت، ورسره ولېږئ، په ځانګړي ډول که د کال په وروستۍ برخه کې اپالی کوی  

ستاسې د بانک د اکونټ په اړه د معلوماتو کاپي یا له کارفرما وي(. دغه راز  کال ټکس ریټرن له تاریخ څخه تېر شوي 
 څخه لیک هم سند کېدلی شي. 

 . د کار جواز د تمدید لپاره غوښتنلیک کله باید وسپارم؟ ۶
تمدید له ګټې برخمن دي.  د کار د جواز د اعتبار مودې د اوتوماتیک د کار جواز غوښتونکي په مشخصو کټګوریو کې 
لپاره غوښتنلیک  د موقتې تګالرې له مخې ، که هغوی د کار د جواز د اعتبار د مودې تر بشپړېدو وړاندې د تمدید 

د کار د جواز په برخه کې    موږپه اوتو مات ډول تمدید شي. اما،  ورځو لپاره    ۵۴۰د  به  د هغوی د کار جواز  وسپاري،  
  ۶سپارښتنه کوو چې تاسې د کار د اوسني جواز د اعتبار د مودې تر ختمېدو    د خال له رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره

له فوق العاده ځنډ سره مخ دی. د  په اجرااتو کې  یو اې سي آی اېس  میاشتې وړاندې د تمدید غوښتنلیک وسپارئ ځکه  
اوتومات تمدید نه لري، د تمدید اپلېکشن باید د اوسني کارت د اعتبار د    چې کټګوري یې  کار د جواز هغه غوښتونکي
   میاشتې وړاندې وسپاري.   ۶مودې تر بشپړېدو لږ تر لږه 

څنګه »نامحدود سوشیل سیکیورټي کارت« ته واجد شرایط کېدلی  زما د سوشیل سیکیورټي کارت به محدود شي؟  .  ۷
 او څنګه سوشیل سیکیوریټي کارت بدلولی شم؟ شم

یا هغوی چې د اجازه یې د کار د جواز په با اعتباره کارت پورې تړلې ده ) لکه پرول لرونکي،  هغه کسان چې د کار 
چې    هغوی ته »محدویت لرونکی« شوشیل سیکیورټي کارت صادرېږيپناه غوښتنې قضیه یې د تعلیق په حالت کې ده(  

 .(VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATIONداسې لیکل ورباندې شوې وي ) 
د ګڼو کټګوریو د کار جواز لرونکي یوازې هغه مهال کار کولی شي چې د کار د لکه وړاندې دې چې یادونه وشوه،  

 او د اعتبار موده یې پای ته نه وي رسېدلې.   جواز بااعتباره کارت ولري
یعنې د کار جواز  ې کسان د کډوالۍ د حالت پر بنسټ د امریکا په متحده ایاالتو کې د کار اجازه لري، د دې خالف، ځین

دا کسان او د ګرین کارټ لرونکي نامحدود  کارت ته اړتیا نه لري، لکه کډوال ریفیوجیز او پناه غوښتونکي اسایلیز.  
جمله   VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION سوشیل سیکیوریټي کارت لري،

اسایلم سیکر نه پر اسایلي  نه ده ورباندې لیکل شوې. کله چې کوم کس خپل سټټس یا حالت بدلوي، ) د بېلګې په توګه له  
( هغوی کولی شي د سوشیل سیکیویټي دفتر ته اړوري، یا د اقامې له غوښتونکي د ګرین کارت لرونکي حالت ته اوړي

وړاندې کړي او له هغوی وغواړي چې نامحدود سوشیل سیکیورټي کې د بدلون ثبوت    ورشي او د کډوالۍ په خپل حالت
 ورته صادره کړی.  

 


