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   )FAQs( ېډيرې پوښتل شوي پوښتن
  اخيستونکي )SIVs(د ځانګړي مھاجرت ويزې 

 بيا ميشتيدنې ګټې په اړه د لپاره انود عراقی او افغان 

  

 

تر:سه کوونکي يو افغان / عراقي يم. آيا زه د بيا  )SIV(زه د ځانګړي مھاجرت ويزه : پ
  ميشتيدنې د کوم ګټې لپاره مستحق يم؟ 

 

تر)سه کوونکي افغان او عراقي کسان د ورته ټرانسپورټ  )SIV(جرت ويزه د ځانګړي مھا: ځ

د لپاره مستحق دي لکه څنګه چې  وګټ وپروګرامونه، او نور ياو بيا ميشتيدنې مرستې، استحقاق

د امريکا د بھرنيو ته ورکول کيږي. کډوالو )ندې  )USRAP(قبولي پروګرام  کډوالو دامريکا د 

ځانګړي مھاجرت ويزه د و ته فنډ يعنی پيسې ورکوي چې ادارشتيدنې مي چارو وزارت د بيا

و اونيو په دوران کې د پذيرايي او ځای پر ځای کولو د لومړيپه امريکا کې ته اخيستونکي کسانو 

)R&P( .دا پروګرام د  پروګرام له )رې استقبال، استوګنه او ابتدايي خدمتونه وړاندي کړي

د امريکا د بھرنيو چارو وزارت لخوا اداره  کوچنۍ برخه تشکيلوي. يوه ېمجموعد کډوالۍ د ګټو 

سربيره، د ځانګړي مھاجرت ويزه  )R&P(کيدونکي د پذيرايي او ځای پر ځای کولو پروګرام 

)SIV(  (تر)سه کونکي د روغتيا او بشري خدماتو وزارت د کډوالو د بيا ميشتيدنې دفترORR( 

لخوا  ORRد دو پيسو او طبي مرستو تر)سه کولو مستحق دي. له )رې د اتو مياشتو لپاره د نغ

لخوا تمويل شوي  ORRد  دي.يا جJ تمويل شوي ګټي د بھرنيو چارو وزارت ګټو څخه خپلواک 

  . موندلی شئ دلتهويب پاڼه کې  ORRګټو په اړه نور معلومات د 
 

د ګټو  )ORR(د بھرنيو چارو وزارت د ګټو او د کډوالو د بيا ميشتيدنې دفتر د امريکا : پ
   ترمينځ څه توپير دی؟ آيا دوی د ورته بنډل برخه دي؟ 

 

پروګرام د امريکا د بھرنيو چارو وزارت لخوا اداره  )R&P(د پذيرايي او ځای پر ځای کول  :ځ

خوا اداره کيږي. دواړو جJ او ل ORRپروګرام د  )CMA(کيږي او د نغدو او طبي مرستو 

د . ادارو لخوا اداره کيږيحکومتي دوو مختلفو د توپير لرونکي پروګرامونه دي، چې د امريکا د 

تر)سه کونکي د امريکا د بھرنيو چارو وزارت د پذيرايي او  )SIV(ځانګړي مھاجرت ويزه 

د سته شامل کيدای شي. پروګرام کې امريکا ته رسيدلو دمخه يا ورو )R&P(ځای پر ځای کول 

پذيرايي او ځای پر ځای کول په پروګرام کې شامل کيدل د کډوالو د بيا ميشتيدنې دفتر په نغدو او 

 )CMA(ثبتولو پايله نه کيږي. د نغدو او طبي مرستو طبي مرستو پروګرام کې په اتوماتيک نوم 

ي امريکا ته رسيدلو وروسته د پروګرام د انفرادي ايالتونو لخوا اداره کيږي، او افراد کو)ی ش

د د بھرنيو چارو وزارت  امريکايا دوی د پرته له دې چې آدې مرستو لپاره غوښتنه وکړي، 

R&P  نهدي که شوي ثبت پروګرام کې .  
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 R&Pتر)سه کونکي چې د امريکا د بھرنيو چارو وزارت د  )SIV(د ځانګړي مھاجرت ويزه 

، د نھو بيا ميشتيدونکي ادارو څخه د يوې ادارې لخوا پروګرام کې برخه اخيستل غوره کړې دي

په پروګرام کې د امريکا د بھرنيو چارو وزارت سره  R&Pاسپانسر کيږي، چې دا نھه ادارې د 

تر)سه ځانګړي مھاجرت ويزه د سپانسر کولو اداره د د ھمکارۍ تړون )ندې برخه اخلي. 

او د ابتدايي خدماتو کولو پر ځای ه ځای سرڅخه د يو دفترونو خپل اړونده  دکسانو کونکي 

کور، ضروري اړتياوې،  شامل دي:دا خدمتونه لپاره مسؤليت لري چې پدې کې برابرولو 

څخه  ٣٠خواړه، اړين جامې، کلتوري )رښوونه، او د ويزې اخيستونکي په امريکا کې د لومړي 

اتو ته د )سرسی سره ورځو په دوران کې د نورو ټولنيزو، طبي او کارموندنې خدم ٩٠تر 

  څخه زيات دفترونه شتون لري.  ٢٠٠اړوند له  R&Pپه ګرده امريکا کې د مرسته. 

   

لخوا تمويل شوي فنډونه د ايالتونو لخوا اداره کيږي، او د  )ORR(د کډوالو د بيا ميشتيدنې دفتر 

د ځانګړي ، کې د رارسيدلو وروسته امريکاحکومتي ګټو مرستندويه ادارو لخوا شتون لري. په 

پکوم له ھغه ايالت څخه غوښتنه وکړي ګټو لپاره  ېی شي د دتر)سه کونکي کو)مھاجرت ويزه 

د ځانګړي مھاجرت ويزه تر)سه کونکي چې د امريکا د بھرنيو چارو  .اوسيږيھغوی چې 

پروګرام کې برخه اخيستل غوره کوي، د بيا ميشتيدنې ادارې لخوا کوم چې  R&Pوزارت په 

به غوښتنليک کولو کې لخوا تمويل شوي ګټو لپاره  ORRخدماتو برابروي د  R&Pد  ھغوې ته

د ځانګړي مھاجرت ويزه تر)سه کونکي چې د امريکا د بھرنيو چارو  .مرسته وشيورسره 

د  ايالتد ه خپلپپه پروګرام کې برخه اخيستل غوره نه کوي، بايد د دې ګټو لپاره  R&Pوزارت د 

  .  اړيکه ونيسيچې ژوند کوي، کې ايالت په ھغه  دلتهسره  تنظيم کوونکيکډوالۍ 
 

  ګټي په اتوماتيک ډول تر:سه کوم، يا زه بايد د دوی لپاره درخواست وکړم؟  R&Pآيا زه د  :پ

 

د ځانګړي مھاجرت ويزه غوښتونکي بايد د امريکا د اتوماتيک ندي.  د بيا ميشتيدنې ګټې: ځ

بھرنيو چارو وزارت د پذيرايي او ځای پر ځای کول پروګرام کې د برخه اخيستلو خپل اراده 

د  ېفورم DS-0234ټا ابايوډد او  ېد ټاکنو فورم ګټود بيا ميشتيدنې چې دا کار څرګنده کړي 

يا د  )RPC(، د کډوالۍ پروسس مرکز )NVC(يزو ملي مرکز ډکولو او د والکټرونيک کاپي د 

په داسې حال کې چې ) تر اوسه له  ژر تر ژرهته  )RSC(بيا ميشتيدنې د مJتړ مناسب مرکز 

  . يش ترسره کيدایھيواد څخه بھر ياست يا امريکا ته راتګ سره بيرته راستانه کولو له )رې 
 

له  )IOM(ر وکړم او د مھاجرينو نړيوال سازمان څه به وشي که زه بايد ژر تر ژره سف: پ
  :رې خپل سفر تنظيم نه شم کو:ی؟
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د ځينو شرايطو )ندې تاسو ممکن د پذيرايي او ځای پر ځای کول په پروګرام کې د ګډون : ځ

ھم د ھيواد څخه بھر تر اوسه  لپاره خپل د اراده څرګندولو وخت ونلري پداسې حال کې چې )

خپل پرواز پخپله تنظيمول غوره کوئ، تاسو ممکن بيا ھم د بھرنيو چارو وزرات که تاسو ياست. 

 )ORR(د بيا ميشتيدنې د ګټو يا د روغتيا او بشري خدماتو وزارت د کډوالو بيا ميشتيدنې دفتر 

د دې لپاره چې معلومه کړئ چې تاسو وړ ياست که نه، لخوا تمويل شوي ګټو لپاره وړ ياست. 
يکا ته په راتګ سره به څومره ژر چې ممکنه وي د بيا ميشتيدنې مربوط مھرباني وکړئ امر

موږ سپارښتنه کوو  اداره سره اړيکه ونيسئ، ځکه چې ستاسو وړتوب د وخت محدوديت لري.

ورځو دننه د بيا ميشتيدنې مربوط اداره سره اړيکه ونيسئ. د بيا  ٣٠چې د رسيدو وروسته د 

يا  /http://www.wrapsnet.org ويب پاڼه کې موندلی شئ: ميشتيدنې مربوط ادارو ليست په دا

لطفا په ياد ولرئ: د کورونو د ډير لوړ لګښتونو او د کورونو د محدود  کړئ.وکليک  دلته
يا نيکه يا انا ماشوم، ميړه يا ميرمن، مور يا پSر، خور يا ورور، يواځې د خپل  شتون له امله،

د شمالي ورجينيا په لرونکي به  )SIVs(سره يو ځای کيدونکي د ځانګړي مھاجرتي ويزه 
 لري. ود ګټو تر:سه کولو اجازه  )R&P(د پذيرايي او ځای پر ځای کيدو  سيمه کې

  

  زه څنګه د سفر قرض تر:سه کولی شم؟: پ
  

تر)سه کونکي چې په پذيرايي او ځای پرځای کولو  )SIV(د ځانګړي مھاجرتي ويزه يواځې  :ځ

)R&P( ( اوسه ھم د ھيواد څخه بھر  تر پروګرام کې برخه اخيستل غواړي، پداسې حال کې چې

دي، امريکا ته د خپل ټرانسپورټ لګښت پوښښ لپاره د سفر پور تر)سه کولو وړتيا لري. د سفر 

لخوا تنظيم شوي  IOMتر)سه کونکي بايد د د ځانګړي مھاجرتي ويزه کولو لپاره،  پور تر)سه

به د ھر شخص د سفر پور جوړ کړي  )IOM(په پرواز کې سفر وکړي. د کډوالو نړيوال سازمان 

  او د ھغه سفر به امريکا ته تنظيم کړي.  
  

 ول شوی دی؟ د سفر پور بيرته ورکولو شرايط څه دي او څومره سود ورباندې لګ: پ

 

د رسيدلو وروسته په شپږو  . د پور بيرته ورکول عموماْ دیبې له کوم سود د سفر پور : ځ

پور تر)سه کوونکی بايد پور د مياشتو کې بشپړ شي.  ۴٢مياشتو کې پيل کيږي او بايد په 

مياشتني  چې د پور په يادداښت کې ټاکل شوی وي. يتادياتو په بدل کې بيرته ورکړ يمياشتن

  شوې ده. لټاکچې د پور په يادونه کې کوم ادارې ته واستول شي ھغې تاديات بايد د بيا ميشتيدنې 

ولو کې مرسته جوړکې د يو فرد د ښه کريډيټ درجه  امريکاپه کول د سفر پور بيرته تاديه 

و راټولولو د نوربيرته راستنيدو لپاره د پور د يا د بھرنيو چارو وزارت ته د  IOMکوي، او د 

  . اقداماتو څخه مخنيوی کوي
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، څوک به زما يستل غوره کړمپه پروګرام کې برخه اخپذيرايي او ځای پر ځای کول  که زه د: پ
 ؟ ګټو لپاره پروسس وکړيد د بيا ميشتيدنې غوښتنليک 

 

کال د جو)ی مياشتې څخه، ستاسو د بھرنيو چارو وزارت د ګټو د پروسس مسؤل  ٢٠١٠د : ځ

که تاسو د عراق غوښتونکي ياست د ويزې د صادرولو موقعيت پورې اړه ولري.  اداره به ستاسو

او ستاسو ويزه په ترکيه، لبنان، متحده عربي امارات، يمن يا کويټ کې د امريکا د سفارت لخوا 

پروسس کيږي، ستاسو د ګټو لپاره غوښتنليک به د بھرنيو چارو وزارت لخوا تمويل شوي د بيا 

که تاسو د عراق لخوا د ترکيې په استانبول کې پروسس کيږي.  )RSC(کز ميشتيدنې مJتړ مر

غوښتونکي ياست او ستاسو ويزه پرته له ذکر شوي ځايونو د امريکا د بل کوم سفارت لخوا پروسس 

کيږي، ستاسو د بيا ميشتيدنې د ګټو لپاره غوښتنليک به د اردن په عمان کې د بيا ميشتيدنې مJتړ 

د ټول افغان غوښتونکي به پرته د سفارت موقعيت ليدلو، . پروسس کيږيلخوا  )RSC(مرکز 

  لخوا د ګټو لپاره پروسس کيږي.  )RPC( کډوالۍ پروسس مرکز
   

 ؟ دنده پريږدم هاو يا خپلکړم ملکيت پلورلو پيل خپل په کومه وخت کې زه د : پ

 

تر ھغه وخته پورې ږدي  خپله دنده پرې نهيا  وخرڅ ونکړي املکيت خپل يو غوښتونکی بايد : ځ

صادر کړې او ستاسو کيس د سفر د ويزه د ھغې قونسلګرۍ عمومي سفارت يا  امريکاچې د 

  ته راجع شوي دي.    IOMتنظيماتو لپاره 
 

  يا پدې کې کور او خواړه شامل دي؟ آوي؟ برابر شياناساسي مرستې څه د ژوند : پ
 

پذيرايي او ځای پر ځای کول  چارو وزارت د د بيا ميشتيدنې ادارې چې د امريکا د بھرنيو: ځ

د رسيدو وروسته د لومړۍ مياشتې لپاره اساسي اړتياوې  چېاړين دي  يپروګرام کې برخه اخل

پدې کې کور او خواړه يا د خواړو تخصيص يعنی د خواړو لپاره پيسې تر ھغه . کړي برابر

مرستو (د عامه نغدو مرستو  پورې شامل دي چې د ځانګري مھاجرتي ويزه تر)سه کونکي نورو

  او خواړو کوپونونو) ته )سرسي لر)ی شي. 
 

  ؟   يشوي ھم پور دبرابر ورځو لپاره  ٣٠آيا د ژوند اساسي مرستې چې د لمړيو : پ
  

نه. د امريکا د بھرنيو چارو وزارت د پذيرايي او ځای پر ځای کول پروګرام د بيا ميشتيدنې : ځ

تي ويزه ګټه اخيستونکي سره د مرستې لپاره ګمارل شوي، فنډ يا ادارې ته چې د ځانګړي مھاجر

   په شمول اړين توکي چمتو کولو لپاره کارول کيږي.کولو تاديه د فنډ د کرايې دا پيسې برابروي. 
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کوم ډول که زه د پذيرايي او ځای پر ځای کول په پروګرام کې برخه اخيستل غوره کړم د : پ
 ېيا زه اړتيا لرم چې د نورو مھاجرينو سره په ورته ودانۍ کآ؟ کورني مرستې وړاندې کيږي

  ژوند وکړم؟ 
 

. په عمومي توګه، برابر شوي کور يو ساده له يو ځای څخه بل ته توپير لري ونهکور: ځ

چې د محلي ټولنې د نورو غړو لخوا مرسته شوي  یاپارتمان دی چې د ھغو توکو سره چمتو شو

پکوم چې د ځانګړي مھاجرت ويزه تر)سه کونکي ځای پر لپاره  نودا د اپارتماني تعميرو دي.

اقتصادي - کلتورونو، مذھبونو، او ټولنيزنسلونو او قومونو، چې د مختلفو ځای شوي، عادي دی 

 سابقه لرونکي خلک ځای پر ځای کړي.  

   

رخه که زه د امريکا د بھرنيو چارو وزارت د پذيرايي او ځای پر ځای کول پروګرام کې ب: پ
، آيا کو:ی شم چې په ھر دفتر کې پرته له کوم مرستې د ټولنيز امنيت نکړماخيستل غوره 

 ؟ کړمرو ليکغوښتنلپاره کارت 

 

ی شي د ټولنيز امنيت کارت لپاره د ټولنيز تر)سه کونکي کو)ځانګړي مھاجرت ويزه  د : ھو.ځ

رباني وکړئ د ټولنيز امنيت . مھدفتر کې د مرستې پرته غوښتنه وکړيپه ساحوي امنيت ادارې 

   . کليک وکړئ  دلتهادارې ساحوي دفتر موندلو لپاره چې تاسو ته نږدې وي 
  

 الکټرونيکيفورمه (د کډوالو ويزه  DS-260د پخپل د ځانګړي مھاجرت ويزه غوښتونکي چې 

وسته پپه د دوی ټولنيز امنيت کارتونه به  ،منيت کارت غوښتنه کويغوښتنليک) کې د ټولنيز ا

فورمه کې د  DS-260وروسته د لږ وخت دا کارت به د امريکا ته رسيدلو . يوکې تر)سه ک

   شي.  ې وليږلرتې له )سد پوته  هشوي پت ورکړغوښتونکي لخوا 
 

ر ځای کول پروګرام کې برخه که زه د امريکا د بھرنيو چارو وزارت د پذيرايي او ځای پ: پ
د ډاکټرانو ليدنه وکړم او دا  ي، آيا زه اجازه ولرم چې د درملنې لپاره د ځاينکړماخيستل غوره 

 لخوا تمويل شوي وي؟ )ORR(کډوالو بيا ميشتيدنې دفتر 
 

چې د  و لپارهلخوا تمويل شوي طبي ګټ )ORR(کډوالو بيا ميشتيدنې دفتر يو سړی بايد د : نه. ځ

 مستحق وموندل شيپه نامه يادٻږي غوښتنه وکړي او د دې لپاره  )RMA(کډوالۍ طبي مرستې 

  . د کوم طبي درملنې لپاره مرسته ورکړي ORR تر څو چې
 

څخه مرستې تر:سه کول  )ORR(امريکا ته د رسيدلو وروسته د کډوالو بيا ميشتيدنې دفتر  :پ
 څومره وخت نيسي؟  
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يو سړی کو)ی  .پورې توپير لريبل ايالت څخه  يو ايالتسس وختونه د د غوښتنليک پرو: ځ

کډوالو بيا  ي د ګټو لپاره غوښتنليک له )رې دژوند کوشي په ھغه ايالت کې چې پکې يې 

به د ھغه سړی د  )ORR( د بيا ميشتيدنې دفتر ګټو ته )سرسي ولري. )ORR(ميشتيدنی دفتر 

اندې کړي کوم چې د ھغه سره دا معلوماتو په اړه مرسته استوګنې په ايالت کې يوه اړيکه وړ

  ګټو لپاره کوم ځای ته غوښتنليک ورکړي.  ORRکو)ی شي چې د 
 

 ګټو او خدماتو لپاره غوښتنه کولی شم؟  ORRآيا زه د امريکا په راتګ سره سم د : پ

 

لخوا  ORRيد د وړتيا د قانون له مخې د وخت محدوديت لري. نو له دې امله، افراد با: ھو. ځ

  غوښتنه وکړي.  هتمويل شوي ګټو او خدماتو لپاره د امريکا ته راتګ سره ژر تر ژر
 

 زه غواړم چې په يو ځانګړي ښار يا ايالت کې بيا ميشت شم. زه بايد څه وکړم؟ : پ

 

د او د ځانګړي مھاجرت ويزه تر)سه کونکي چې ) تر اوسه د ھيواد څخه بھر کې دي : ځ

ای پر ځای کول په پروګرام کې د ګډون کولو اراده څرګندوي، ھغوی ته به د پذيرايي او ځ

ړې غوره کيو ترجيع  دوی د بيا ميشتيدنېھغې څخه ښارونو يو ليسټ وړاندې کړې شي چې له 

ځانګړي مھاجرت ويزه تر)سه کوونکو  دا ښارونه افغان او يا عراقي ټولنې لري او د. يش

غواړئ چې له لست شويو ښارونو څخه په يو کې بيا ميشت  که تاسولري. خدمت کولو ظرفيت 

په  DS-0234بايوډاتا فورمه ځانګړي مھاجرتي ويزې شئ، مھرباني وکړئ غوره شوی ښار د 

  سرليک )ندې وليکئ. )Comments(برخې )ندې، د "تبصره"  Eدوھمه صفحه کې د 
  

د بيا ميشتيدنې غوره توب  کې د نورو ښارونو لپاره امريکای شئ په کو)ھمدا رنګه تاسو 

غوښتونکي لرئ.  (په امريکا کې اړيکې)کورنۍ يا ملګري په دغو ځايونو کې وټاکئ که تاسو 

برخې )ندې د  Dفورمه کې د په   DS-0234بايوډاټاد  ځانګړي مھاجرت ويزه دمعلومات دا 

اړيکې لري  که يو غوښتونکی په امريکا کې .)ندې ليکلي شيسرليک "په امريکا کې اړيکې" 

د دې سړی سره د خپل نو بايد د ھغو کسانو بشپړ نوم، پته، د ټيلفون شميره، بريښناليک پته 

ورکړي د چا نږدۍ چې غواړي چې بيا ميشت اړيکې ماھيت (لکه مور، لور، ورور وغيره) 

که چيرې د يو کس څخه د زيات کسانو نومونه ورکړل شوې دي او دوی په بيJبيلو  شي.

په ياد ولرئ چې لطفاْ  غوره توب ترتيب وښيي.خپل ژوند کوي، غوښتونکي بايد د  ځايونو کې

او )، نه کوييا کار کې ژوند  خارجپه (کې ژوند کوي  امريکاوس مھال په اړيکه ا امريکاد 

  .کولو لپاره چمتو ويپه اړه د بيا ميشتيدنې ادارې سره بحث  کيسبايد د غوښتونکي د 
  

کيدای شي د ژوند لګښت او د کور شتون په امريکا کې په  مھرباني وکړئ پوه شئ چې
بيSبيلو ځايونو کې په څرګند ډول توپير ولري. د نورو ستونزو په مينځ کې، د کورونو د ډير 
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يواځې د خپل ميړه يا ميرمن، مور يا پSر، لوړ لګښتونو او د کورونو د محدود شتون له امله، 
ا سره يو ځای کيدونکي د ځانګړي مھاجرتي ويزه خور يا ورور، ماشوم، يا نيکه يا ان

)SIVs(  پرته له ھغه چې تاسو  ي.شلرونکي به د شمالي ورجينيا په سيمه کې ځای پرځای
ځايونو انتخابونو ليست څخه يو  SIVدا غوره ده چې د په دې ساحه کې نژدې خپلوان لرئ، 

ستاسو لپاره يو مناسب ځای  ، يا د بيا ميشتيدنې اداره ته اجازه درکړئ چېځای غوره کړئ
 غوره کړي.    

        

 ولو مسوليت لري؟  برابرد خدماتو  هادار هڅنګه پوھيږم چې کومبه زه : پ

 

که د ځانګړي مھاجرت ويزه يو غوښتونکي چې له ھيواد څخه بھر دی د پذيرايي او ځای پر : ځ

تلو څخه وامريکا ته ځای کول پروګرام کې برخه اخيستل غوره کوي، د غوښتونکي کيس به 

د غوښتونکي د کيس د ، وتلو څخه مخکېادارې ته وسپارل شي. د يوې مخکې د بيا ميشتيدنې 

بيا ميشتيدنې د مJتړ  يا د -اداره  پذيرايي او ځای پر ځای کولو د ګټو لپاره د پروسس مسووله

ر په اړه غوښتونکي ته د اړونده دفتبه  – )RPC(د کډوالۍ پروسس مرکز  يا )RSC( مرکز

  معلومات ورکړي کوم چې د رسيدلو وروسته به خدمتونه وړاندې کړي. 
 

آيا داسې کوم څوک شته چې زه د ځانګړي مھاجرت ويزه د بيا ميشتيدنې ګټو او له رسيدلو : پ
 وروسته د خدماتو په اړه د نورو معلوماتو موندلو لپاره ھغه سره اړيکه نيولی شم؟   

 

د کډوالۍ پروسس مرکز ګټو پروګرام په اړه اضافي پوښتنې بايد ه د ځانګړي مھاجرت ويز د: ځ

)RPC( ته په siv@wrapsnet.org   .کې واستول شي  
 

زه په امريکا کې د ژوند په اړه او کله چې زه ھلته ورسيږم نو څه به تمه ولرم په اړه نور : پ
  ر:سه کو:ی شم؟ معلومات له کوم ځای څخه ت

 

د کلتوري )رښوونې د تبادلې سرچينه کلتوري معلومات لري چې ممکن په امريکا کې ستاسو : ځ

په ژوند کې د بدلون لپاره ګټور وي. د ھرکلي )رښود او د ھرکلي ويډيو دلته وګورئ: 
textbook/-guide-welcome-https://coresourceexchange.org/resource/english 

 

ځانګړي وګورئ کوم چې د ګانېويډيو )رښوونېول کيږي چې د )ندې تشويق ينکوغوښت

 ميشت کيږي: بيا جوړ شوي دي کوم چې په امريکا کې پاره مھاجرتي ويزه غوښتونکو ل

series/-video-https://coresourceexchange.org/resource/siv 

د امريکا د کډوالو بيا ميشتيدونکي ادارې څوک دي چې د پذيرايي او ځای پر ځای کولو : پ
 خدمتونه وړاندې کوي؟ 

 د امریکا متحده ایاالتو کې د ژوند کولو پھ اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره دې ویبپاڼېwww.corenav.org  تھ مراجعھ وکړئ
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ي او ځای پر ځای کول په پروګرام کې د نھادونه شتون لري چې د پذيراي ٩د بيا ميشتيدنې : ځ

کې  امريکاامريکا د بھرنيو چارو وزارت سره د ھمکارۍ تړون )ندې برخه اخلي. دا ادارې په 

په اړه د  ود بيا ميشتيدنې ادار دفترونه لري.د پذيرايي او ځای پر ځای کول  پورې اړوند ٢٠٠د 

   )ندې لست شوي:چې ويب پاڼې وګورئ،  د ھغوی) زياتو معلوماتو لپاره، 
 

 (CWS)خمات د کليسا نړيوال 

www.churchworldservice.org 
 

  (EMM) د ايپوسکپال مھاجرت وزارتونه

www.episcopalchurch.org/emm/ 
 

  )ECDC( د ايتوپيا د ټولنې پراختيايي شورا

www.ecdcus.org 
 

  )HIAS( عبراني کډوالۍ د مرستو ټولنهد 

s.orgwww.hia 
 

    )IRC( د نړيوال ژغورنې کميټه

www.rescue.org 
 

  )LIRS( مھاجرت او کډوالو خدمتد لوترين د 

www.lirs.org 
 

 )USCRI( کميټه امريکاد کډوالو او مھاجرينو لپاره د 

www.refugees.org 
 

     )USCCB( کنفرانسامريکا د  (کشيش) د کيتوليک بشپ

www.usccb.org/mrs 
 

 )WR( نړيوال ھوسايي

www.wr.org 
 

چې يو امريکايي ملګري يا  د پذيرايي او ځای پر ځای کول پروګرام څه وړانديز ورکوي: پ
 انډيوال نشي کولی؟     
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و سره د دوی ځايي ټولنو سره د سمون راغلي کسان د بيا ميشتيدنې سيمه ايز ادارې د نوی: ځ

نکي ادارې و. په ډيرو مواردو کې دوی ګڼ خدمت کولپاره د مرستې تجربه او پوھه وړاندې کوي

سرسې کې ه محلي پروګرامونو او سرچينو ته )سانۍ سرآی شي د مراجعينو سره په دي چې کو)

د اړتيا په صورت کې او په مناسبه مراجعينو سره د د بيا ميشتيدنې مJتړ او مرسته وکړي. دوی 

ی شي نوی دوی کو)ي. لرتجربه د شريکيدو او خپلوانو سره ملګرو د  توګه مرسته کولو کې

بار ډيره د بيا ميشتيدنې ټکله حالتونه نا ا که چيرې تړ چمتو کړيته اضافي مJ راغلي کسانو

 ل د ھغوی لپاره مشکل وي.    بريالي کيدوکړي چې په خپله ستونزمن 

 

  لپاره غوښتنليک ورکړم؟  )SIV(د ځانګړي مھاجرت ويزه نګه څره ز: پ
 

د ځانګړي مھاجرت ويزه پروګرام لپاره د وړتيا او غوښتنليک معلومات د امريکا د بھرنيو : ځ

  شتون لري دلتهت په ويب پاڼه کې چارو وزار
  

ځانګړي مھاجرت ويزه پروګرام په اړه د ژباړونکو لپاره ترجمانانو او د عراقي او افغان  •

    . ی شياکيدموندل  دلتهځانګړي معلومات 
 

د عراقيانو کوم چې د امريکا د حکومت لخوا او يا د حکومت له طرفه په کار ګمارل  •

 دلتهشوي، ھغوی لپاره د ځانګړي مھاجرت ويزه پروګرام په اړه ځانګړي معلومات 

  موندل کيدای شي.    
 

د افغانانو کوم چې د امريکا د حکومت لخوا او يا د حکومت له طرفه په کار ګمارل  •

 دلتهشوي، ھغوی لپاره د ځانګړي مھاجرت ويزه پروګرام په اړه ځانګړي معلومات 

 موندل کيدای شي. 
   

په اړه اضافي او درج کولو ډکولو غوښتنليکونو د  I-360د د نبراسکا خدماتو مرکز سره  •

و بريښناليک يته  SIVTranslator.NSC@dhs.gov ی شيلپاره، افراد کو) وپوښتن

 . واستوي
 

ما د ځانګړي مھاجرت ويزې لپاره غوښتنليک وړاندې کړې. زه څنګه د خپل غوښتنليک : پ
 وضعيت معلوم کړم؟ 

 

فورمې ډکولو او درج کولو د ھغه کسان چې د خانګړي مھاجرت ويزه د غوښتنليک لپاره د : ځ

 سره په )DHS(وزارت اړتياوې او )رښوونې په اړه پوښتنې لري بايد د کورني امنيت 

SIVTranslator.NSC@dhs.gov .کله چې يو تاييد شوی غوښتنليک د ويزې  اړيکه ونيسي

ملي مرکز ته ورسيږي، غوښتونکي ته به د بريښناليک له )رې مشوره ورکول کيږي او 
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د خپل تاييد شوي يا منل شوي ځانګړي مھاجرت  )رښوونې ورته وړاندې کيږي. ھغه کسان چې

ويزه د غوښتنليک په اړه پوښتنې لري بايد په د مستقيمه توګه د ويزې ملي مرکز سره په دا 

شميرې سره اړيکه  ٠٧٠٠-٣٣۴-۶٠٣-١يا  NVCInquiry@state.govبريښناليک پته 

بجو څخه تر د  ٧:٣٠مرکز کې د پيرودونکو خدماتو استازي د سھار له  د ويزې په مليونيسي. 

 نيمې شپې پورې شتون لري.  )EST(ختيځ زون د وخت 

 

ته راجع شوی يم او يا د يو  )USRAP(زه له اوله د امريکا د کډوالو د قبولي پروګرام : پ
مستحق يم. زه کوم  کډوال په توګه مرکه شوی يم، مګر زه د ځانګړي مھاجرتي ويزه لپاره ھم

  غوښتنليک بايد تعقيب کړم؟ 
 

دا د ھر فرد پورې اړه لري ترڅو پريکړه وکړي چې د دوو پروګرامونو څخه کوم يو يې : ځ

که نور نه وي، دواړه پروسې څو مياشتې وخت نيسي ترڅو بشپړ شي. د کومې تعقيبوي. 

جوي دننه وتلو حق تضمين نه پروګرام لپاره نوم ليکنه او غوښتنليک ورکول امريکا ته د نتي

غوښتونکي کو)ی شي دواړه غوښتنليکونه په يو وخت سره تعقيب کړي. د کډوالو او د کوي. 

    پروګرامونو د پروسې او وړتيا يو له بل څخه توپير لري. )SIV(ځانګړي مھاجرت ويزه 
 

؟ ھغوی سره فايل يا د ملګرو ملتونو شميرې ولري UNHCRکه چيرې کوم څوک د مخه د : پ
  بايد څه وکړي؟  

 

معيار سره سمون پروګرام وړتيا  )SIV(ھغه غوښتونکي چې د ځانګړي مھاجرتي ويزې : ځ

د کډوالو لپاره د ملګرو ي، حتی که دوی ړد دې لپاره غوښتنليک ورککو)ی شي لري، ھغوی 

 امد امريکا د کډوالو د قبولي پروګرسره ثبت شوي او يا  )UNHCR( ملتونو عالي کميشنر

)USRAP(  ي.  لرې کانتظار غوښتنليک په سره  
 

امريکا ته قبول شم، آيا زه د امريکا تابعيت تر:سه کوم؟ که داسې وي، دا کار زه که چيرې : پ
 څومره وخت اخلي؟  

 

تر)سه کونکي امريکا ته د ننوتو په وخت کې د قانوني تل  )SIV(د ځانګړي مھاجرت ويزه  :ځ

تر)سه کونکي  )SIV(د ځانګړي مھاجرت ويزه  الت تر)سه کوي.ح )LPR(پاتې استوګنځای 

) کلونو وروسته د امريکا تابعيت لپاره ۵کله چې ومنل شو، په امريکا کې د استوګنې د پنځو (

 غوښتنليک وړاندې کولو وړتيا لري.




