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 "سٍ لَ بېزتَ تللْ ډارېږم") 

د پٌاٍ غْښتلْ، د لیزې کْلْ د هْقْفۍ، اّ د تشذد خالف هْافقې پَ اړٍ یْ 

 (الرښْد

“I’m Afraid to Go Back”  
A Guide to Asylum, Withholding of Removal, and the 

Convention Against Torture 
(othsaP) 

 

 
 

 
 

لپبسٍ لیکل ؽْی ّ کْم چې دا السښْد د فلْسًظ د هِبجشّ اّ کډّالْ د دمًْْ د پشّژې لخْا چوتْ کړی ؽْی اّ تبصٍ کړی ؽْی ّ اّ اسیضًّب کې د ُغْ کډّالْ ثٌذیبًْ 
یې ُذف د دمْلي هؾبّست پَ ځبی کبسّل د دې السښْد ُذف دمْلي هؾْسٍ ّسکْل ًَ دي اّ ًَ   .ځبًًَْ پَ خپلَ ګټَ د لیشې کْلْ پَ پشّعیجشًّْ کې ّړاًذې کْي

د دې السښْد دمًَْ خًْذي دي خْ پَ پشاخَ   .فلْسًظ پشّژٍ یْ د دمْلي خذهتًْْ غیش اًتفبػي عبصهبى دی اّ اسیضًّب کې د کډّالْ ثٌذیبًْ د خذهتًْْ پیغې ًَ اخلي  .دي

صهًْږ ټْل السښْدًَّ صهًْږ پَ ّیجغبیټ د ډاًّلْډ کْلْ لپبسٍ هْجْد   .بجشّ هشعتَ ّؽيتْګَ ؽشیکْل کېذلی اّ خْسّل کېذلی ؽي تش څْ ګشد ُیْاد کې د ثې ّصلَ هِ

 .ّسکړئ هًْږ دّعتبًَ غْښتٌَ کّْ چې کَ تبعْ د دې السښْد هؼلْهبت پَ خپلَ خپشًَّ کې ؽبهلْئ ًْ د فلْسًظ پشّژې دْالَ پکې  .www.firrp.orgدي 

 

http://www.firrp.org/
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 پٌاٍ غْښتل، د لیزې کْلْ هْقْفي، اّ د تشذد :پېژًذګلْی. 1

 خالف هْافقَ څَ شی دي؟

)Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture) 

 
 

هتذذٍ ایبالتْ ُغْ خلکْ عشٍ د هشعتې لپبسٍ لْاًیي جْړ کړي کْم چې 

خپلْ ّطًٌْْ تَ لَ عتٌېذّ ډاسېږي ځکَ چې کېذلی ؽي د ُغْی 

 دا لْاًیي . ّسعْي دکْهتًَْ ّستَ صیبى 
 ْد پٌبٍ غْښتل 
 د لیشې کْلْ هْلْفي 
  ٍد تؾذد خالف هْافمَ، یب پَ لٌډ"CAT "ثلل کېږي . 

 
دا السښْد ثَ تبعْ تَ د دې لْاًیٌْ اعبعبت دسکړي اّ دستَ ثَ تؾشیخ 

کړي چې تبعْ ثَ څٌګَ ّکړی ؽئ عتبعْ د ثېشتَ لېږل کېذّ د 

هًْږ پَ دې اړٍ ُن خجشې ّکړّ چې . دسّلْ لپبسٍ دا لْاًیي ّکبسّئ

دسخْاعت څٌګَ ّسکْل کېذلی ؽي اّ د لْي لضیې لپبسٍ تبعْ کْم 

 .  ئډّل ثجْت تَ اړتیب لش

 

 

څَ دي؟" پٌاٍ غْښتل". الف  

(a. What is “Asylum?”) 
 
پٌبٍ "کَ تبعْ . یٍْ السٍ دٍ چې عتبعْ ثېشتَ لېږل ّدسّل ؽي اّ کډّال جْړ ؽئ" پٌبٍ غْښتل"

کَ . ّګټئ، ًْ تبعْ ثَ د دې هْلغ ُن ّلشئ چې ثبالخش د اهشیکب هغتمل اّعېذًّکي ؽئ" غْښتٌَ

تبعْ پَ خپل دسخْاعت کې خپل د ژًّذ هلګشی یب هبؽْهبى ؽبهل کړئ، ًْ ُغْی ُن دا هْلغ 

د " پٌاٍ غْښتلْ"د . ي چې عتبعْ پَ ّاعطَ کډّال جْړ اّ هغتمل اّعېذًّکي جْړ ؽيلشلی ؽ

قضیې د ګټلْ لپارٍ، تاطْ اړتیا لزئ چې ّښایاطت چې د دې لږ تز لږٍ لض فیصذٍ هْقع شتَ چې 

    .حکْهت بَ طتاطْ پَ خپل ُیْاد کې تاطْ تَ سیاى رطْي
  

عشٍ . چپ طشف تَ چبسټ ثبًذې یْ ًظش ّاچْئ

پٌبٍ "خَ د صیبى د ُغَ هْلغ ًوبیٌذګي کْي چې د ثش

پَ ًْسّ %. 01: د لضیْ لپبسٍ الصم دی" غْښتلْ

ټکْ کې، تبعْ ثبیذ ّښبیبعت چې د دې جذي هْلغ 

ؽتَ چې تبعْ تَ ثَ صیبى ّسعْل ؽي، خْ تبعْ د 

  .دې ښْدلْ تَ اړتیب ًلشئ چې داعې ثَ یمیٌبً کېږي
 

رٍ دا ًْرې د قضیې د ګټلْ لپا" پٌاٍ غْښتلْ"د 

پناه 
د , غوښتل

جسماني 
 …زیان 

پناه 
د , غوښتل

جسماني 
 …زیان 

 پناه غوښتل

د جسماني زیان 
 موقع 

د جسماني زیان 
 موقع نشته
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 :هِوې غْښتٌې دي
 

  پَ تاطْ بَ ښْدل ّي چې ُغَ سیاى چې

تاطْ بَ ّرطزٍ خپل ّطي کې هخ شئ اّ 

د  .یا ّرطزٍ هخ شْي ّئ ډېز جذي دی

هذبکوَ "دغَ صیبى لپبسٍ دمْلي تْسی 

پَ جذي صیبى کې ؽبهل دي . دی" کْل

ُّل، تښتْل، دړکې ّسکْل، یب ّژل، اّ 

یب داعې د فبهیل غړي لشل چې پَ دغَ 

پَ .  طشیمَ صیبى ّستَ سعْل ؽْی ّي

تبعْ ثَ اړیٌَ ّي چې د دغَ صیبى ثجْت 

 .تشالعَ کړئ
 

  َپَ تاطْ بَ ښْدل ّي چې حکْهت پ

اّ یا ُغَ خلک چې حکْهت یې خپلَ 

ًشي کٌټزّلْلی اّ یا یې ًَ غْاړي بَ 

دکْهت پْلیظ،  .تاطْ تَ سیاى رطْي

. پْځ اّ یب ُش ُغَ چبسّاکی دی چې د خپلې ّظیفې د ثشخې پَ تْګَ تبعْ تَ صیبى سعْي

تبعْ دا ُن ښْدلی ؽئ چې دکْهت تبعْ د ُغْ خلکْ ًَ چې تبعْ تَ صیبى سعْي ًؾي 

د ثېلګې پَ تْګَ، تبعْ ښبیي د دې ښْدلْ تْاى ّلشئ . هْ عبتل ًَ غْاړيعبتلی اّ یب 

چې تبعْ پْلیغْ تَ د صیبى ساپْس ّسکړی ّ اّ ُغْی عتبعْ د هشعتې کْلْ لپبسٍ ُیڅ 

 .ًّکړل
 

  ،پَ تاطْ بَ دا ښْدل السهي ّي چې دا خلک تاطْ تَ طتاطْ د ًظل، دیي، تابعیت

د . د غړیتْب لَ اهلَ سیاى رطْي" ٌیشې ډلېځاًګړې ټْل"طیاطي ًظز اّ یا د کْهې 

پَ تبعْ ثَ . ثېلګې پَ تْګَ دا کفبیت ًَ کْي چې یْ پْلیظ افغش پَ تبعْ ګْصاس کړی دی

ًظل، دیي، تابعیت، طیاطي ًظز اّ یا د  دا ښْدل الصهي ّي چې دا خلک تبعْ تَ عتبعْ د

  .د غړیتْب لَ اهلَ سیاى رطْي" ځاًګړې ټْلٌیشې ډلې"کْهې 
 

 
تاطْ بَ حیزاى . راځئ چې د یْې دقیقې لپارٍ لږ کزار شْ

دا یٍْ  "ځاًګړې ټْلٌیشٍ ډلَ څَ شی دی؟"شْي یاطت چې، 

دمْلي افطالح دٍ چې عتبعْ پَ ټْلٌَ کې یٍْ پېژًذل ؽْې 

غړي یې ثبیذ پَ ؽشیکَ داعې ؽیبى ّلشي چې . ډلَ تؾشیذْي

 . ُغَ ًؾي ثذلېذلی
 

  تاطْ بایذ ّښیئ چې تاطْ بَ د خپل ّطي بلې بزخې تَ چیزتَ چې بَ تاطْ هحفْظ یاطت

لبضي ثَ پَ دې خجشٍ پُْېذل غْاړي چې ایب تبعْ ًمل هکبى کْلی . د اًتقال تْاى ًلزئ

د داعې دالیلْ . ؽْ تش څْ لَ ُغْ خلکْ ځبى ّژغْسئ چې تبعْ تَ صیبى سعْل غْاړي
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اًتمبلېذلی، پَ ګډّى د لګښت، چیشتَ چې عتبعْ فبهیل پَ اړٍ فکش ّکړئ چې تبعْ ًؾئ 

 .اّعېږي، اّ چیشتَ چې تبعْ ّظیفَ تشالعَ کْلی ؽٍْ
 

  لپارٍ " پٌاٍ غْښتلْ"تاطْ بایذ هتحذٍ ایاالتْ تَ د داخلېذّ بَ یْ کال کې دًٌَ د

تبعْ د دې ښْدلْ ُڅَ ُن کْلی ؽئ چې عتبعْ لپبسٍ هتذذٍ ایبالتْ تَ . درخْاطت ّرکړئ

کېذی ؽي چې تبعْ هشیض . اخلېذّ د یْ کبل دًٌَ دسخْاعت ّسکْل ًبهوکي ّّد د

 .ّاعت اّ یب عتبعْ د ّطي دبالت پَ دې ّسّعتیْ کې ثذل ؽْي ّي
 

 کَ تبعْ . تاطْ بایذ ّښیئ چې تاطْ پَ تېز ّخت کې ًَ یاطت ډیپْرټ کړی شْي

سکْلْ ًَّ پَ دسخْاعت ّ" پٌبٍ غْښتلْ لپبسٍ"ډیپْسټ کړی ؽْي یبعت، ًْ تبعْ 

 (. یبد ّلشئ، پَ خپلَ خْښَ تګ د ډیپْسټ کېذّ عشٍ تْپیش لشي. )تْاًېږئ
 

 ځیٌې جٌبیتي . پَ تاطْ بَ دا ښْدل السم ّي چې تاطْ کْم شذیذ جٌایت ًذی تزطزٍ کړی

لپبسٍ عتبعْ دسخْاعت پیچیذٍ کْلی ؽي اّ یب تبعْ لپبسٍ " پٌبٍ غْښتلْ"هذکْهیتًَْ 

 . دسخْاعت ّسکْل ًبهوکي کْلی ؽي
 

 څَ شی دی؟" د لیزې کْلْ هْقْفي"ٰ   .ب
(b. What is “Withholding of Removal?) 

 
پَ تبعْ ثَ ثیب ُن لبضي تَ دا ښْدل الصهي ّي . تَ ّستَ دٍ" پٌبٍ غْښتلْ"د لیشې کْلْ هْلْفي 

چې کَ تبعْ خپل ُیْاد تَ عتبًَ ؽئ ًْ د پْستَ ّسکړل ؽّْ پٌځْ ّجُْبتْ څخَ پَ یٍْ ثَ دستَ 

پٌبٍ "تش ټْلْ غټ تْپیش یې دا دی چې پَ دې کې د صیبى خطش ښْدل د . جذي صیبى ّسعْل ؽي

پَ تبعْ ثَ دا ښْدل الصهي ّي چې تبعْ تَ پَ خپل ّطي کې د . د ُغې ًَ ډېش صیبت دی" ْښتلْغ

د دې هاًا دا دٍ چې د دې لږ تز لږٍ . "احتوال د ًَ احتوال ًَ سیات دی"صیبى سعْل کېذّ 

  .چاًض شتَ چې حکْهت بَ تاطْ تَ سیاى رطْي% 51
 

. چپ طشف تَ چبسټ ثبًذې یْ ًظش ّاچْئ

د صیبى د ُغَ خطش ًوبیٌذګي عشٍ ثشخَ 

کْئ چې پَ تبعْ ثَ یې لبضي تَ ښْدل 

لپبسٍ د " پٌبٍ غْښتلْ"دلتَ عشٍ ثشخَ . ّي

د دې %. 10 -دسخْاعت ًَ ډېشٍ غټَ دٍ 

هبًب دا دٍ چې پَ تبعْ ثَ لبضي تَ ښْدل 

ّي چې د دې ادتوبل ؽتَ چې تبعْ تَ ثَ 

 .خپل ّطي کې صیبى سعْل کېږي
 

ځیٌې ؽشطًَْ د " فۍلیشې کْلْ د هْلْ"د 

 .د ؽشطًْْ عشٍ یْ ؽبى دي" پٌبٍ غْښتلْ"
 

د لیرې کولو 
د , موقوفي

جسماني 
زیان موقع 

,  49, نشته
49%  

د لیرې کولو 
د , موقوفي

جسماني 
,  زیان خطر

51 ,51%  

 "د لیرې کولو موقوفي"

د جسماني زیان 
 موقع نشته

د جسماني زیان 
 خطر
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  پَ تاطْ دا ښْدل السم دي چې د دې خطز شتَ چې تاطْ تَ بَ خپل ّطي کې د حکْهت

د ًَ "لپبسٍ دغَ خطش ثبیذ " لیشې کْلْ د هْلْفۍ"یبد ّلشئ، د . لخْا سیاى رطْل کېږي

 .چبًظ ّي% 10، یب "ادتوبل ًَ صیبت ّي
 

 َښْدل ّي چې ُغَ سیاى چې تاطْ بَ ّرطزٍ خپل ّطي کې هخ شئ اّ یا  پَ تاطْ ب

. دی" هذبکوَ کْل"د دغَ صیبى لپبسٍ دمْلي تْسی  .ّرطزٍ هخ شْي ّئ ډېز جذي دی

پَ جذي صیبى کې ؽبهل دي ُّل کېذل، پَ صًذاى کې اچْل کېذل، تښتْل کېذل، دړکې 

پَ دې طشیمَ ّستَ صیبى  دسکْل کېذل، یب ّژل کېذل، اّ یب د فبهیل غړي لشل چې

 .پَ تبعْ ثَ اړیٌَ ّي چې د دغَ صیبى ثجْت تشالعَ کړئ. سعْل ؽْی ّي
 

  ،پَ تاطْ بَ دا ښْدل السهي ّي چې دا خلک تاطْ تَ طتاطْ د ًظل، دیي، تابعیت

ثیب . د غړیتْب لَ اهلَ سیاى رطْي" ځاًګړې ټْلٌیشې ډلې"طیاطي ًظز اّ یا د کْهې 

پَ تبعْ ثَ دا . دا کفبیت ًَ کْي چې یْ پْلیظ افغش تبعْ ُّلي یبعتُن، د هثبل پَ تْګَ 

ًظل، دیي، تابعیت، طیاطي ًظز اّ یا د  ښْدل الصهي ّي چې دا خلک تبعْ تَ عتبعْ د

 . د غړیتْب لَ اهلَ سیاى رطْي" ځاًګړې ټْلٌیشې ډلې"کْهې 

 

 .ؽتَ تْپیزًَّطتز تشهٌځ ځیٌې " لیشې کْلْ د هْلْفۍ"اّ د " پٌبٍ غْښتلْ"خْ، د 

 
لَ الرې بَ تاطْ د هظتقلې " لیزې کْلْ د هْقْفۍ"د 

لیشې "د  .تزالطَ کْلْ تْاى ًّلزئ( ګزیي کارډ)اطتْګٌې 

د لضیې د ګټلْ هبًب ثَ یْاځې دا ّي چې " کْلْ د هْلْفۍ

د هتذذٍ ایبالتْ دّلت ثَ تبعْ ثېشتَ خپل ّطي تَ ًَّ 

ېْالتیب ّلشي ًْ کَ کْم ثل ُیْاد عتبعْ د لجلْلْ ل. لېږي

ICE ښبیي عتبعْ ُلتَ د لېږلْ ُڅَ ّکړي.  
 

  د تزالطَ " لیزې کْلْ د هْقْفۍ"تاطْ د خپل درخْاطت لَ الرې طتاطْ د فاهیل لپارٍ د

خپلَ لضیَ ّګټئ، ًْ " د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"کَ تبعْ . کْلْ درخْاطت ًشئ ّرکْلی

 . کړي ًَعتبعْ د فبهیل غړي ثَ دغَ دیثیت تشالعَ 
 

کَ چیزې پَ تاطْ هتحذٍ ایاالتْ تَ د داخلېذّ ًَ ّرّطتَ تز 

لیزې کْلْ د "یْ کال سیات ّخت ُن تېز شْی ّي ًْ تاطْ د 

ًَ " پٌبٍ غْښتلْ"دا د . درخْاطت ّرکْلی شئ" هْقْفۍ

هختلف دی پَ کْم کې چې ثَ پَ تبعْ ښْدل ّي چې تبعْ ثَ 

 .دًٌَ ّسکْئ دسخْاعت هتذذٍ ایبالتْ تَ د داخلېذّ د یْ کبل
 

  ًْ کَ تاطْ هخکې ًَ یْ د ډیپْرټ کېذّ یْ اهز لزئ

درخْاطت ّرکْلی " لیزې کْلْ د هْقْفۍ"بیا ُن د 

 .شئ
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  ْد " لیزې کْلْ"پَ ُغَ صْرت کې ُن چې تاطْ جٌایي تاریخ لزئ د  ځیٌې ّختًَْتاط

تبعْ لَ دسخْاعت   چې ؽذیذ جٌبیي هذکْهیتًَْ. هْقْفۍ درخْاطت ّرکْلی شئ

 . کْلْ هٌغ کْلی ؽيّس
 

 څَ شی دی؟" CAT"، یا "د تشذد خالف هْافقَ" .ج
(c. What is the “Convention Against Torture,’ or “CAT?”) 

 
د لضیې د ګټلْ لپبسٍ ثَ پَ تبعْ ښْدل ّي چې د دې ادتوبل " CAT"یب " تؾذد خالف د هْافمې"د 

تاطْ تشذد ّکړي یا بَ هْ د ًَ ادتوبل ًَ صیبت دی چې دکْهت ثَ عتبعْ پَ ّطي کې پَ 

 .ّّژًي
 

 :تَ ّستَ دٍ" لیشې کْلْ هْلْفۍ"اّ د " پٌبٍ غْښتلْ"لضیَ " CAT"پَ ځیٌْ ثشخْ کې د 
 

 ْهت بَ پَ تاطْ تشذد کْي یا بَ هْ ّژًي اّ کَ پَ تاطْ بَ دا ښْدل السهي ّي چې حک

بل څْک پَ تاطْ د تشذد یا طتاطْ د ّژلْ ُڅَ کْي ًْ حکْهت بَ درباًذې طتزګې 

پَ تبعْ ثَ دا ښْدل ّي چې ُغَ تي چې تبعْ تَ صیبى سعْل غْاړي دکْهتي . پټْي

. س کْيپَ پْلیغْ، اسدّ کې یْ څْک یب څْک چې د چبسّاکي پَ تْګَ کب -چبسّاکی دی 

تبعْ دا ُن ښْدلی ؽئچې کَ خلک عتبعْ صخوي کْل غْاړي ًْ دکْهت پَ تبعْ 

 .عتشګې پټْي
 

  چبًظ ښْدل ّي، اّ یب دا % 10پَ څېش ثَ پَ تبعْ د تؾذد " لیشې کْلْ د هْلْفۍ"د

 ".ادتوبل د ًَ ادتوبل ًَ صیبت دی"چې د دې د پېښېذّ 
 

  تبعْ جٌبیي هذکْهیتًَْ پَ دې اغېض کْلی ؽي چې ایب"CAT " لپبسٍ دسخْاعت

یْاځې د یْې ثشخې " CAT"کَ تبعْ جذي جٌبیي تبسیخ لشئ، ًْ تبعْ ثَ د . ّسکْلی ؽئ

 . ثلل کېږي د دسخْاعت ّسکْلْ تْاى ّلشئ" د لیشې کْلْ ځٌډًَّ"لپبسٍ چې 
 

 :ًَ پَ ځیٌْ ثشخْ کې هختلفَ دٍ" د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"اّ " پٌبٍ غْښتلْ"لضیَ د " CAT"د 
 

 د  .پَ تاطْ بَ ښْدل ّي چې تاطْ بَ فقظ سخوي کْلی ًَ بلکې تشذد بَ درباًذې کېږي

تؾذد هبًب دادٍ چې څْک صړٍ ثْږًًّْکی رٌُي یب جغوبًي دسد دسعْي تش څْ د څَ کْلْ 

 . تَ هْ اړ کړي یب جضا دسکْي
 

  پَ څېش د " لیشې کْلْ د هْلْفۍ"د"CAT " د

لضیې ګتل دا هبًب ًَ لشي چې تبعْ تَ ثَ هغتملَ 

دا فمظ د دې ضوبًت دی . اعتْګٌَ دسکړی ؽي

. ثَ تبعْ عتبعْ خپل ّطي تَ ًَّ لېږي ICEچې 

کَ کْم ثل ُیْاد عتبعْ د لجلْلْ لېْالتیب ّلشي ًْ 

ICE ښبیي عتبعْ ُلتَ د لېږلْ ُڅَ ّکړي .
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دسکړی ؽْې ّي اّ عتبعْ " کْلْ ځٌډًَّد لیشې "الًذې  CATُوذاساص، کَ تبعْ تَ د 

ښبیي ّسّعتَ عتبعْ د ډیپْسټ کْلْ ُڅَ  ICEپَ ّطي کې ؽشایظ تغیش ّکړي، ًْ 

 .ّکړي
 

  پَ تاطْ بَ دا ښْدل اړیي ًَ ّي چې پَ تاطْ بَ طتاطْ د ًظل، دیي، تابعیت، طیاطي

ثتْل اړیي ّي پَ تبعْ ثَ دا ثب .ًظز یا د کْهې ځاًګړې ټْلٌیشې ډلې لَ اهلَ تشذد کېږي

چې پَ تبعْ ثَ د دکْهتي چبسّاکي لخْا تؾذد کېږي، خْ پَ تبعْ دا ښْدل اړیي ًَ دي 

 .چې دغَ تي پَ تبعْ ّلې تؾذد کْي
 

 

 ،"د لیزې کْلْ د هْقْفۍ"، "پٌاٍ غْښتلْ"سٍ د  .2 

 لپارٍ څٌګَ درخْاطت ّرکْلی شن؟" تشذد خالف هْافقې"یا 
(2. How can I Apply for “Asylum,” “Withholding of 
Removal,” or the “Convention Against Torture”?) 

 
  (a. Your first court hearings) پَ هحکوَ کې طتاطْ لْهړًۍ اّریذًَ. الف

 
کَ تبعْ د هذکوې پَ . لْهړی، ساځئ چې د کډّالۍ د هذکوې د اعبعي ًکتْ پَ اړٍ خجشې ّکړّ

. د کډّالۍ لبًْى پیچلی دی، د ّکیالًْ لپبسٍ ُن! ًْ تبعْ تٌِب ًَ یبعت اړٍ ځبى ّاسخطب ادغبعْئ،

 . ساځئ هؼلْهَ کړّ چې څْک هذکوې تَ ځي اّ عتبعْ پَ لْهړًیْ ًبعتْ کې څَ پېښېږي
 

 
لبضي ثَ د کْټې پَ هختَ ثشخَ کې ّي اّ تبعْ ًَ ثَ پْښتٌې 

. ُغَ ثَ داعې کبلي اغْعتي ّي لکَ چپ طشف تَ عړی. کْي

لبضي ثَ عتبعْ د لضیې پَ اړٍ پشېکړٍ کْي ًْ دا هِوَ دٍ چې 

 . ادتشام ّکړئ، خْػ اخالق اّ چوتْ یبعت
 
 
 

 کلَ چې تبعْ هذکوې تَ ځئ، ُلتَ . یْ دّلتي څبسًْال

د ُغَ ّظیفَ د کډّالۍ . ُغَ دّلتي څبسًْال ثلل کېږي. ًوبیٌذګي کْي ICEّکیل د  ثَ یْ

 . لْاًیي تذویلْل دي کْم چې ښبیي عتبعْ خالف د ډیپْسټیؾي ًتیجَ ّسکړي
 

 یْ تشجوبى ثَ ُلتَ  -کَ تبعْ پَ اًګلیغي خجشې ًَ کْئ ًْ تؾْیؼ هَ کْئ . یْ تشجوبى

ا خجشٍ یمیٌي کړئ چې تبعْ خجشٍ ّکړئ اّ لبضي ثظ د. پَ خپلَ یب پَ تلیفْى هْجْد ّي

تَ ّّایئ چې تبعْ پَ اًګلیغي خجشې ًَ کْئ اّ ښَ پشې ًَ پُْېږئ اّ تشجوبى تَ اړتیب 

 .لشئ
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کلَ چې تبعْ هذکوې تَ ځئ، لبضي ثَ لَ تبعْ پْښتٌَ ّکړي چې ایب 

خْ، د کډّالۍ پَ . تبعْ ّخت تَ اړتیب لشئ چې یْ ّکیل تشالعَ کړئ

ًْ، لبضي افالً . َ کې ػبهَ هذافؼیي اّ ّړیب ّکیالى تمشیجبً ًؾتَهذکو

تبعْ ًَ دا پْښتٌَ کْي چې ایب تبعْ غْاړئ چې د خپل جیت پَ پیغْ یْ 

  .ّکیل ًّیغئ
 
 

لَ دې ّسّعتَ ثَ لبضي عتبعْ لضیې تَ پبم ّکړي اّ لَ تبعْ ثَ 

سدّل غْاړئ؟ د دغې هبًب دا دٍ پْښتٌَ ّکړي چې تبعْ عتبعْ خالف لګېذلي تْسًَّ لجلْل کَ 

چې لبضي د دې هؼلْهْل غْاړي چې ایب تبعْ غْاړئ چې دکْهت دې تَ اړ کړئ چې عتبعْ 

کَ دّلتي څبسًْال ّایي چې تبعْ ثبیذ عتبعْ د جٌبیي هذکْهیتًَْ لَ . خالف تْسًَّ ثبثت کړي

  .م کېذلی ؽياهلَ ډیپْسټ ؽئ، ًْ پَ ُغَ ثبًذې عتبعْ خالف تْسًَّ ثبثتْل یْ هِن لذ
 

پَ دې اړٍ چې عتبعْ خالف تْسًّْ ًَ څٌګَ اًکبس ّکړئ 

هؼلْهبتْ لپبسٍ پَ دې هْضْع د فلْسًظ پشّژې السښْد 

ځیٌې خبؿ ډّل جٌبیي هذکْهیتًَْ تبعْ لپبسٍ دا . ّلْلئ

د لیشې کْلْ "، "پٌبٍ غْښتلْ"ًبهوکي کْلی ؽي چې د 

هِوَ دٍ  لپبسٍ دسخْاعت ّسکړئ، ًْ دا" CAT"اّ " هْلْفۍ

چې عتبعْ د جٌبیي سیکبسډ پَ اړٍ د څَ ؽي د لجلْلْ پَ اړٍ لَ 

 .ډېش ادتیبطَ کبس ّاخلئ
 

 لپارٍ حقذاري" CAT"، اّ "د لیزې کْلْ د هْقْفۍ"، "پٌاٍ غْښتلْ"د . ب 

(b. Eligibility for “Asylum,” “Withholding or Removal,” and “CAT”) 
 

کَ لبضي پشېکړٍ ّکړي چې عتبعْ خالف لږ تش لږٍ ځیٌې تْسًَّ عن دي، ُغَ ثَ دسًَ ثیب 

دا ډېزٍ هِوَ دٍ چې . پْښتٌَ ّکړي چې ایب تبعْ خپل ُیْاد تَ ثېشتَ لَ لېږل کېذّ ډاسېږئ

کَ ّرتَ ًَّ ّایئ، ًْ ښایي چې . تاطْ ّرتَ ّّایئ چې تاطْ کْر تَ لَ بېزتَ تګَ ډارېږئ

لپارٍ د درخْاطت خپل چاًض لَ " CAT"، یا "د لیزې کْلْ هْقْفۍ"، "ښتلْپٌاٍ غْ"تاطْ 

 . الطَ ّرکړئ
 

د لیشې "، "پٌبٍ غْښتلْ"لبضي ثَ د دې خجشې د یمیٌي کْلْ لپبسٍ دسًَ پْښتٌې ّکړي چې تبعْ 

 I-589لبضي ثَ ثیب تبعْ تَ د . لپبسٍ د دسخْاعت ؽشایظ پْسٍ کْئ" CAT"اّ " کْلْ د هْلْفۍ

د "، "پٌبٍ غْښتلْ"تبعْ ثَ د . ْ ًمل دسکړي کْم چې پَ تبعْ د دسخْاعت لپبسٍ کبسّئیفْرهَ 

 .د دسخْاعت لپبسٍ ُوذغَ یٍْ فْسهَ کبسّئ" CAT"، اّ "لیشې کْلْ د هْلْفۍ
 

د " CAT"اّ " لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "پٌبٍ غْښتلْ"یبد ّلشئ، د لبضي فمظ دا خجشٍ چې تبعْ د 

د دې هطلت دا دی چې ! دسخْاعت دمذاس یبعت د دې هبًب ًَ لشي چې تبعْ خپلَ لضیَ ّګټلَ

لبضي فکش کْي چې تبعْ اعبعي ؽشایظ پْسٍ کْئ اّ د دې لپبسٍ کفبیت کْي چې تبعْ تَ یْ 
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چبًظ دسکړي چې ُغې تَ داعې ثجْت ښکبسٍ کړئ چې کَ تبعْ ّطي تَ الړ ؽئ ًْ صیبى ثَ 

 . دسّسعْل ؽي
 

 درخْاطت ډکْل اّ ّرکْل. ج 

 (c. Filling out and turning in the application) 
 

هبعټش "عتبعْ لَ اخشي عوبػت ًَ هخکې ثَ تبعْ د یْ ثل 

پٌبٍ "عوبػت لپبسٍ هذکوې تَ عتٌېږئ چې د " کبلیٌډس

لپبسٍ خپل " CAT"اّ " د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "غْښتلْ

دا هِوَ دٍ چې تبعْ خپل دسخْاعت پَ . دسخْاعت ّسکړئ

ثؾپړ ډّل ډک کړئ تش څْ لبضي یې لجْل کړي اّ تبعْ لپبسٍ 

. یْ اخشي عوبػت ّټبکي چې خپل ټْل ثجْت ّستَ ّړاًذې کړئ

تاطْ خپل درخْاطت ټایپ کْلی شئ اّ یا یې د ډکْلْ لپارٍ لَ 

 !ئپٌظل هَ کارّ. قلوَ کار اخیظتلی شئ
 

د دې هؼلْهبتْ پَ پبی کې پَ دې اړٍ یٍْ صیبتَ تفقیلي ثشخَ ؽتَ چې تبعْ خپل دسخْاعت څٌګَ 

کلَ چې . کَ تبعْ د دسخْاعت د ثشخْ پَ اړٍ پْښتٌې لشئ ًْ ُلتَ یْ ًظش ّګْسئ. ډکْلی ؽئ

تاطْ خپل درخْاطت بشپړ کړئ، ًْ درې اضافي ًقلًَْ یې جْړ کړئ اّ ُغَ ځاى طزٍ هحکوې 

یْ بل ًقل بَ دّلتي څارًْال تَ الړ شي اّ یْ . اصلي اّ یْ ًقل بَ یې قاضي تَ ځي. ړئتَ راّ

 !دا هِوَ دٍ، ًْ ُېش یې ًَ کړئ .ًقل بَ تاطْ د خپل ځاى طزٍ ّطاتئ
 

. کلَ چې تبعْ خپل دسخْاعت ّسکړئ ًْ لبضي ثَ دستَ د اخشي عوبػت لپبسٍ یٍْ ًېټَ دسکړي

عوبػت ثَ یْ څْ عبػتَ دّام . ْ لَ یْې ډلې پشتَ دبضشېږئپَ دې عوبػت کې ثَ تبعْ د ثٌذیبً

 .دا عوبػت ثَ عتبعْ هْلغ ّي چې خپلَ لضیَ لبضي تَ ّړاًذې کړئ. ّکړي
 
 

" د تشذد خالف هْافقې"، اّ "لیزې کْلْ د هْقْفۍ"، د "پٌاٍ غْښتلْ"د . 3 

 .لپارٍ خپلَ قضیَ جْړّل

(3. Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of 
Removal,” and “CAT.”) 

 

د تؾذد خالف "، اّ "لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، د "پٌبٍ غْښتلْ"د 

لپبسٍ لضیَ جْړّل پَ ډېشٍ کې داعې دٍ لکَ کْس " هْافمې

تبعْ ثَ ډېشّ آالتْ، یْ ښَ پالى، اّ یْ لْي ثٌیبد تَ . جْړّل

ّکړي چې دا ثشخَ ثَ تبعْ عشٍ پَ دې کې هشعتَ . اړتیب لشئ

 .خپل ټْل آالت اّ هْاد تٌظین کړئ اّ جْړّل پیل کړئ
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 سها د آالتْ پَ بکظَ کې څَ دي؟

What’s in My Toolbox? 
 

 (”Your “Declaration)" بیاًیَ"طتاطْ 
 

ثیبًیَ پَ لیک کې عتبعْ کیغَ دٍ چې . پَ اړٍ خجشې کْل پیل کړّ" ثیبًیې"ساځئ چې عتبعْ د 

لیکلې ثیبًیَ تبعْ تَ اجبصٍ دسکْي . لبضي تَ ّایي چې تبعْ ّلې خپل ُیْاد تَ لَ عتٌېذّ ډاسېږئ

چې خپلَ ټْلَ ُغَ کیغَ ّلیکئ چې عتبعْ پَ ّطي کې څَ پېښ ؽْي ّّ اّ تبعْ ّلې لَ ثېشتَ 

پَ هذکوَ کې لبضي ښبیي لَ تبعْ ډېشې پْښتٌې ّکړي اّ یب ښبیي تبعْ داعې . ګَ ډاسېږئت

دغَ ثیبًیَ عتبعْ هْلغ دی چې ُش . ادغبط کړئ چې تبعْ د ُش څَ د تؾشیذْلْ چبًظ ًَ لشلْ

 . څَ لَ هذاخلې پشتَ ّّایبعت
 

   تبعْ خپلَ ثیبًیَ پَ  بایذ څَ ډّل ّي؟" بیاًیَ"سها

لی ؽئ اّ یب یې ټبیپ کْلی اّ پشًټ کبغز پَ الط لیک

دا ثبیذ دّهشٍ اّږدٍ ّي چې عتبعْ د لضیې . کْلی ؽئ

کَ تبعْ د کبغز لَ . پَ اړٍ ټْل هِن هؼلْهبت ّلشي

لوجش، -عپیٌْ پبڼْ کبس اخلئ، ًْ پَ ُش هخ خپل ًْم، ای

ُوذاساص . ًېټَ ّلیکئ اّ خپل العلیک پشې ّکړئ

 I-589طْ د خپل دا بایذ تا". ثیبًیَ"پبط پشې ّلیکئ 

 .درخْاطت پَ پای کې شاهل کړئ
 

  َکې بایذ څَ ّي؟" بیاًیَ"طتاطْ پ 
 

 کَ . د ټْلْ ًَ صیبت هِن ؽی چې تبعْ یې خپل ثیبى کې ّسکْئ سیښتیب دي. ریښتیا

تبعْ پَ خپلَ ثیبًیَ کې دسّاؽ ّّایئ، ًْ ادتوبل ؽتَ چې لبضي یې پیذا کړي اّ 

تَ کْم جضییبت ًؾئ یبدّلی، داعې فمشې  کَ تبعْ. عتبعْ دسخْاعت ثَ سد کړي

پَ ؽبّخْا کې پېښ ؽْي ... دا د "یب " صهب د ثِتش یبداؽت لَ هخې،"ّکبسّئ لکَ، 

ّّ". 
 

  لیزې کْلْ د هْقْفۍ"، د "پٌاٍ غْښتلْ"د  د دې دلیلًَْ چې تاطْ ّلې" ،

"CAT "عتبعْ کبس لبضي پَ دې خجشٍ پُْْل دي چې  .لپارٍ خپلَ قضیَ بایذ ّګټئ

د لیشې "، "پٌبٍ غْښتلْ"د بعْ خپل ّطي تَ د ثېشتَ تګ ًَ ّلې ډاسېږئ اّ ُغَ ت

د خپلې  .لپبسٍ عتبعْ دسخْاعت ّلې ثبیذ هٌظْس کړي" CAT"اّ " کْلْ د هْلْفۍ

! ثیبًیې د لیکلْ د پیلْلْ ًَ هخکې د ُشې لضیې د ډّل د لْاصهبتْ پَ اړٍ فکش ّکړئ

ْلْ لپبسٍ تل د دې هؼلْهبتي کتبثچې پَ پبی کې یبد ّلشئ، تبعْ د خپلْ فکشًّْ د تٌظیو

ثلل کېږي کبس اخیغتل " د خپلې دػْې پَ اړٍ فکش ّکړئ"لَ یْې کبسي پبًې چې 

 .ؽئ
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 لبضي پَ دې خجشٍ پُْېذلْ تَ اړتیب لشي چې  .څْهزٍ سیات جشییات چې اهکاى لزي

تَ  لبضي. د تؾشیذي تْسّ د کبسّلْ ُڅَ ّکړئ. تبعْ د څَ لَ پېښېذّ ډاسېږئ

عتبعْ پَ اړٍ ُیڅ ًَ دي هؼلْم اّ اهکبى لشي چې ُیڅکلَ عتبعْ ُیْاد تَ ًَ ّي 

د ثېلګې پَ ډّل، کلَ چې  -کلَ چې تبعْ د خپل ژًّذ یٍْ هِوَ پېښَ تؾشیذْئ . تللې

تبعْ تَ دړکَ دسکړی ؽْې، ًیْل ؽْي یبعت، تؾذد دسثبًذې ؽْې، صخوي ؽْي 

ې لبضي ُغَ څَ ادغبط کړي، ګْسي، تبعْ غْاړئ چ -یبعت یب چب ډاسّلي یبعت 

 .ثْي کړي اّ ّاّسي کْم چې تبعْ لیذلي ّّ، ثْي کړي اّ اّسېذلي ّّ
 

د دې السښْد پَ پبی کې ثَ تبعْ یٍْ لٌډٍ کبسي پبڼَ ّهْهئ چې تبعْ عشٍ ثَ عتبعْ د ثیبًیې پَ 

د خپلې  څْهشٍ ښَ چې تبعْ کْلی ؽئ پَ دغې یٍْ ُڅَ ّکړئ، ثیب. چوتْ کْلْ کې هشعتَ ّکړي

 . ثیبًیې د لیکلْ ُڅَ ّکړئ
 

 هالتړی ثبْت 
 

هِوَ دٍ چې ًْس ثجْت ساغًْډ کړئ چې لبضي تَ ّښبیئ چې ُغَ څَ چې تبعْ یې پَ  ډېشٍدا 

د لیشې کْلْ د "، "پٌبٍ غْښتلْ"ُش تي چې د . خپل دسخْاعت اّ ثیبًیَ کې ّایبعت سیښتیب دي

دسخْاعت ّسکْي هختلفَ لضیَ لشي، ًْ ُغَ ثجْت چې تبعْ ثَ یې لپبسٍ " CAT"، اّ "هْلْفۍ

 . لټْى کْل غْاړئ عتبعْ پَ خپلَ لضیَ اتکبء لشي
 

هًْږ تَ هؼلْهَ دٍ چې کلَ تبعْ پَ ثٌذ کې یبعت اّ اعٌبد 

د . پَ ثل ُیْاد کې ّي ًْ ثجْت ساغًْډّل ډېش ګشاى دي

ٌبد کْم اػتجبسي دّعت یب د فبهیل لَ غړي ّغْاړئ چې اع

لَ دغَ تٌَ ّغْاړئ چې د ثبْت ًقلًَْ . تبعْ تَ ّسعْي

  .تاطْ تَ ّاطتْي اّ اصلي ځاى طزٍ ّطاتي
 

دا ُن هِوَ دٍ چې لَ هخکې پالى جْړ کړئ اّ کلَ چې 

" CAT"اّ " د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "پٌبٍ غْښتلْ"تبعْ 

لپبسٍ د دسخْاعت ّسکْلْ فیقلَ ّکړئ ًْ ُوبغَ ّخت 

پَ دې طشیمَ ثَ تبعْ کبفي ّخت . کړئ ثجْت غًْډّل پیل

 .ّلشئ چې د خپلې اړتیب ټْل اعٌبد پیذا کړئ
 

یبد ّلشئ، ُغَ ډّل ثجْت چې . الًذې د ُغْ اعٌبدّ ځیٌې ثېلګې دي چې هشعتٌذّیَ کېذلی ؽي

 . تبعْ یې ساغًْډّل غْاړئ عتبعْ پَ فشدي لضیې پْسې تړاّ لشي
 

 ًَّ(کَ تبعْ پْلیغْ تَ د یْې پېښې ساپْس ّسکړی ّي) پْلیض راپْر 
 ًَّ(کَ تبعْ ټپي ؽْي ّئ اّ پَ یْ سّغتْى یب کلیٌک کې هْ ػالج ؽْی ّ) طبي راپْر 
 ًَْکَ عتبعْ پَ فبهیل کې څْک د ُغْ خلکْ لخْا ّژل ) د سېږّى یا هړیٌې طزټیفیکیټ

 (ؽْی ّي چې تبعْ تشې پَ ډاس کې یبعت
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 ًَْچې عتبعْ د دې دػْې هالتړ کْلی ؽي چې تبعْ ّلې خپل د ُغْ خلکْ لخْا  خط

ایب عتبعْ پَ فبهیل کې چب تبعْ تَ دړکې دسکْل . ّطي تَ لَ عتٌېذّ پَ ډاس کې یبعت

کېذل یب عتبعْ ُّل لیذلي ّّ؟ کَ ُْ، ًْ د دغَ تي لخْا یْ خظ ثَ تبعْ عشٍ عتبعْ د 

 .دػْې پَ ثبثتْلْ کې هشعتَ ّکړي
 ًَْد ثېلګې پَ تْګَ، ُغْ )کیغې پَ ثبثتْلْ کې هشعتَ کْي  کْم چې عتبعْ د عکظ

خلکْ عشٍ عتبعْ ػکغًَْ چې ّژل ؽْي ّي، یب داعې ډلْ عشٍ یب فؼبلیتًْْ کې د ګډّى 

یبد ّلشئ چې تبعْ ثبیذ د دې ثبثتْلْ تْاى ّلشئ (. ػکغًَْ چې تبعْ پَ خطش کې اچْي

 . چې پَ ػکغًْْ کې خلک څْک دي
 هغلې پَ اړٍ چې لَ اهلَ یې تبعْ خپل ُېْاد تَ لَ عتٌېذّ د ُغې  د ّرځپاڼْ لیکٌې

 .ډاسېږئ، اّ یب د ُغْ ؽیبًْ پَ اړٍ چې ُغْ خلکْ عشٍ ؽْي کْم چې تبعْ پېژًئ
 ًَّلکَ ُیْهي سایټظ ّاچ یب د )د ثؾشي دمًْْ د هلي اّ ثیي الوللي عبصهبًًْْ لخْا  راپْر

 (ثښٌې ًړیْالَ اداسٍ
 

کَ تبعْ اعٌبد پَ ثلَ ژثَ . چې تبعْ یې داخلْئ ثبیذ اًګلیغي کې ّي پَ یبد ّلشئ، ټْل ُغَ اعٌبد

ثظ خپلَ ژثبړٍ د افلي خظ عشٍ کېږدئ اّ د دې . کې تشالعَ کړئ، تبعْ ُغَ ژثبړلی ؽئ

 . یْ العلیک کړی ًمل ّسعشٍ هلګشی کړئ" ژثبړې د عشټیفیکیټ"هؼلْهبتي کتبثچې پَ پبی کې د 
 

خذهت "بی کړئ، ًْ د دې هؼلْهبتي کتبثچې پَ پبی کې د کلَ چې تبعْ خپل ټْل ثجْت سایْځ

یْ العلیک کړی اّ ًېټَ پشې لیکلی ًمل د خپل ټْلْ ثجْتًْْ پَ اخشي هخ ّسعشٍ " عشټیفیکیټ

 . ثیب د خپل ټْل ثجْت دٍّ ًملًَْ جْړ کړئ. هلګشی کړئ
 

د ُوبغَ دسخْاعت پَ څېش ثَ افلي لبضي تَ الړ ؽي، یْ ًمل ثَ 

کَ . تَ الړ ؽي اّ یْ ًمل ثَ تبعْ لَ ځبى عشٍ ّعبتئ دّلتي څبسًْال

تبعْ خپل اعٌبد هذکوې تَ د هذکوې د اخشي ًېټې ًَ هخکې لېږل 

غْاړئ، ًْ د پبعَ پشې یٍْ هخپبڼَ ّلګْئ چې پبط پشې عتبعْ ًْم 

پَ یْ ثبیذ . ثیب دغَ پبکټًَْ پَ لفبفْ کې ّاچْئ. لوجش لیکلی ّي-اّ ای

اّ پَ ثل ثبیذ لیکلي " To the Immigration Judge"لیکلي ّي 

د ثٌذ لَ ػولې ّغْاړئ چې دا خجشٍ ." To ICE Litigation"ّي 

یمیٌي کړي چې دغَ ّسعېږي اّ یب یې د ثٌذ د هشکض د پْعتې ُغې 

تَ ّړل  ICEثکغَ کې ّاچْئ د کْهې خطًَْ چې هذکوې اّ 

 .کېږي

  

 خپل بیاى تیارّل. 4
 (4. Preparing Your Testimony( 
 

عتبعْ پَ اخشي عوبػت کې ثَ تبعْ هْلؼَ ّلشئ چې 

لبضي تَ ّّایئ چې تبعْ خپل ّطي تَ لَ ثېشتَ تګَ 

ّلې ډاسېږئ اّ ّلې داعې فکش کْئ چې تبعْ ثبیذ پَ 

دا هِوَ دٍ چې تبعْ د . هتذذٍ ایبالتْ کې پبتې ؽئ
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طشیمَ ّکړی  عوبػت ًَ هخکې اًّیْ کې خپل ثیبى توشیي کړئ تش څْ تبعْ خپلَ خجشٍ پَ داعې

 :د خپل ثیبى د توشیي کْلْ پَ ّخت کې دا هؾْسې پَ رُي کې ّعبتئ! ؽئ چې پَ صړٍ ّلګي
 

 د ُغْ هؾخقْ دلیلًْْ چې ّلې تبعْ خپل ّطي تَ د عتٌېذّ ًَ ډاسېږئ . چوتْ ّاّطئ

یب " صهب پَ فکش څْک ثَ هبتَ صیبى ّسعْي"داعې ؽیبى هَ ّایئ لکَ . یْ لیغت ّلیکئ

لبضي تَ د ُغَ صیبى چې تبعْ ّسعشٍ پَ تېش ّخت کې هخ ." ًَ غْاړمصٍ ثېشتَ تلل "

څْهشٍ صیبت جضییبت . ؽْي یبعت اّ د ُغَ صیبى چې تبعْ تشې ډاسېږئ هثبلًَْ ّسکړئ

ځیٌې ّختًَْ داعې خلکْ تَ چې تبعْ یې ًَ پېژًئ د . چې ّسکْلی ؽئ ّس یې کړئ

چې لبضي تَ څْهشٍ صیبت  خْ دا هِوَ دٍ. ؽخقي تجشثْ پَ اړٍ خجشې کْل ګشاى ّي

ُش څْ کَ پَ دغې اړٍ خجشې کْل  -چې اهکبى لشي عتبعْ د لضیې پَ اړٍ هؼلْهَ ؽي 

 . ښبیي ډاسًّّکې، ّاسخطب کًّْکې یب دسدًبک ّي

 
 لبضیبى ُشٍ ّسځ ډېش خلک ّیٌي .د سړٍ ًَ خبزې ّکړئ .

تبعْ د اخالؿ پَ خجشّ خپل ثیبى د ُغْی پَ ًظش کې ساّعتلی 

ؽیبًْ د هثبلًْْ پَ اړٍ فکش ّکړئ چې تبعْ تشې خپل  د ُغْ. ؽئ

د دغْ هثبلًْْ یْ دّعت یب د فبهیل غړي تَ ّیل . ّطي کې ډاسېږئ

توشیي کړئ اّ د کبغز پَ یٍْ ټْټَ یې ّلیکئ تش څْ دسًَ ُېش 

کَ پَ هذکوَ کې تبعْ ّاسخطب یب ادغبعبتي ؽئ ًْ تؾْیؼ . ًؾي

کَ تبعْ دهې تَ ضشّست لشئ ًْ لبضي تَ . صیبتشٍ خلکْ عشٍ داعې کېږي -هَ کْئ 

 .ّّایبعت
 

 کَ . عتبعْ کبس دادی چې لبضي تَ د خپل ژًّذ د ؽشایطْ پَ اړٍ ّّایئ. صادق ّاّطئ

تبعْ جٌبیي هذکْهیتًَْ لشئ اّ لبضي د ُغې پَ اړٍ پْښتٌَ ّکړئ، ًْ ّستَ ّّایئ چې 

دسّاؽ ّایئ ًْ  دسّاؽ ثَ کبس ًْس ُن پغې خشاة کړي اّ کَ تبعْ. څَ تېش ؽْي ّّ

( rehabilitation)کَ تبعْ د ثذبلۍ . دّلتي څبسًْال یې اکثش د هؼلْهْلْ طشیمې لشي

. تَ تللي یبعت، ًْ لبضي تَ ددغې پَ اړٍ ّیل یمیٌي کړئ AAیب  NAداعې دسعًْْ لکَ 

لبضي تَ دا ُن ّّایبعت چې تبعْ ثَ څٌګَ ثَ ساتلًْکي کې څٌګَ لَ جٌبیي هؾکالتْ ډډٍ 

 . کْئ
 

 کَ  .د خپل فاهیل لَ غړّ یا ًْرّ ګْاُاًْ غْښتٌَ ّکړئ چې هحکوَ کې شاُذي ّرکړي

تبعْ داعې د فبهیل کْم غړی لشئ چې فکش کْي تبعْ تَ ثَ خپل ّطي کې 

صیبى ّسعْل ؽي، یب ثل ګْاٍ چې عتبعْ د لضیې هالتړ کْي، ًْ دغَ تي 

دا خجشٍ یمیٌي کړئ چې ُغَ . ًَ ّغْاړئ چې هذکوَ کې ؽبُذي ّسکړي

لبضي تَ ّّایي چې ّلې داعې فکش کْي چې تبعْ تَ ثَ خپل ّطي کې 

عتبعْ د خپل ثیبى پَ څېش دا خجشٍ یمیٌي کړئ چې . ْل کېږيصیبى سع

ګْاٍ ُن لبضي تَ هؾخـ هثبلًَْ ّسکړي چې تبعْ تَ ثَ پَ خپل ّطي کې 

  .څٌګَ اّ ّلې صیبى سعْل کېږي

 
 لبضي ښبیي لَ تبعْ ځیٌې هؾخقي پْښتٌې کْل . د قاضي د پْښتٌْ ځْاب ّرکړئ

پَ یبد . د لبضي پْښتٌې تَ غْږ کېږدئ اّ د ثِتش ځْاة ّسکْلْ ُڅَ ّکړئ. ّغْاړي
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" ػبلیجبٍ،"لبضي تَ د . ّلشئ، کلَ چې لبضي خجشې کْي ًْ دسًبّی یې ّکړئ

 .تْسي ّکبسّئ" جٌبة"یب " هذتشهَ"

 د قاضي پزېکړٍ :د ثبْت تلل. 5

5. Weighing the Evidence: The Judge’s Decision 
 

پَ ځیٌْ دبلتًْْ کې ثَ لبضي تبعْ تَ عتبعْ د عوبػت پَ 

ُغَ ثَ دستَ ّّایي چې . پبی کې خپلَ اخشي پشېکړٍ دسکړي

کَ قاضي . ّلې عتبعْ د لضیې هٌظْسّل یب سدّل غْاړي

طتاطْ قضیَ رد کړي اّ تاطْ دغَ پزېکړٍ اطتیٌاف تَ ّړل 

غْاړئ، ًْ تاطْ بایذ قاضي تَ ّّایئ چې تاطْ اطتیٌاف 

ُغَ بَ تاطْ تَ ځیٌې کاغذي کار درکړي کْم . کْل غْاړئ

 Board of Immigrationّرځْ دًٌَ  31چې بایذ د 
Appeals یې د اعتٌیبف پَ اړٍ د فلْسًظ د اعتٌیبف کْلْ لپبسٍ تبعْ د لض. تَ ّلېږل شي

 .پشّژې السښْد کتلی ؽئ
 

لضیْ کې ثَ لبضي د اخشي  ډېزّپَ " CAT"، اّ "د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "پٌبٍ غْښتلْ"د 

کَ خجشٍ داعې ّي ًْ تبعْ تَ . عوبػت ًَ ّسّعتَ تبعْ تَ خپلَ لیکلې پشېکړٍ دسکْل ّغْاړي

پَ . ّعتَ د ثٌذ د هشکض د پْعتې لَ السې دسؽيثبیذ دغَ پشېکړٍ د عوبػت ًَ یْ څْ اًّۍ ّس

 . پشېکړٍ کې ثَ ددې دالیل ّسکړی ؽْي ّي چې لبضي ّلې عتبعْ لضیَ هٌظْسّي یب سدّي

 
  (Final Thoughts .6) اخزي فکزًَّ. 6  

 
لبضي تَ عتبعْ د . لضیې پیچلې دي" CAT"، اّ "د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "پٌبٍ غْښتلْ"د 

کْلْ پَ اړٍ ّاسخطبیي یب ډاس هذغْعْل ًْسهبل دي، پَ ځبًګړي ډّل کلَ چې لضیې د ّړاًذې 

تبعْ ُغې تَ د ُغْ ډاسًّّکْ ؽیبًْ پَ اړٍ ّیل غْاړئ چې تبعْ عشٍ پېښ ؽْي اّ یب ثَ دسعشٍ 

لکَ څٌګَ چې پشې هًْږ پْستَ خجشې ّکړئ، پَ ّخت ثجْت غًْډّل پیل کړئ چې . پېښ ؽي

د خپل فبهیل اّ دّعتبًْ ًَ ّغْاړئ چې پَ ّطي کې . عتَ ّکړيعتبعْ د لضیې پَ هالتړ کې هش

خپل ثیبى . لضیې لپبسٍ د لبًًْي ؽشایطْ پَ اړٍ پَ ادتیبط فکش ّکړئ. دستَ ثجْت ساجوغ کړي

هًْږ . توشیي کړئ اّ لبضي تَ څْهشٍ صیبت ثجْت چې هوکي ّي ّسکړئ چې فکش پشې ّکړي

 .عتبعْ پَ لضیَ کې تبعْ تَ ثشیب غْاړّ
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 خپل درخْاطت ډکْل: 1ضویوَ 

(Appendix 1. Filling Out Your Application) 
 

 :کې دې پْښتٌْ تَ ښَ پبم ّکړئ G-325Aدسخْاعت اّ  I-589عتبعْ پَ 
 

I-589 
 

  (Part A)الف بزخَ
 

 (Mailing address in the United States)  پَ هتحذٍ ایاالتْ کې پْطتي ادرص

  کَ تبعْ دا هِبل ثٌذي یبعت ًْ د خپل پْعتي ادسط پَ تْګَ د ثٌذ د هشکض ادسط

 . ّکبسّئ
 

(Present nationality) اّطٌی تابعیت 
  ًْ عتبعْ هلیت اّ تبثؼیت ػوْهبً یْ ّي، خْ کَ عتبعْ پَ فکش عتبعْ لپبسٍ دا ثذل دي

 .تبعْ ثبیذ دا پَ خپل دسخْاعت کې ّاضخ کړئ

  

 (Nationality and citizenship at birth) د سېږّى پَ ّخت کې تابعیت اّ هلیت 
  ًْ ،کَ تبعْ هغتمین یْ ثل ُیْاد تَ کډٍ ؽْي یبعت اّ تبثؼیت هْ تشالعَ کړی ّي

 . عتبعْ د صېږّى د ّخت تبثؼیت ښبیي عتبعْ د اّعٌي تبثؼیت څخَ هختلف ّي
 

(Your Ethnic or Tribal Group) َطتاطْ ًظلي یا قْهي ډل 
  ایب تبعْ خپل ُیْاد کې پَ کْهې ځبًګړې کْلتْسي ډلې پْسې هشثْط یبعت؟ د

ثېلګې پَ تْګَ، د ایشاى ځیٌې خلک کېذی ؽي چې اثشیبى ّي یب د ګْاتیوبال ځیٌې 

 . ّي Quicheخلک 
 

(Your religion) طتاطْ دیي 
  ایب تبعْ پَ کْم دیي ػول کْئ؟ کَ ُْ ًْ ُغَ ثکظ کې یې ّلیکئ چې عتبعْ د دیٌي

لکَ یِْدي، ػیغْي، )دا پْښتٌَ عتبعْ د هشکضي دیي . پېژًذګلْی پْښتٌَ کْي

اّ ُن عتبعْ د دیي د ُغې ځبًګړې ثشخې چې تبعشٍ ّسعشٍ ( ثْدایي، هغلوبى ّغیشٍ

 . دّاړّ پَ اړٍ پْښتٌَ کْي( لکَ استِْډکظ یب کْپټیک ػیغْي)هشثْط یبعت 
 

(Removal proceedings) ًَّد لیزې کْلْ پزّطیجز 
  ًَّتبعْ اّط د ډیپْسټېذّ پَ پشّعیجشًّْ کې یبعت کْم چې د لیشې کْلْ پشّعیجش

کَ تبعْ هخکې چیشتَ کلَ د . ُغَ ثکظ پَ ًښَ کړئ چې ّایي ُْ. ُن ثلل کېږي

 . ډیپْسټېذّ پَ پشّعیجشًّْ کې ّئ، ًْ ُغَ ُن پکې ّسکړئ
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 داخلېذل طتاطْ د خپل ّطي ًَ تز ټْلْ اخزي رّاًېذل اّ هتحذٍ ایاالتْ تَ
(Your most recent departure from your country and entry into the U.S) 

  کَ تبعْ لَ اجبصې پشتَ اّ یب پَ غیش لبًًْي تْګَ داخل ؽْي یبعت، ًْ کْم ځبی کې

. ّلیکئ" N/A"اّ " no inspection"پْښتٌَ کْي ُلتَ " ؽوېشې I-94"چې د 

تبعْ ثبیذ ًْس ُغَ ټْل ّختًَْ ُن ّلیکئ چې تبعْ هتذذٍ ایبالتْ تَ داخل ؽْي ّئ، 

کَ تبعْ تَ دلیك تبسیخًَْ یبد . لکَ کلَ چې تبعْ ًْسّ ُیْادًّْ تَ عفشًَّ کړي ّي

 . تش څْ لبضي تَ هؼلْهَ ؽي چې تبعْ یمیٌي ًَ یبعت" تمشیجبً "ًَ ّي، ًْ ّلیکئ 
 

(Which language you speak best) تاطْ پَ کْهَ ژبَ تز ټْلْ ښَ خبزې کْئ 
  َکَ تبعْ پَ ډېشّ ژثْ خجشې کْئ، ًْ ّلیکئ چې کْهَ یٍْ ثبًذې تبعْ تش ټْلْ ښ

کَ تبعْ د خپلې ژثې پَ کْهَ خبفَ لِجَ خجشې . خجشې کْئ اّ ښَ پشې پُْېږئ

اًګلیغي یْاځې ُغَ فْست کې ّلیکئ کَ تبعْ پَ . کْئ، ُغَ ُن پکې ّلیکئ

 . اعبًۍ لبضي عشٍ پَ اًګلیغي خجشې کْلی ؽئ% 011
 

(Parents’ location) د هْرّپالر ځای 
 پَ " ځبی"د . کَ عتبعْ هْس یب پالس ّفبت ؽْي ّي، ًْ تبعْ ثیب ُن ثبیذ ُغْی ّلیکئ

 ". ّفبت ؽْي"ثشخَ کې ّلیکئ 
 

(Part B) َب بزخ 
 

 (Spouse and children’s names) خاًّذ اّ هاشْهاًْ ًْهًَْ/د ښځې

 َیب هبؽْهبى /تبعْ ّادٍ کړی ّي اّ دا ثشخَ یْاځې ُغَ فْست کې ډکَ کړئ ک

کَ پَ فْسهَ کې عتبعْ د ټْلْ هبؽْهبًْ لپبسٍ ځبی ًَ ّي، ًْ تبعْ د دسخْاعت . لشئ

یب یْ عپیي کبغز چې عتبعْ ًْم، ای لوجش اّ " Supplemental Form A"پَ ؽب 

 .العلیک پشې ّي کبسّلی ؽئ
 

 َهل کړی ؽْي ځکَ چې خبًّذ یب هبؽْهبى پَ دسخْاعت کې ًَ ّي ؽب/کَ عتبعْ ښځ

یبًې ُغْی د هتذذٍ ایبالتْ تبثؼیت لشي اّ یب )ُغْی ال د هخَ لبًًْي دیثیت لشي 

پَ ًښَ کړئ اّ پَ ثکظ کې یې " ًْس ّجُْبت"، ًْ ثیب (هغتمل اّعېذًّکي دي

 . تؾشیخ کړئ
 
 

(Part C) َج بزخ 
د دې ثشخې د ډکْلْ ًَ هخکې ښبیي تبعْ د  .دا عتبعْ د دسخْاعت تش ټْلْ هِوَ ثشخَ دٍ

ُغْ پْښتٌْ ځْاثًَْ کتل ّغْاړئ کْم چې تبعْ د دې هؼلْهبتْ د کتبثچې پَ ُغَ ثشخَ 

تبعْ ُوذاساص ښبیي ّغْاړئ ." د خپلې دػْې پَ اړٍ فکش کْل"کې لیکلي چې ًْم یې دی 

 .چې خپلَ کیغَ جال د یْې ثیبًیې پَ ثڼَ ّلیکئ
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بًیَ لیکئ، ًْ ثیب پَ ج ثشخَ کې پْښتٌْ تَ لٌډ ځْاثًَْ ّسکړئ اّ کَ تبعْ یٍْ جال ثی

تش څْ لبضي تَ هؼلْهَ ؽي چې عتبعْ ټْلَ کیغَ پَ ثیبًیَ " لطفبً ثیبًیَ ّګْسئ"ّلیکئ 

 .کې دٍ
 

(Fear of Return) د بېزتَ تګ ډار 
 دا ّیل پَ یبد ّعبتئ . ّّایئ چې تبعْ ّلې خپل ّطي تَ د ثېشتَ تګ ًَ ډاسېږئ

چې تبعْ د خپل ًغل، دیي، تبثؼیت، عیبعي ًظش یب ټْلٌیضې ډلې پَ خبطش پَ ډاس 

 . کې یبعت
 

 طتاطْ پَ ّطي اّ پَ هتحذٍ ایاالتْ کې ًیًْې
(Arrests in your home country and the US) 

  ُغَ ًبعن چلٌذ یب )تبعْ ثبیذ ُغَ هؾخـ هؾکالت چې تبعْ پَ خپل ّطي کې لشل

اّ ُوذاساص پَ هتذذٍ ایبالتْ کې جٌبیي ( صیبتی چې تبعْ ّسعشٍ هخ ؽْي یبعت

 . تبسیخ دّاړٍ پکې ؽبهل کړئ
 

(Your fear of return) د بېزتَ تګ ًَ طتاطْ ډار 
  پَ هؾخقَ تْګَ ّاضخ کړئ چې تبعْ د څَ ؽي ًَ ډاسېږئ اّ کَ تبعْ خپل

 . ّطي تَ عتبًَ ؽئ ًْ څَ ثَ پېښ ؽي
 

(Legal status in another country) پَ بل ُیْاد کې قاًًْي حیثیت 
  کَ تبعْ پَ ثل ُیْاد کې هغتمل هِبجشتي دیثیت تشالعَ کړی ّي ًْ ُغَ ثبیذ

 . دلتَ ّلیکئ
 

(Part D)  بزخَد  
  اّ "د لیشې کْلْ د هْلْفۍ"، "پٌبٍ غْښتلْ"دا پْښتٌې د ،"CAT " لپبسٍ عتبعْ د دمذاسۍ

 . ټْلْ تَ پْسٍ ځْاة ّسکړئ. پَ اړٍ هؼلْهبت غْاړي
 

(Part E) َبزخ ٍ 
  ّدا ُغَ ځبی دی چې تبعْ العلیک اّ لْړٍ کْئ چې ُش څَ چې تبعْ لیکلي سیښتیب ا

یبد ّلشئ، کَ تبعْ پُْېږئ چې پَ دسخْاعت کې دسّاؽ ّسکْئ، ًْ تبعْ . فذیخ دي

 . ثَ ډیپْسټ کېذّ ًَ د ُیڅ هشاػبت دمذاس جْړ ًؾئ
 

(Part F) َبزخ ّ 
  ٍد دسخْاعت پَ ډکْلْ کې هشعتَ دا ثشخَ یْاځې ُغَ ّخت ډکَ کړئ کَ ثل چب دسعش

 . کړې ّي
 

(Part G) َس بزخ 
 دا ثشخَ ثَ د لبضي پَ هخ کې ثؾپړېږي. 
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G-325A 
 

  کَ تبعْ هخکې کلَ ّادٍ ًَ ّي کړی، ًْ فمظ ّلیکئN/A 
 کَ تبعْ دا هِبل پَ ثٌذ کې . خپل ادسط د ټْلْ ًَ اخشي تش ټْلْ کن اخشي پْسې ّلیکئ

 .ّلیکئیبعت ًْ د ثٌذ د هشکض ادسط 
  کَ تبعْ تَ دلیك ًَ ّي هؼلْهَ چې کْم ځبی کې هْ کلَ ژًّذ کړی، ًْ د"apprx "

 .ّکبسّئ چې ّښبیئ چې تبعْ اټکل کْئ" -"+/هخفف یب 
 خپلې هخکیٌۍ ّظیفې د ټْلْ ًَ اخشي تش ټْلْ کن اخشي پْسې ّلیکئ. 
 تمل ددې څشګٌذّلْ لپبسٍ ثکظ پَ ًښَ کړئ چې دا فْسهَ د یْ دسخْاعت عشٍ د هغ

 . اّعېذًّکي جْړېذّ پَ خبطش داخلَ ؽْې
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 د خپلې دعْې پَ اړٍ فکز کْل: 2ضویوَ 

 (Appendix 2: Thinking About Your Claim) 
 

 :د دې دالیل چې سٍ ّلې د پٌاٍ غْښتلْ، هْقْفۍ یا د تشذد خالف هْافقې غْښتٌَ کْم
(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or 
Convention Against Torture:) 

هب خپل ّطي ّلېپشېښْدی؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

صٍ د چب ًَ ډاسېږم؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

صٍ د ُغْی ًَ ّلې ډاسېږم؟ ُغْی هب یب صهب پَ څېش ًْسّ تَ ّلې صیبى سعْل غْاړي؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

کَ صٍ ثېشتَ الړ ؽن ًْ ُغْی ثَ صهب پَ فکش هب عشٍ څَ ّکړي؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ُغْی تَ ثَ صهب پَ فکش څٌګَ هؼلْهېږي چې صٍ ثېشتَ تللی ین؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

پَ )ُغْی اّط ًْس چب تَ دړکې ّسکْي اّ ثذ چلٌذ ّسعشٍ کْي؟ ایب دغَ خلک صهب پَ څېش دي 

؟ هبتَ دا څٌګَ هؼلْهَ دٍ؟ (ت، ّغیشٍ کېًغل، دیي، تبثؼی

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 پَ تېز ّخت کې سها تجزبې

(My experiences in the past) 
لبضي تَ د خپلې کیغې د کْلْ تش ټْلْ اغېضهٌَ طشیمَ دا دٍ چې کْم څَ تبعْ عشٍ پېښ ؽْي 

داعې هؾخقْ تجشثْ پَ اړٍ فکش ّکړئ چې تبعْ عشٍ ؽْي د . ّّ د ُغې هثبلًَْ ّستَ ّسکړئ

کْهې چې عتبعْ د دػْې اړًّذ ّي، هؾخـ ّختًَْ پَ کْهْ چې پَ تبعْ د کْم خبؿ تي یب 

کَ تبعْ د هذبکوَ کْلْ دغغې ډېشّ . ډلې لخْا ثشیذ ؽْی ّي یب دستَ دړکې دسکړی ؽْې ّي

ّکړئ، اّ یب د ُغْ ّختًْْ پَ اړٍ چې تجشثْ عشٍ هخ ؽْي یبعت، ًْ تش ټْلْ ثذّ پَ اړٍ فکش 

اّط د خپلْ تېشّ تجشثْ پَ اړٍ د ځبى ًَ . تبعْ یې پَ اړٍ تش ټْلْ صیبت لبضي تَ ّیل غْاړئ

الًذې پْښتٌې ّکړئ چې د لبضي پْښتٌْ تَ د تفقیلي هؼلْهبتْ پَ ّسکْلْ کې دسعشٍ هشعتَ 

 :ّکړي
 

 : تجشثَ 0 
 

_______________ : ًېټَ

 _______________________________________:ځبی
 

تبعْ عشٍ څَ ؽْي ّّ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ _______________________________________ 
 

تبعْ ...( د ثېلګې پَ تْګَ، دکْهت، پْلیغْ، یبغیبًْ، هزُجي ډلْ، ّغیشٍ)دا دسعشٍ چب کړي ّّ؟ 

ُغَ څٌګَ پېژًذلی ؽئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

ٍ ثذ چلٌذ کبٍّ؟ ُغْی تبعْ تَ ّلې دړکې دسکْلې اّ یب یې دسعش

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 کلَ چې ُغْی تبعْ تَ دړکې دسکْلې اّ یب یې صخوي کْلئ ًْ څَ یې ّیل؟

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________ 
 

_______ _________هَ دٍ چې ُغْی هؾخـ تبعْ ُذف ګشځْلي ّئ؟ تبعْ تَ څٌګَ هؼلْ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

تبّ  د دغْ پٌځْ دلیلًْْ ًَ پَ کْم یْ ُغْی تبعْ ُذف کْلئ؟ ُغَ چې تطجیمېږي کشښَ تشې

 عیبعي ًظش/  ټْلٌیضٍ ډلَ /  تبثؼیت  /  دیي / ًغل : کړئ
 تبعْ تَ څٌګَ هؼلْهَ دٍ؟

____________________________________________________________ 
 

_________ ____________ کَ ُغْی ثل څْک ګْاښل یب یې ثذ چلٌذ ّسعشٍ کبٍّ ًْ څْک؟

_____________________________________________________________ 
 

 : هَ تجشث3َ
 

 ______________________________________:ځبی_______________ : ًېټَ
 

تبعْ عشٍ څَ ؽْي ّّ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

تبعْ ...( د ثېلګې پَ تْګَ، دکْهت، پْلیغْ، یبغیبًْ، هزُجي ډلْ، ّغیشٍ)ب کړي ّّ؟ دا دسعشٍ چ

ُغَ څٌګَ پېژًذلی ؽئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

ُغْی تبعْ تَ ّلې دړکې دسکْلې اّ یب یې دسعشٍ ثذ چلٌذ کبٍّ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 کْلئ ًْ څَ یې ّیل؟کلَ چې ُغْی تبعْ تَ دړکې دسکْلې اّ یب یې صخوي 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ّئ؟ تبعْ تَ څٌګَ هؼلْهَ دٍ چې ُغْی هؾخـ تبعْ ُذف ګشځْلي 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

کشښَ تشې تبّ  د دغْ پٌځْ دلیلًْْ ًَ پَ کْم یْ ُغْی تبعْ ُذف کْلئ؟ ُغَ چې تطجیمېږي

 عیبعي ًظش/  ټْلٌیضٍ ډلَ /  تبثؼیت  /  دیي / ًغل : کړئ
تبعْ تَ څٌګَ هؼلْهَ دٍ؟ 

____________________________________________________________ 
 

 : هَ تجشث2َ
 

_______________ : ًېټَ

 _______________________________________:ځبی
 

تبعْ عشٍ څَ ؽْي ّّ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ ________ 
 

تبعْ ...( د ثېلګې پَ تْګَ، دکْهت، پْلیغْ، یبغیبًْ، هزُجي ډلْ، ّغیشٍ)دا دسعشٍ چب کړي ّّ؟ 

ُغَ څٌګَ پېژًذلی ؽئ؟ 

_____________________________________________________________ 
 

ُغْی تبعْ تَ ّلې دړکې دسکْلې اّ یب یې دسعشٍ ثذ چلٌذ کبٍّ؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 ی تبعْ تَ دړکې دسکْلې اّ یب یې صخوي کْلئ ًْ څَ یې ّیل؟کلَ چې ُغْ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 ْهَ دٍ چې ُغْی هؾخـ تبعْ ُذف ګشځْلي ّئ؟تبعْ تَ څٌګَ هؼل

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ُغْی تبعْ ُذف کْلئ؟ ُغَ چې تطجیمېږي کشښَ تشې تبّ  د دغْ پٌځْ دلیلًْْ ًَ پَ کْم یْ

 عیبعي ًظش/  ټْلٌیضٍ ډلَ /  تبثؼیت  /  دیي / ًغل : کړئ
 تبعْ تَ څٌګَ هؼلْهَ دٍ؟

____________________________________________________________ 
 

کَ ُغْی ثل څْک ګْاښل یب یې ثذ چلٌذ ّسعشٍ کبٍّ ًْ څْک؟ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 د خذهت طزټیفیکیټ. 3 

(Appendix 3. Certificate of Service) 
 
 

څارًْال اّ پَ هحکوَ کې قاضي تَ اطٌاد ّرکْل غْاړئ ًْ الًذې طزټیفیکیټ  ICEکَ تاطْ د 

 .ّکارّئ
 

، ددې خظ لَ السې تقذیمْم چې هب د (دلتَ عتبعْ ًْم)صٍ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّسکړّ هشافؼې یْ ًوبیٌذٍ تَ پَ الًذې ًېټَ الط پَ الط ICEدې هذسک یْ ًمل د 
 

 : العلیک ؽْ
 

 :ًېټَ
 

څارًْال اّ قاضي تَ اطٌاد اطتْل غْاړئ ًْ الًذې  ICEکَ تاطْ د طواعت ًَ ّړاًذې د 

 .طزټیفیکیټ ّکارّئ
 

، ددې خظ لَ السې تقذیمْم چې هب د (دلتَ عتبعْ ًْم)صٍ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هشافؼې لپبسٍ پَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ICEدې هذسک یْ ًمل د 
پَ ( د دفتش لپبسٍ ادسط پکې ّلیکئ ICEد ثٌذ پَ ُغَ هشکض کې چیشتَ چې تبعْ اّعېږئ کې د )

 .الًذې ًېټَ ّاچبٍّ
 

 : العلیک ؽْ
 

 :ًېټَ
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 ًوًَْد تزجوې د طزټیفیکیټ : 4ضویوَ 

(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 

، تقذیمْم چې صٍ د دې هذسک د دې د (صٍ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ژثبړى ًْم

افلي ژثې ًَ اًګلیغي تَ د ژثبړلْ فالدیت لشم اّ دا چې دا ژثبړٍ صهب د ثِتشیي تْاى لَ هخې 

 .تیب اّ فذیخ دٍسیښ
 

 د ژثبړى العلیک 
 ًېټَ

 
 
 
 
 


