
      

 
 

 

 په ضمانت خوشې کول څه دي؟

What is Parole? 
(Pashto) 

 

 په ضمانت خوشې کول څه دي او څوک یې حقدار دي؟

(What is parole and who is eligible for parole?) 

  خوشې کېدل  عارضيپه ضمانت خوشې کول د کډوالۍ د قید نه

 .دي
 

  که ستاسو په ضمانت خوشې کېدل منظور شي، ددې مانا دا نه ده چې تاسو ته په قانوني توګه متحده ایاالتو

تاسو به له خوشې کېدو وروسته بیا هم محکمې ته ځئ تر څو یو قاضي ستاسو قضیه واوري او . ته دخول درکړی شوی

 .پرېکړه پرې وکړي
 

 شم؟ ایا زه په ضمانت د خوشې کېدو درخواست کولی

(Can I request parole?) 
 :هو، که تاسو دا عوامل پوره کوئ

  اویاست  رارسېدونکي خارجيتاسو دلته 

  لرئ د محکومیت د باور وړ ډارستاسو په اړه معلومه شوې وي چې. 

  په ضمانت د خوشې کېدو درخواست لپاره دICE افسر ته د ښودلو لپاره په تېزۍ ثبوت راغونډ کړئ. 
 
 څوک دی؟" خارجيرارسېدونکی "

(Who is an “arriving alien?”) 

 که چیرې تاسو متحده ایاالتو ته د داخلېدو پر مهال درول شوي یاست نو تاسو رارسېدونکی خارجي یاست. 

 که تاسو چیرته د متحده ایاالتو په داخل کې نیول شوي یاست نو تاسو رارسېدونکی خارجي نه یاست. 

  شوي وي چې تاسو رارسېدونکي خارجي یاستستاسو د حاضرۍ نوټس کې به ویل. 
 
 څه مانا لري؟" د محکومیت باور وړ ډار" 

(What does it mean to have “credible fear of persecution?”) 

 یو د پناه غوښتلو افسر به د پناه غوښتلو په مرکه کې معلومه کړي چې ایا تاسو محکومیت نه د باور وړ ډار لرئ که نه. 

  مهال به افسر تاسو نه ستاسو اصلي وطن ته د ستنېدو د ډار پوښتنې وکړيد مرکې پر. 
  ،که افسر یقین وکړي چې تاسو خپل اصلي وطن ته له ستنېدو ډارېږئ یا ډارېدلئ ځکه چې په تاسو به ستاسو د نسل

ل شئ، نو دغه چارواکی به تاسو دین، تابعیت، د کومې ځانګړې ټولنیزې ډلې د غړیتوب، یا سیاسي نظر له امله تشدد وشي یا به ووژ

 .ته د باور وړ ډار په اړه مثبته فیصله درکړي
 

 :تاسو همداراز ښایي په ضمانت د خوشې کېدو حقدار شئ که
(You may also be eligible for parole if:) 

  لرئ جدي طبي مشکلتاسو چیرې. 

  یاست حاملهتاسو. 

  یاست ماشومتاسو کوم ځانګړی ډول. 

  یاست ګواهتاسو به په کوم محکماتي، انتظامي یا قانونساز پروسیجر کې.

ڼه
پا
ت 

ما
لو

مع
 

 



   
    

 په ضمانت د خوشې کېدو د منظورۍ لپاره زه کوم ثبوت ته اړتیا لرم؟

(What do I need to prove to be granted parole?) 

 :ثابت کړئ ټول درېتاسو باید .  داسې عوامل دي چې الندې په زیات تفصیل سره بحث شوي دي درې   

  (چې تاسو هغه څوک یاست کوم چې تاسو وایئ چې یاست)ستاسو پېژندګلوی 

 دا چې تاسو د تېښتې خطر نه یاست، او 

 دا چې تاسو د ټولنې لپاره خطر نه یاست 
 
 

 د پېژندګلو ثابتول .1   

(PROVING IDENTITY) 

  پاسپورټیا  زېږون سرټیفیکیټبهترینه طریقه یې د دولت لخوا درکړل شوي د پېژندنې اسناد دي، لکه د. 

  که تاسو د دولت لخوا درکړل شوي د پېژندنې اسناد نه لرئ، نو تاسو باید تشریح کړئ چې دغه ولې

تاسو پېژني او پېژندګلو همداراز تاسو باید دولت ته د هغه فامیل او دوستانو لخوا چې .  نه لرئ 

 .ورکړئ بیانونهثابتولی شي حلفیه 

  په دې بیانونو کې باید داسې معلومات شامل وي لکه دغه تن تاسو څنګه پېژني، د څومره وخت نه مو

څومره زیات معلومات چې تاسو ورکړئ . پېژني، او تاسو دغه تن څومره ځل وینئ یا ورسره خبرې کوئ

 .بهتره ده

o اتبار لرونکې، دولت لخوا ، او خپل ادرس پکې شامل کړيانونه لیکي باید هغوی چې دغه بی

 .ورکړل شوې عکس لرونکې تذکرې نقل ورسره شامل کړي

  که تاسو د پېژندنې اسناد او یا د فامیل یا دوستانو نه بیانونه نشئ ترالسه کولی، نو تاسو ښایي بیا هم د خپلې
 .احتمال کم دی چې په ضمانت خوشې کېدل مو منظور شيپېژندګلو په ثابتولو وتوانېږئ خو د دې 

 
 

 دا ثابتول چې تاسو د تېښتې خطر نه یاست. 2  

(PROVING THAT YOU ARE NOT A FLIGHT RISK) 

 تاسو باید وښایاست چې د دې احتمال زیات دی چې تاسو به په محکمه کې خپلو سماعتونو ته حاضرېږئ. 
  ایاالتو کې جایداد لرئ، په متحده ایاالتو کې فامیلي تړونونه لرئ، یا مو متحده ایاالتو ددې ثبوت چې تاسو په متحده

 .کې وظیفه ترسره کړې وي، مرستندویه دي

 که ستاسو په تېر وخت کې محکمه شوې وي، تاسو باید ثبوت ورکړئ چې تاسو سماعتونو ته حاضر شوي وئ. 
 ه څنګه داخل شوي وئ، په متحده ایاالتو کې ستاسو د مخکیني افسر به دې ته هم ګوري چې تاسو متحده ایاالتو ت

وخت طول او ثبات ته، ستاسو پخوانۍ د مهاجرت او جنایت تاریخ ته، ستاسو د ضمانت ورکولو توان ته، او تاسو 

 .لپاره موجودې امکاني اسانۍ ته

  هم ورکړئ چیرته چې تاسو اوسېږئ ادرستاسو همداراز دولتي افسر ته یو. 
 
 

 نه یاست" د ټولنې لپاره خطر"دا ثابتول چې تاسو  .3  

(PROVING THAT YOU ARE NOT A “DANGER TO THE COMMUNITY”) 

 تاسو ښودلی شئ چې تاسو کوم جنایي ریکارډ نه لرئ. 

 په تاسو دا هم ښودل الزم دي چې تاسو د متحده ایاالتو د ملي امنیت خالف عمل نه دی کړی. 

  عامه امنیت ته ګواښونو کې دا . الزمي وي چې تاسو عامه امنیت ته ګواښ نه یاستپه تاسو به دا هم ښودل

 :شاملېدلی شي
  o جدي ذهني مریضي 

  o د نظمي مشکالتو تاریخ یا د پېښو راپورونه 
  o  احتمال شته  هر جنایي یا د قید تاریخ کوم چې دا ښایي چې تاسو ځان یا نورو ته زیان رسولی یا ددې

 .ورته ورسوئچې زیان به 

 
 
 

 

 

د حقوقي معرفت د  EOIRد مهاجرت د انصاف د پروژې څخه اخیستل شوې او د  ABAدا معلومات پاڼه د 
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