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 څه شی دی؟( ضمانت)بونډ 

(What is a Bond?) 
  که تاسو پیسې ورکړئ، چې بونډ بلل کېږي، او په محکمه کې خپلو ټولو سماعتونو ته د ورتګ ژمنه وکړئ نو قاضي

قاضي به هر نفر ته د بند د مرکز پرېښودو لپاره بونډ او اجازه . )ښایي تاسو ته د بند د مرکز د پرېښودو اجازه درکړي

که تاسو ته بونډ درکړی شي او د محکمې سماعت ته ورنشئ، نو قاضي ستاسو د ډیپورټ کولو امر کولی (. ړيورنک

 .شي، او هغه پیسې چې تاسو د بونډ لپاره ورکړي به له السه ورکړئ

 

 که تاسو د بونډ حقدار شئ نو تاسو باید وښایئ چې 

  اوتاسو داسې تن نه یاست چې نورو خلکو یا شتمنیو ته خطر وي 

 تاسو به په راتلونکي کې په محکمه کې خپلو ټولو سماعتونو ته حاضرېږئ. 

 

 .شئ چې ستاسو د بونډ رقم کم کړي تاسو د قاضي نه غوښتنه کولی

(You Can Ask the Judge to Reduce the Amount of Your Bond.) 
 د پونډ د سماعت غوښتنه وکړئ .0

 ت غوښتنه وکړئ یاپه خپل لومړني سماعت کې قاضي نه د بونډ سماع 

 د کډوالۍ محکمې ته ددې غوښتنې سره یو پېغام واستوئ چې تاسو یو بونډ سماعت غواړئ. 

 

 خپل فامیل، دوستانو، کارفرماو، او دیني مشرانو ته زنګ ووهئ او .د خپلې قضیې د مالتړ لپاره اسناد جمع کړئ. 2

 :ترې وغواړئ چې 

  .a طونه الزمه ده چېد مالتړ خ .د مالتړ خطونه ولیکي .الف: 

  (یا انګلیسي ته ژباړل شوي وي)په انګلیسي کې لیکل شوي وي 

  پیل یې په"Dear Honorable Immigration Judge "سره شوی وي 

  پکې لیکل شوی وي" ای لمبر) "ستاسو بشپړ نوم او د پېژندنې لمبر 

 د لیکونکي ادرس او د مهاجرت حیثیت پکې شامل کړی شوی وي 

 سو ولې یو ښه تن یاست او ولې درباندې باور وشي چې تاسو به راتلونکي کې د کډوالۍ د تشریحوي چې تا

 .محکمې ټولو سماعتونو ته بېرته راځئ

 که لیکونکی تاسو ته د کور او خوړو مرسته برابروي نو دا په خط کې بیان کړئ. 

 

b. په ثبوت کې شامل وي .د خپل بونډ سماعت لپاره ثبوت راغونډ کړئ: 

  د زېږون سرټیفیکیټونه، د ګرین کارډونو نقلونه، او نور کاغذونه چې ښیي ستاسو د فامیل غړي د امریکا اتباع

 .یا قانونًا مستقل اوسېدونکي دي

 خاوند د امریکا تبع یا قانونًا مستقل اوسېدونکی وي نو د نکاح نامې نقلونه/که ستاسو ښځه 

 د نوکرۍ د معاش ورقې 

 مالیه ورکوئ ددې ثبوت چې تاسو خپله 
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 د هر هغه درسونو چې تاسو بشپړ کړي وي سرټیفیکیټونه 

 هر هغه بل معلومات چې ښیي تاسو متحده ایاالتو سر تړونونه لرئ او ښه تن یاست 

 

 .خپل ثبوت په بونډ سماعت کې وړاندې کړئ. 3

 د خپل مالتړ د ټولو خطونو او نورو اسنادو درې نقلونه جوړ کړئ. 

 د قضیې مالتړ کوي او متحده ایاالتو کې د کډوالۍ حیثیت لري ترې وغواړئ چې تاسو لپاره شاهدي  هر هغه څوک چې ستاسو

 .هغوی ښایي محکمې ته راشي او قاضي سره خبرې وکړي او یا ښایي په تلیفون د قاضي سره خبرې وکړي. ورکړي

 

 .که تاسو د خپل بونډ پیسې ورکړئ

(If You Pay Your Bond.) 
 که تاسو په بل  .نډ پیسې ورکړئ نو قاضي به ستاسو قضیه د بند د مرکز څخه بېرون یوې د کډوالۍ محکمې ته ولېږيکه تاسو د خپل بو

دا ډېره مهمه ده چې تاسو خپل اخري ادرس . ریاست کې اوسېږئ نو تاسو کولی شئ له قاضي وغواړئ چې قضیه مو دغه ریاست ته ولېږي

 . وریټي ته ورکړئد کډوالۍ محکمې او ډیپارټمنټ آف هوم سیک

 

 ده نهده، او متحده ایاالتو کې د کار کولو اجازه  نهد بند د مرکز پرېښودل د ډیپورټ کېدو خالف دفاع  پر اساس بونډ د. 


