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 معلومات اساسي:  برخه لومړۍ

 

I. پیژندنه  
 

( لپاره وړاندې کړي دی. دا کړنالره خلکو ته EOIRدا معلومات مهاجرت بیاکتنې اجرائیه مدیر د قانونې افتتاحی کړنالرې )

اساسی معلومات  توقیف ورکوی، لکه تاسو  ته د مهاجرت قانون په اړه معلومات درکوي. په دې کې د مهاجرتو قانون په اړه

 شامل دی. دا به تاسو ته ستاسو قانوني حقوق او مسولیتونه بیانوي.

استعالولې شی او کوالې شي چي تاسو د متحده ایاالتو څخه بهر کړی. . دا پاکټ  DHSځینی داسې قانونې کړنې دې کوم چې 

، یا د جالوالی ګامونه اخیستلی وی. دا د د هغو کسانو لپاره دی کوم چې په عادی ډول لری کړی شوی وی، بیرته راستنیدلو

هغو کسانو لپاره ندې کوم چې اټکلی لرې کړی شوی وی )یعنې نارمل طریقې سره نه وي ایستلی شوي(، د ایسته کیدنې بیا 

 مقرری کسان یا ادارې لخوا ایسته کیدنې کسان. که چیرې تاسو په دې اقسامو کې شامل یاست نو مهربانئ له مخې نور موجوده

 مواد ولولئ، کوم چې اټکلې لرې کړی شوی کسان، بیا مقرری کسان او ادارې لخوا لرې کړی شوي کسانو په اړه موجود دي. 

 

II تاسې ولې دلته یاست؟ . 

 

A.  تاسو د متحده ایاالتو د کورني امنیت، یاDHS   لخوا توقیف یا بندي کیږئ، کوم چې د متحده ایاالتو فدرالي دولت

مهاجرت" په نامه هم یادیږي. تاسو دلته یاست ځکه چې امریکایې دولت فکر کوي چې تاسې د مهاجرت یوه برخه ده، د "

قانون مات کړې دی. یا تاسو شاید امریکي ته په غیر قانوی الره راغلی یاست. کیدی شي تاسې په قانوني ډول راغلی یاست 

ترسره کړې وی کوم چې ستاسې د مهاجرت حالت  مګر دلته زیات وخت لپاره پاتې شوې یاست. تاسې کیداشې داسی جرم

 باندې اغیزه کړې ده. 

B. " دولت کوښښ کوي چې تاسې له امریکي خارج کړي. دې کړنې تهremoval" یا "deportation وایې. که "

تاسو د خپل قضیې سره مبارزه نه کوئ، تاسې ته به د امریکا متحده ایاالتو څخه وتلو امر وشي او ممکن د ډیرو کلونو لپاره 

نشي کولی په قانوني توګه متحده ایاالتو ته راستانه شئ. که تاسو اوس هم په توقیف کې یاست نو کله چې تاسو د بیرته ستنیدو 

 کړو نو، د متحده ایاالتو حکومت به په فزییکي توګه تاسو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ورستۍ امر ترالسه 

C.  تاسو ممکن پدې هیواد کې د پاتې کیدو وړتیا ولرئ. یا تاسو کولی شی هغه شیان ترسره کړي چې په راتلونکي کې

یدو وړ نه اسو په متحده ایاالتو کې پاتې کبیرته ستنیدل اسانه کوي. که تاسې قضیې ونه څیړئ ، یا قاضي پریکړه وکړی چې ت

 یاست، قاضي به تاسو ته امر وکړي چې د متحده ایاالتو څخه وځئ. 

 

III .پوهیدنه باندې درغلۍ په  
 

 د مهاجرت په توقیف کیدو ، یا بیرته ستنیدو په پروسه کې کیداشي له تاسې او یا هم له حکومت سره درغلي وشي.
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و لپاره، ډیر ځله داسې وخت راځي کله چې ستاسو په قضیه کې خپل استازیتوب کولو لپاره وکیل ستاسو په حالت کې د خلک

ونیسئ. یواځې دوه ډلې خلک کوالی شي چې تاسو ته د مهاجرت قضیې کې حقوقي مشورې او خدمات چمتو کړي، او تاسو 

 کیالن او اعتبار لرونکي استازي.غوره کوئ ستاسو د قضیې د دې برخې لپاره څوک ګمارل ښه نتیجه ورکوالی شي: و

په نامه هم یاد شوی دی هغه څوک دی چې د حقوقو په ښوونځي یې « وکیل”  »lawyer“په متحده ایاالتو کې یو څارنوال د 

.( درجه یې تر السه کړی وي. دوی باید په "ښه موقف" کې د دولتي بار ټولنی یو جواز J.Dلوستې وي او د قضا دکتوره )

وي او باید د دولتي بار ټولني لخوا ازموینه کی کامیاب شوي وي. څارنواالن کولی شي چې قانوني مشوره لرونکي غړي 

ورکړي او حقوقي خدمات وړاندې کړي. دوی کولی شي چې کاغذونه او غوښتنلیکونه ثبت کړي، او د مهاجرت محکمه، د 

تازیتوب وکړي. تاسو کولی شئ چې د خپل وکیل د پناه غوښتنې دفتر، او ستاسو د استیناف په وخت کې له تاسو څخه اس

 جواز اسناد وګورئ. تاسو باید د امکان په صورت کې د ثبت نمبر ۤیاد کړئ. 

 

یو معتبر استازی )د دلوت لخوا رسمی پیژندل شوي شخص( ته د عدلیه ریاست لخوا دا اجازت شته چې قانوني مهاجرتی 

لرونکي استازی ممکن په کډوالو محکمه، د پناه غوښتنې دفتر، او د اپیل په خدمات وړاندي کړي. عموما، یو بشپړ اعتبار 

ترڅ کې د کډوالۍ استیناف غوښتنې کې ستاسې استازیتوب وکړي. یو معتبر استازی نشي کولی چې تاسو ته په دولتي 

ی دی نو غوره الره محکمو کې د غیر مهاجرت مسلو په اړه استازیتوب وکړي. د دې لپاره چې پوه شی چې څوک وړ استاز

 دا ده چې د عدلیه ریاست لخوا ورکړل شوي اسناد کاپی یې وګورو. 

 

تاسو حق لرئ چې خپل وکیل یا معتبر استازی استخدام یا لرې کړئ ، که تاسې فکر کوئ یا ناامنه احساس کوئ چې ستاسې 

 ونه منئ.  استازیتوب به په سمه توګه ونکړای شي نو باید تاسو یې هیڅ قانوني استازیتوب

 

مرسته وغواړئ که چیرې تاسو فکر کوئ چې ستاسو قانوني استازی تاسو ته درغلی درکړې یا د قاچاق وړونکو لپاره کار 

کوي. تاسو کولی شئ خپل استازی ختم کړئ که تاسو وغواړئ. تاسو کولی شئ د خپل قانوني استازي په وړاندې شکایت درج 

 ړه د نورو معلوماتو غوښتنه وکړئ کله چې موږ د یو له بل سره لیدلو فرصت لرو.کړئ. تاسو کولی شئ چې د دې خط په ا

 

نوټری پپلیک )هغه شخص چې شکایت ثبت کوي( منل شوي استازی ندی او تر څو چې هغې ته د عدلیي د ریاست لخوا یا 

ې تاسو ته قانونې مشوری هغه اداري چې د عدلیي ریاست لخوا پیژندل شوي وي، اجازه نه وي ورکړل شوي، نشي کوالی چ

او خدمات ترسره کړي. د یاداشت عامه ) نوټری پپلک( یو دولتي افسر دی چې د قانون له مخې اجازت وړکړل شوي تر څو 

اسنادو تصدیق، حاکمیت، او حلفونه اداره کړي. مهاجرینو مشاورین او د مهاجرت مرستې وړاندیز کونکي نشي کولی چې 

 نوني خدمتونه وړاندې کړي.قانوني مشوره ورکړي یا قا

 

درغلۍ د حکومت په وړاندې هم رامنځته کیدای شي او پایلې یې شدیدې وي. تاسو باید په یاد وساتئ چې دا خورا مهمه ده چې 

تاسو تل په محکمې او هغه کاغذونه چې دولت ته یې سپارئ ریښتینې بیانونه ورکړئ تر څو ستاسو قیضه ته قوت ورکړي. د 

و حقوقي سیسټم کې، هر څه چې په محکمه کې یا د مهاجرت افسر ته ویل کیږي، او یا په یو غوښتنلیک کې شامل متحده ایاالت

یا د ثبوت شواهد چې حکومت ته سپارل کیږي، باید سم او ریښتنې وي. ناسم بیانونه جوړول او د غلط شاهدونو وړاندې کول 

 دا به ستاسو قضیه ته نور هم زیان ورسوي. د قانون خالف دي او حکومت کولی شي تاسو محاکمه کړي.

  

IV.  دي؟ حقونه څه ستاسو 
 

A.  تاسو قاضي سره د خبرو کولو حق لرئ. که تاسو په انګریزي نه پوهیږئ یا خبرې نشئ کولی، محکمه به تاسو ته

ه کې چې په محکمیو ژباړونکی درکړي کوم چې ستاسو ژبه وایی او له  ستاسو سره به مرسته وکړي او ستاسو به پوه کړی 

 څه پیښیږي.
B.  تاسو د فیصلې اوریدلو حق لرئ. په دې اوریدنه کې، تاسو به یو وکیل لرئ، څوک چې تاسو سره مرسته کولی شي

چې محکمې ته تشریح کړی چې ولې تاسو ته په متحده ایاالتو کې پاتې کیدو اجازه درکړای شي، مګر حکومت به ستاسو 

 وکیل ته پیسې نه ورکوي.
C. ا حق لرئ چې مشر قاضی ته معلومات ورکړئ کوم چې ستاسو قضیي ته مالتړ ورکولی شي.تاسو د 
D.  .تاسو حق لرئ چې د هر چا څخه پوښتنه وکړئ څوک چې په محمکه کې ستاسې په ضد خبری کوي 
E.  که قاضي پریکړه کوي چې تاسو په متحده ایاالتو کې نشئ پاتې کیدای، تاسو حق لرئ چې بل محکمه ،د مهاجرت

 اره غوښتنې، ستاسو قضیه واوري. او دا د "اپیل"په نوم یادیږي.اد
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  پروسه محاکمې/  اوریدنه: برخه دوهمه
 

 

 وي؟  څه کې پروسه محاکمې یا اوریدنې د .1
 

 A قاضي عموما د محکمه کې مخامخ ناست وي. معموال دوه اضافي میزونه شتون لري. د مهاجرت لپاره وکیل، یا .DHS 

په یو میز کې وي، او تاسو به خپل وکیل سره په بل میز کې ناست یي. ځینې وختونه، قاضي یا د حکومت وکیل به په 

 تلویزیون کې وي.

 

B :په لومړۍ اوریدنه کې اماده ووسئ چې الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ . 

 آیا هغه معلومات چې محکمه یې ستاسو په اړه لری درست دی؟ .1

 چې د امریکا څخه د لیرې کیدلو په اړه مبارزه وکړئ؟آیا تاسو غواړئ  .2

 آیا تاسو وکیل لری؟ .3

 آیا تاسو غواړئ چې وکیل ومومئ؟ .4

 آیا تاسو غواړئ چې د رضاکارانه وتل غوښتنه وکړئ؟ .5

 آیا تاسو غواړئ چې لرې کړای شئ )بیرته ستانه شئ(؟ .6

 الندې د دې پوښتنو په اړه موږ تاسو ته معلومات درکوو. 

 

 دی؟ درست لری اړه په ستاسو یې محکمه چې معلومات هغه آیا .1

 

a.  )تاسو باید یو کاغذ د )محکه کې ښکاریدو یاداشت“Notice to Appear ” چې ځینې وخت ساده د(“NTA )” په

نوم یادیږي، تر السه کړئ. دا کاغذ ډیر اړین دي. که چیرې تاسې سره دا کاغذ نه وي، نو تاسې به د محکمې څخه 

دا ښایې چې دولت څه فکر کوي چې: ستاسې څه نوم، قوم، هیواد ” Notice to Appear“کړئ.  یو کاپی ترالسه

)که چیرې رد شئ کوم هیواد ته به ستانه کیږئ(، ستاسې مهاجرت شمیره، په کوم تاریخ امریکا ایالت ته داخل 

ې کړي. تاسې باید د شوي یاست، څنګه راغلې یاست، او کوم وجه باندې هغوئ کوښښ کوی چی تاسو بیرته ستانه

 کاغذ ته ډیر په احتیاط وګورئ. 

b.  که چیرې“Notice to Appear ” کې لیکل شوي معلومات ناسم وي نو کوالی شئ قاضی ته یې ووایې. که چیرې

تاسې دا کاغذ نشئ مطالعه کوالی نو، ژباړونکې کوم چې ستاسو په ژبه پوهیږی، په محاکمه کې تاسو ته ولول 

کاغذ ولولې او له تاسې پښتنی وکړی چې ایا دا درست ” Notice to Appear“ې، قاضی باید کړي. په اوریدنه ک

 دي که نه. تاسو باید ځواب ورکړئ: )هو، دا سم دي( که چیرې معلومات ناسم وې نو ووایې چې )نا، دا سم ندي(. 

 

 

 وکړئ؟ مبارزه اړه په کیدلو لیرې د څخه امریکا د غواړئ تاسو ایا  .2
 

که چیرې غواړئ خپله قضیه په وړاندې مبارزه وکړئ، تاسو باید دولت ته دلیل وویاست چې ولې په امریکا کې پاتې کیدو 

 اجازه درکړای شي. ډیر دلیلونه شته د کوم په واسطه چې قاضی تاسې ته په امریکا کې پاتې کیدو اجازه درکوالی شي. 

 

a.  یاست؟  لرونکی تابیعت امریکا تاسې ایا 

خلک د متحده ایاالتو اتباع وی خو دوی نه پوهیږی. که تاسو د متحده ایاالتو تابع یاست، حکومت نشي کولی تاسو  ځینې

 توقیف کړي یا تاسو د متحده ایاالتو څخه بیرته ستانه کړي. تاسو ممکن یو تابعیت لرونکی یاست که چیرې:

 تاسې په متحده ایاالتو کې زیږیدلی یاست، ●

 یا نیکونه په متحده ایاالتو کې زیږیدلي دي، یاستاسو مور او پالر  ●

 کلنۍ څخه مخکې  ستاسې والدینو د امریکا تابیعت ترالسه کړي وي، ۱۸ستاسې د  ●

دا ممکنه ده چې تاسو د متحده ایاالتو تابع یاست که ستاسو پالریا مور کي یو هم، د متحده ایاالتو تابعیت اخیستې 

 وي.



Vera Institute of Justice - 4 
 

 

b. واسطه؟  په ویزې یاست، د راغلې ډول قانونی په ته امریکا تاسې ایا 

 که چیرې تاسې په قانونی ډول راغلی یاست: 

 تاسې خاوند یا ښځه لرئ څوک چې امریکایې تابعیت لري، یا ●

کاله عمر لری او امریکایې تابعیت یې ترالسه کړي  ۲۱تاسې یو زوی یا لور لرئ څو ک کې کم از کم  ●

 وی، یا

 مو عمر کم دي، او پالر یا مور مو امریکي تابعیت لرونکې دی،  کالو څخه ۲۱تاسې واده ندې کړې، د  ●

تاسې شاید ددې وړ یاست چې دلته دایمی اوسیدونکې شئ. که چیرې د مهاجرت محکمه تاسې ته د دایمې استوګنې 

 اجازه درکړي، نو شاید دولت ونشی کړاي چې تاسې بیرته ستانه کړي.

 

c. اجازې؟  له یاست، پرته راغلې ډول قانونی غیر په ته امریکا تاسې ایا 

 که چیرې تاسې امریکي ته په غیر قانونی ډول راغلې یاست، او

 څخه مخکې د مهاجرت درخواست لیکلې، یا  ۲۰۰۱ستاسې لپاره چا د اپریل  ●

 تاسې د امریکایې اتباع لرونکې والدینو یا ښځې یا خاوند لخوا د ناوړه چلند سره مخ شوي یاست، ●

ست چې دلته دایمی اوسیدونکې شئ. که چیرې د مهاجرت محکمه تاسې ته د دایمې استوګنې اجازه تاسې شاید ددې وړ یا

 درکړي، نو شاید دولت ونشی کړاي چې تاسې بیرته ستانه کړي.

 

d. یاست؟  اوسیدونکې دایمې قانونې امریکا د تاسې لرئ؟ ایا( کارت شین) تاسې ایا 

 که چیرې تاسې د امریکا دایمی قانونې اوسیدونکی یاست او 

 کالو لپاره شین کارت درلود، او  ۵تاسې کم از کم له  ●

 کاله پاتې شوئ، له کله راهیسې چې قانونې جواز درکړل شوي، او  ۷تاسې دوامداره ډول په امریکا کې  ●

په نوم هم یادیږی  aggravated feloniesتاسې په کوم جدی جرم کې اخته نه یاست، )جدی جرمونه د  ●

په کوم کې چې: قتل، جنسي تیری کول، اطفال سره جنسی اړیکی لرل، نشه یې توکو قاچاق، تاوتریخوالي 

جرمونه کوم چې د یو کال یا زیات وخت سزا لرونکی وي، یا غال کوم چې د یو کال یا زیات جرم سزا وي، شامل 

 دي.( 

" لپاره وړ یاست، او قاضی تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو په متحده ایاالتو کې پاتې تاسو ممکن د "بیرته ستنیدو رد کولو

 شئ او تاسې خپل "شین کارت" هم وساتئ چې ستاسو د دایمي استوګنې په نوم هم یادیږي.

 

e. لري؟  ونزهست ځانګړې کوم کورنۍ ستاسې وي؟ ایا ستونزمن ډیر لپاره کورنۍ ستاسو به ستنیدل بیرته ستاسو ایا 

 خو:  –تاسې د امریکي دایمی قانونی اوسیدونکې نه یاست  –که چیرې تاسې سره شین کارت نه وي 

ستاسو خاوند، ستاسې ماشومان، یا ستاسو مور او پالر د متحده ایاالتو تابعیت لرونکی یا قانوني استوګن  ●

یر معمولی ستونزی پیدا کوي، دي، او ستاسو بیرته ستنیدل به د هغوئ لپاره ډیر ستونزمن وي ځکه دا هغوی ته غ

 او 

کالو راهسي په امریکي کې اوسیږئ )په دې دوران کې تاسې بیرته نه  ۱۰تاسې په دوامداره ډول له تیرو  ●

 یې ستانه شوی او ډیر وخت راهسې تاې امریکا نه ده پرییښې(، او 

 کلونو کې د )غوره اخالق لرونکې( شخص یاست ۱۰تاسې په تیر  ●

تاسې د بیرته ستنیدو د رد کولو لپاره عریضه کوالی شئ، او کیداشي قاضی تاسې ته اجازت درکړې چې  ●

په امریکا کې پاتې شئ. که چیرې تاسې د خارج کیدلو پروسه رد شوه، تاسې به شین کارت ترالسه کړئ، کوم 

 چې د دایمی استوګنې په نوم هم یادیږي. 

 

f. یاست؟ انيقرب تاوتریخوالي کورني د تاسو ایا 

 که چیرې تاسې د کورنۍ تاوتریخوالی قربانی یاست، او

ستاسو خاوند یا ښځه تابعیت لرونکې وي یا د امریکا دایمې قانونې اوسیدونکې وي. او یا فزیکې یا رواني  ●

 تاسې له کړاونو سره مخ کوي، یا 

د امریکا اوسیدونکې ستاسې ماشومان مور او پالر فزیکی یا روانې ناروغۍ سره مخ کوي، او دا شخص  ●

 یا دایمی قانونی اوسیدونکې وي 
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 او

 کالو راهسې اوسیږئ، او ۳تاسې په امریکا کې تیرو  ●

 تاسې یو خه اخالق لرونکې شخص یاست  ●

تاسې کوالی شئ  بیرته ستنیدل رد کړئ ځکه د کورنی تاوتریخوالی قرباني شوي یاست، او کیداشی قاضی تاسې ته په 

امریکي کې پاتې کیدو اجازه درکړی. که چیرې تاسې ته د کورنی تاوتریخوالي په وجه بیرته ستنیدل رد شي، تاسې ته به 

 دی.  شین کارت درکړل شي، کوم چې دایمی استوګنې په معنا

 

g. وئ؟ مجرم تور په جرم د مخکې څخه 1997 اپریل د تاسو ایا 

 که چیرې: 

 تاسو یو قانوني دایمي استوګن یاست، یا "شین کارت" لرونکې یاست، ●

کال د اپریل په میاشت کې د جرم کې اخته یا په ځینو مواردو کې، د جرم په تور محکوم  1997تاسو د  ●

 شوي وی، او

 پنځو کلونو څخه زیات په زندان کې پاتې نه شوئ،تاسو د خپلې قضیې لپاره  ●

 ( ژغورل.c) 212 -تاسو ممکن د متحده ایاالتو په ځانګړې اجازې سره پاتې شئ 

 تاسو کولی شئ د دې ځانګړي تخصیص یا ژغورنې لپاره وړتیا ولرئ که چیرې:

 تاسو یو قانوني دایمي استوګن یاست ، او  ●

کلونو څخه زیات  5جرم په تور مجازات کړي، حتی که تاسو له څخه مخکې د  1990، 29تاسو د نومبر  ●

 په زندان کې تیر کړي وي.

( ژغورنې وړ وګڼل شوي، تاسې ته به امریکا کې د اوسیدلو اجازه درکړائ شي. او خپل "شین c)212که چیرې تاسې د 

 کارت" به وساتئ کوم چې دایمې اوسیدنې په معنا دي.

 

h. ډارېږئ؟ څخه ستنیدو ته هیواد خپل د تاسو ایا 

که تاسو تیر وخت کې زیانمن شوی یا باور لرئ که تاسو خپل هیواد ته بیرته ستنیدو باندې به زیانمن شئ  ●

 یا ستونزو سره مخ شئ، تاسې د پناه اغیستلو لپاره غرضیه کوالی شئ. ضرر باید ستاسو په الندې ډول وي

 نژاد  ●

 مذهب ●

 ملیت ●

مقاومت او یا د زورزیاتي ککړتیا نورو اقداماتو سره مخالفت یا سیاسي نظر )سیاسي نظر کېداى شي د  ●

 مقاومت ولري.( 

په یو ځانګړي اجتماعی ګروپ کې غړیتوب درلودل. ) ځانګړی اجتماعې ټولنې لکه د همجنس یا  ●

ډلې  ex-gangنرښځینه خلک، هغه خلک چې وژونکو نارغیو باندې اخته دي یا دماغې حالت سم نه وي او یا د 

 ې( غړي ی

که چیرې تاسې کوم جدی جرم ترسره کړې وی، نو شاید د پناه اغیستلو وړ ونه وسئ. عموما، امریکي ته رارسیدو سره یو 

کال په دوران کې تاسې باید پنا اغیستو لپاره عرضیه وکړئ. او کیداشي د ځینی علتونو په وجه تاسې 

لکو لپاره چې یو کال څخه زیات وخت ونشئ کړای چې پنا غوښتنې لپاره عرضیه وکړئ. خو دلته هغه خ

امریکا کې تیر کړې وي یا کوم جرم یې ترسره کړې وي نورې متبادلې الرې هم شتون لري. چې دې ته 

"withholding of removal وایې. هڅه وکړئ چې د وکیل سره خبرې وکړئ که تاسو د اصلي "

 ت. هیواد ته بیرته ستنیدو څخه ډارېږئ چې وګورئ که تاسو وړ یاس

 

که تاسو پناه غوښتونکی یاست، نو کولی شئ د خپل شین کارت لپاره یو کال وروسته درخواست وکړئ او تاسو کولی شئ 

خپل میړه او ماشومان متحده ایاالتو ته راوړوئ تاسو ممکن د کار موندنې، کور، او طبي ګټو لپاره وړتیا 

د پناه غوښتنې په صورت کې سفر ونه  لرئ. په هرصورت، په پام کې ونیسئ چې تاسې خپل هیواد ته

 کړئ، ځکه چې ستاسو شنه کارت او قانوني حالت بیرته اخیستل کیدی شي.

 

' یاست نو تاسې withholding of removalکه چیرې تاسې کوم جرم وغیره ترسره کړې وي یا پنا غوښتنې نشي کوالي '

درکړل شې، خو تاسې ته به شین کارت نه ته به په امریکا کې اوسیدلو قانونې حق او کار کولو اجازه 
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 withholding ofدرکول کیږي او تاسې نشئ کوالی چې خپل خاوند یا ښځه یا بچي ځان سره راولئ. "

removal په دې معنا چې تاسو د زیانمن کیدو په صورت کې خپل هیواد ته نشئ ستانه کیدای. تاسې باید "

که چیرې مو امریکا پریښوده نو تاسو بیا نشئ کوالی چې د اجازه پرته  DHSدا هم په یاد ولرئ چې د 

بیرته امریکا ته راشئ. په ځانګړې ډول که د زیانمن کیدو په صورت کې خپل هیواد ته ستانه شوئ. تاسو 

 باید وکیل سره خبرې وکړئ که مطمین نه یاست. 

نونی ډول امریکا کې پاتې شئ او دلته , وړیاست، تاسو کوالی شئ چې په قاwithholding of removalکه چیرې تاسې د 

کار وکړئ. خو تاسې ته به اجازت نه وي چې امریکا ته خپل ښځه یا خاوند او یا بچئ راولئ. 

withholding of removal  په دې معنا  چې تاسو خپل هیواد ته د زیانمن کیدو په صورت کې نشئ

اجازې نشئ پریښودلې او که چیری بغیر   DHSستنیدلې. تاسو باید په دې هم پوه شئ چې امریکا بغیر له 

له اجازې الړئ تاسو بیا نشئ کوالی چې امریکا ته راشئ، په ځانګړې ډول که چیرې تاسو هغه هیواد ته 

الړ شئ په کوم کې چې تاسو ته ستونزه پیدا کیدای شي. که چیرې تاسو مطمین نه یاست نو له وکیل سره 

 خبرې وکړئ. 

 

i. شئ؟  وځپل تاسو به سره ستنیدو په ته هیواد خپل ایا 

دا خطره وي چې تاسو به د دولت یا په دولت کې ښکیل اشخاصو لخوا ستونزو  تهکه چیرې خپل هیواد ته په ستنیدو سره تاسو 

  "Convention Against Tortureسره مخ شئ، تاسو کولې شئ د )د ظلم په وړاندې مبارزې په قانون( "

الندې حفاظت کې پاتې شئ. تاسو ته شین کارت نشئ ترالسه کوالی او خپل خاوند یا بچي نشئ راوستالی. 

تاسو ته به  "Convention Against Torture"تاسو کولې شئ د )د ظلم په وړاندې مبارزې په قانون( 

ې تاسو بل هیواد ته ولیږدول بیا د راتلو اجازه نه وي که یو ځل مو پریښودو. دا ستاسو لپاره هم ممکنه ده چ

شئ چیرې چې تاسو ته اذیت نه رسیږي او تاسو ممکن په خپل توقیف کې پاتې شئ، په خپل شخصي 

 وضعیت پورې اړه لري.

 

j. کوئ؟ ژوند راهسی 1972 جنوري 1 کې ایاالتو متحده د تاسو آیا 

اخالقي شخصیت لرونکي یاست، نو ممکن ده راهسی ژوند کوئ او تاسو د ښه  1972جنوري  1که تاسو د متحده ایاالتو کې 

چې تاسو د "راجستر" لپاره وړیا یاست. تاسو به یو قانوني دایمي استوګنځی شئ او یو شین کارت ترالسه 

 کړئ.

 

k. ی؟یاست ملت هیواد بلوڅ پخوانی د اتحاد شوروي د یا سلواډور، ګواتیماال، های نیکاراګوا، کیوبا، ایل د تاسو ایا 

( مخکې له دې aپه نوم ادارې ته غرضیه وکړئ : که تاسې  NACARAتاسو کولی شئ د قانوني مهاجرت دریځ لپاره د 

( د یوې زیاتې سختۍ له امله c( ښه اخالقي شخصیت لرونکې یاست، او یا bبیرته ستانه شوی نه یاست، او 

 محکوم شوي نه یاست، او که:

نیټې مخکې متحده ایاالتو ته داخل  1کال د ډسمبر تر  1995تاسو د تاسو د نیکاراګوا یا کیوبا څخه یاست،  ●

 اپریل څخه دمخه د ځانګړو ګټو لپاره یو درخواست درج کړې دی، 2000شوي یاست، او تاسو د 

څخه دمخه متحده ایاالتو ته داخل شوي  20کال د ستمبر له  1990تاسو د ال سلواډور څخه یئ، تاسو د  ●

 ګټو لپاره راجستر کړې یاست،یاست او تاسو د ځانګړو 

نیټه متحده ایاالتو ته داخل شوي یاست او د  2کال د اکتوبر په  1990تاسو د ګواتیماال څخه یاست، تاسو د  ●

 ځانګړو ګټو لپاره راجستر شوي یاست یا

څخه وړاندې د پناه غوښتنه کړې  1990، 2تاسو د ال سلواډور یا ګواتیماال څخه یاست او تاسو د اپرېل  ●

 ،وه

 1991جنوري  1تاسو د پخواني شوروي د بلوڅ هیواد څخه یو وګړي یاست، او تاسو د متحده ایاالتو د  ●

 څخه دمخه د پناه غوښتنه کړې، 1992، 1څخه دمخه متحده ایاالتو ته داخل کړۍ او تاسو د جنوري 

کې پاتې  ادعا درکړل شي، تاسو ته به اجازه درکړل شي چې په متحده ایاالتو NACARAکه تاسو د  ●

 شئ

همدا رنګه، که تاسو د الندې هیوادونو څخه یاست او یا د جنایت یا دوه یا ډیرو بد چلند باندې محکوم شوی نه یاست، ممکنه 

ده چې تاسو په متحده ایاالتو کې پاتې شئ دا ستاسو د رارسیدو نیټې پورې اړه لري: ال سلواډور، هټي، هاندوراس، 
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سوډان، سوریه یا یمن. مهرباني وکړئ وکیل سره مشوره وکړئ که تاسو فکر کوئ چې نیپال، نیکاراګوا، سومالیا، 

  تاسو د خپل تابعیت پر اساس د لنډمهاله محافظت وضعیت لپاره وړتیا لرئ.

 

l)          وي؟ رسولې ضرر ډیر د تاسې چې کوم یاست شوی قرباني جرم د تاسو آیا 
 که چیرې همداسی شوي وی: 

 جرم قربانی شوي یاست، په امریکا کې له ●

 په نتیجه کې تاسې د فزیکې یا زهنی ستونزې سره مخ شوي یاست، او  ●

 همکاری په ډول د قانون تطبیق کونکې چارواکې به تاسو سره مرسته وکړی، ●

 په نوم یادیږي.  U Visaتاسو به یوې ځانګړې ویزه لپاره عرضیه وکړئ کومه چې د 

 

درکړل شي، تاسې ته به موقت وخت لپاره امریکا کې اوسیدلو قانونې حق درکړل شي. په هرصورت،  U Visaکه تاسې ته 

د یوې ټاکلې مودې وروسته، تاسو ممکن د دې وړتیا ولرئ چې د "شین کارت" لپاره هم درخواست 

 وکړئ چې دا هم د دایمي استوګنی په توګه پیژندل کیږي.

 

m)       لرئ؟ معلومات مهم اړه هپ سازمان جنایي د تاسو ایا 
 که چیري:

 تاسو د جنایي سازمان په اړه مهم او باوري معلومات لرئ، ●

تاسو دا معلومات د قانون پلي کوونکو چارواکو ته ورکړئ یا تاسو غواړئ چې دا معلومات د قانون پلي  ●

 کونکو استازو ته ورکړئ، او

متحده ایاالتو کې د جرم د سازمان تحقیقاتو د قانون پلي کونکي چارواکي دا معلوموي چې تاسو باید په  ●

 لپاره په متحده ایاالتو کې پاتې شئ،

 په نوم یادیږي.  S Visaتاسې ممکن یوه ځانګړې ویزه ترالسه کړئ کومه چې د 

درکړل شي، نو تاسو به په قانوني توګه په متحده ایاالتو کې پاتې شئ. د یوې ټاکلې مودې وروسته،  S Visaکه تاسو ته 

تاسو ممکن د دې وړتیا ولرئ چې د "شین کارت" لپاره هم درخواست وکړئ چې د دایمي استوګنځای په 

 توګه پیژندل کیږی.

 

n)         یاست؟ مخامخ سره قاچاق انسان د کې ایاالتو متحده په تاسو آیا 
انسانی قاچاق په دې معنا چې کله چا سره زور زیاتې وشی، ګواښ وړکړل شي، یا په زور پرې کوم کار تر سره شي یا 

جنسي استحصال ښکار شی. ځینې مثالونه یې دا دی: انجونې او ښځې ځینې وختونه په کورنې تاوتریخوالې یا په 

وختونه په زور سره زراعت یا صنعتې کار ترې اخیستل کیږي. زور د زنا ښکار شي. هلکان او سړو څخه ځینې 

یقینې ډول سره، ځینې وختونه له ښځو څخه په صنعت کې ګټه اخیستل کیږی او سړې د جنسی تیری ښکار کیدای 

شي. ځینې وختونه انسان ته ویل کیږي چې په خپل حالت پاتی شي او قرض ادا کړي یا د خپل خوراک او اوسیدلو 

تادیه وکړي.  د انسانی قاچاق قربانی شوي اشخاص اکثره وختونه له نورو خلکو څخه جال کیږي او په  ځای لپاره

خپل حالت کې نشي پاتې کیدلې. ځینې وختونه د قاچاق قربانیان پاسپورتونه، پیژندنې کارتونه او پیسې لري تر څو 

نیانو کله کله چې دوی ته څه ویل شوی ډاډ ترالسه کړي چې دوی تښتیدلی نشي. همدارنګه، د بشری قاچاق قربا

 وی او دوئ یې ترسره نه کړی نو دوی ته  د کورنیو جسمانی تاو تریخوالی ګواښ ورکول کیږی.

 که چیرې: 

 تاسو په متحده ایاالتو کې د انسان قاچاق وړونکي تابع یاست، ●

 کول غواړئ ) دا یوازې دتاسو د قانون پلي کوونکو چارواکو سره د قاچاق په تحقیق یا تعقیب کې مرسته  ●

 لویانو لپاره اړتیا ده(، او

 که تاسو له متحده ایاالتو څخه ایستل شوي یاست، تاسو به ډیر زیان سره مخامخ شئ ●

په نوم ځانګړې ویزه واخلئ، چې دا ویزه لنډمهاله حیثیت "د دوامداره حضور" په نوم پیژندل  T Visaتاسو کولی شئ د 

پلي کونکو چارواکو سره د هغو کسانو تعقیبولو کې مرسته کوئ چې تاسو یې قاچاق کړي شوی که چیرې تاسو د قانون 

 یاست.
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درکړل شي، تاسو به په قانوني توګه په متحده ایاالتو کې پاتې شئ. د یوې ټاکلې مودې وروسته، تاسو  T Visaکه تاسوته 

د دایمي استوګنځای په  ممکن د دې وړتیا ولرئ چې د "شین کارت" لپاره هم درخواست وکړئ او هم

 توګه پیژندل کیږی. 

 

 لرئ؟  وکیل تاسو ایا .3

 
a.وکیل کولی شي ستاسو قانونی پوښتنې ځواب کړي او په اوریدلو کې ستاسې استازیتوب وکړي ) 

 که تاسو وکیل لرئ، وکیل ته ووایاست چې ستاسو استازیتوب وکړي. ●

 

b لومړۍ اوریدنه کې ستاسو سره وي او قاضي ته ووایي چې هغه ستاسو ( که تاسو وکیل لرئ، ستاسو وکیل باید ستاسو په

وکیل دی. که تاسو د خپل وکیل سره ستونزې لرئ، او تاسو غواړئ چې هغه ختم کړئ، مهرباني وکړئ 

 قاضي ته ووایاست یا د رضاکار وکیل سره خبرې وکړئ.

 

 ومومئ؟ وکیل چې غواړئ تاسو ایا  .4

 
a پیسې لرئ تر څو یو څوک وټاکئ، څومره ژر چې امکان ولري وکیل ترالسه کړئ.( که تاسو وکیل ونلرئ، مګر 

 

b که تاسو غواړئ یو وکیل وګورئ، مګر وکیل ستاسو سره په لومړۍ اوریدنه کې نه وي، له قاضي وخت وغواړئ ترڅو )

 وکیل وګوري. قاضي ستاسو د اوریدلو لپاره تاسو ته بل تاریخ درکوي.

 

cاره پیسی نلرئ، تاسې یو داسې وکیل ومومئ چې ستاسو قضیه وړیا واخلي. تاسو کولی شئ له محکمې ( که تاسو د وکیل لپ

 څخه د وړیا وکیالنو لیست غوښتنه وکړئ.

 

 وکړئ؟ غوښتنه ستیندو بیرته سره خوښې خپله په چې غواړئ ایا          .5
 

 خپله خوښه ستنیدو" غوښتنه وکړئ.که تاسو نه غواړئ د خپل قضیې سره مبارزه وکړئ، تاسو ممکن "په 

a:د متحده ایاالتو په رضاکارانه توګه پریښودل کیدای شي غوره انتخاب وي که چیرې ) 

 تاسو جنایي مجازات نلري، او ●

 تاسو د بیرته ستنیدو په وړاندې دفاع نلرئ. ●

 

b:په خپله خوښه بیرته ستنیدو ګټې دادي ) 

بیرته راستنیدلو کې آسانه وي که چیرې تاسو د بیرته ستنیدو امر دا عموما په اسانۍ سره امریکا ته په  ●

 ترالسه کولو پرځای خپله خوښه روان یاست.

که تاسې په خپله خوښه بیرته ستنیدو اعزاز ترالسه کړئ ، تاسو ممکن د متحده ایاالتو ته د بیرته ستنیدلو  ●

 څخه ډډه ونه کړئ. لکه څنګه چې په لیرې کولو په امر سره وي.

کلونو  20بیرته راستانه کولو )لرې کولو( امر وروسته بیرته متحده ایاالتو ته د بیرته راتګ جنایي جرم جریمه کیدی شي د د 

لپاره بند موده وي. په خپله خوښه بیرته ستنیدو وروسته په غیرقانوني توګه د متحده ایاالتو بیرته راتګ جنایي جرم خورا لنډ 

 دی.

 

c خپله خوښه امریکا پریږدئ، ستاسو باید په لومړۍ اوریدنه کې:( که تاسو غواړئ چې په 

 له قاضي څخه وغواړئ چې په خپله خوښه بیرته ځم، ●

 اعتراف وکړئ چې تاسو د متحده ایاالتو څخه لیرې کیدو وړ یاست، او ●

 اعتراف وکړئ چې تاسو د خپل قضیې په وړاندې مبارزه یا اپیل نه کوئ. ●

تاسې په خپله خوښه بیرته نشئ ستنیدلې که چیرې تاسې به جدی جرم کې اخته یاست یا تاسې مخکې په خپله خوښه ستانه 

 شوی یاست. 
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d:که تاسو ته په خپله خوښه بیرته ستندلو امر درکړل شی ) 

تاسو باید هغه سفري اسناد ترالسه کړئ کوم چې تاسو ته ویل شوي چې مهم دي. پدې کې ستاسو  ●

 سپورت شامل دي. کډوال به ستاسو سره د دې اسنادو په ترالسه کولو کې مرسته ونکړي،پا

 تاسو باید امریکا پریږدئ، او ●

 تاسو باید د خپل ټکټ لپاره پیسې ورکړئ. ●

تاسو باید په دې هم پوه شئ چې تاسو په خپل ژوند کې یوازې یو ځل کولی شئ په خپله خوښه بیرته الړ شئ. که تاسو فکر 

ئ چې  تاسو به  سفري اسناد ترالسه کړئ یا د بیرته ستنیدلو ټکټ ته پیسې ورکړئ، نو تاسو ممکن د لیږد نه کو

)بیرته ستنیدو( امر درکړل شي. که چیرې بیا ځل تاسو ته په خپله خوښه د ستنیدو جواز درکړل شي نو ستاسو په 

ستنیدو لپاره ستاسو لپاره  په راتلونکې کې ثبت کې به د لرې کیدلو امرنه وي. دا ممکن په قانوني توګه بیرته 

 آسانه وي.

 

e کالو څخه  ۱۸پیل، که چیرې تاسې ته په خپله خوښه ستنیدو جواز درکړل شوي وي او تاسې عمر د  ۱۹۹۷( اول اپریل

 زیات وي او بیا هم یو کال لپاره په غیر قانونی ډول په متحده ایاالتو کې پاتې شوي یاست، نو تاسې نشئ کوالې

ورځې )چې  ۱۸۰کالو لپاره قانونې ډول بیرته راشئ. که چیرې تاسې په امریکا کې په غیر قانونې ډول  ۱۰د 

کالو څخه زیات دې ، نو تاسې  ۱۸میاشتې سره سمون خوري( پاتې شوی یاست او ستاسې عمر له  ۶تقریقبا 

سو دا ثبوت کوالی شئ چې په متحده کالو لپاره په قانونی ډول بیرته راشئ. په هرصورت، که تا ۳نشئ کوالی د 

ایاالتو کې نه شتون ستاسو د خاوند، والدین، یا ماشوم لپاره خورا سختۍ سبب ګرځي کوم چې د متحده ایاالتو 

کلونو  10یا  3تابعیت یا قانوني تل پاتې استوګن وي، تاسو ممکن د ځانګړي تخصیص غوښتنه وکړئ ترڅو د 

 څخه دمخه داخل شي.

 

fه هغه موده کې چې تاسې ته په خپله رضا پرښودلو امر شوی وي او تاسې الړ نشوئ نو تاسې دا امر د لرې ( که چیرې پ

کالو  ۱۰کیدلو امر باندې تبدیل کیږي. تاسې باندې به جریمه ولږول شي او تاسې به خپل مهاجرت تابع راتلونکې 

 لپاره نشئ بدل کوالی. 

 

g)  که چیرې تاسې ته په خپل خوښه بیرته تلو امر شوي وي او تاسې بیا هم پرته له اجازې امریکا ته راشئ نو تاسې به له

 امریکا څخه وباسي. 

 

 

 وشي؟  امر ستنیدو بیرته د ته تاسې غواړئ تاسو ایا         .6
که تاسې خپل قضیه په وړاندې مبارزه ونکړئ او یا تاسې په خپله خوښه تللو ته تیار نشوئ ، تا ته کیداشې د بیرت تلو امر 

 وشی. که چیرې خپل قیضه ونه څیړئ تاسې ته د امریکا پریښودو امر به وشي.  

 

 
 

II.  کوي؟ پریکړه څنګه قاضي 

تاسو اضافي اوریدلو یا محکمو ته اړتیا لرئ. په دې اضافي که تاسو پریکړه وکړئ چې د قضیې سره مبارزه وکړئ، 

اوریدلو کې، تاسو قاضي ته د هر ډول معلومات وړاندې کوئ چې ولې باید لیرې نه شئ. که تاسو وکیل ونلرئ، تاسو باید د 

)قاضي(  ځان لپاره خبرې وکړئ. د حکومت وکیل هڅه کوي چې وښیي چې ولې باید له متحده ایاالتو څخه لرې کړل شي

 تاسو دواړه ته غوږ نیسي او پرېکړه وکړئ. وروسته له هغه چې قاضی ټول معلومات ولري، قاضي به پریکړه وکړي.

 

 

III. شي؟ بدله پریکړه شي کولی 

A که تاسو فکر کوئ چې قاضي ستاسو په اوریدلو کې غلطي کړې، تاسو حق لرئ چې خپل قضیه اپیل کړئ. دا پدې مانا .

 ستاسو قضیه بیاکتنه وکړي. ده چې یو بل قاضي به
 

B که تاسو غواړئ اپیل غوښتنه وکړئ، تاسو باید د خپل اوریدلو په پای کې قاضی ته ووایاست او تاسو باید د قاضي د .

 ( ورځو کې د مهاجرینو غوښتنلیک سره د استیناف عرضیه جمع کړئ.30پریکړې وروسته په دیرش )
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C میاشتو پورې  وخت ونیسي، کله ناکله اوږد او ځینې وختونه لنډ وي. عموما، تاسو باید په  6څخه تر  3. اپیل ممکن د

توقیف کې پاتې شئ کله چې تاسو انتظار کوئ. که تاسو خپل لومړي اپیل له السه ورکړئ، او تاسو پریکړه وکړه چې بیا بلې 

کلونو  2-1مې( اپیل وکړئ، دا اپیل ممکن اوږد وخت ونیسي، کله ناکله تر محکمې ته ) د استیناف یو فدرالي سرکټ محک

 پورې  وخت نیسي. 

 
 

IV. پریږدو؟ مرکز توقیف د شي کولی ایا 

A.  ،ځینې خلک ممکن د توقیف مرکز پریږدي که پیسې ورکړي، چې بانډ په نوم یادیږي. که تاسو پیسی ورکوئ، یو بانډ

ډالر دی، کله ناکله ډیر هم  1500مو هره اوریدني ته راځئ. یو بانډ لږترلږه تاسو باید ژمنه وکړئ چې تاسو به د محک

وي. که تاسو د محاکمې اوریدل له السه ورکړئ، نو تاسو به هغه پیسې د السه ورکړئ چې تاسو ورکړي دی. که 

و په رته اخیستچیرې تاسو ته بیرته تلو امر وشي نو هغه پیسې به بیرته تاسو ته ادا شي. په هرصورت، د پیسو بی

صورت کې، تاسو اړتیا لرئ چې حکومت ته ثابت کړئ چې تاسو ته د بیرته تلو په امر سره په یقینی ډول امریکا 

پریښوده. معموال، تاسو باید په خپل هیواد کې د متحده ایاالتو قونسلګرۍ یا سفارت ته الړ شئ، یو فورمه چې د متحده 

 دا فورمه په متحده ایاالتو کې د مهاجرت ادارې ته واستوئ.ایاالتو د دفتر لخوا ډک شوی، او بیا 

 

B.  بل کس کولی شي ستاسو لپاره بانډ تادیه کړي، یا محکمه ته پیسې ورکړي. دا شخص باید د متحده ایاالتو تابعیت یا

قانوني استوګن وي "د شین کارت لرونکې وي". هر څه چې غوښتل شوي وي او تاسو یې وکړئ، هغه چا چې بانډ 

لپاره پیسې ورکړې وي، ټولې پیسې به بیرته ترالسه کړی. دا خورا مهمه ده چې تاسو د خپلې پیسې بیرته ترالسه کولو 

 لپاره ستاسو د محکمې د اوریدلو لپاره حاضر شئ.

 

C.  که تاسو کوالی شئ خپل بانډ پیسې ورکړئ، تاسو کولی شئ د توقیف مرکز پریږدئ. ستاسو ټول محکمه اوریدل به د

 توقیف مرکز څخه بهر په محکمه کې وي.

 

D.  که تاسو په توقیف ځای ځای څخه لیرې یاست، نو تاسو کولی شئ له قاضي څخه وغواړئ چې خپل قضیه د مهاجرت

محکمه ته نږدې چیرته چې تاسو ژوند کوئ وڅیړئ. که قاضي نا ووایی. تاسو باید محکمې ته والړ شئ چیرې چې 

ریدل به وي. که تاسو د اوریدلو څخه ډډه وکړئ، قاضی به امر وکړي چې تاسو په قاضي وایي چې ستاسو محکمي او

 آسانۍ سره خارج کړي، او تاسو به د بانډ لپاره ورکړل شوي پیسې نشئ ترالسه کوالی.

 

E.  ه ورځو کې کډوالۍ محکمه خبره کړئ. تاسو باید د خپل نوي ادرس پ ۵تاسو باید د دې د پتې یا ادرس د بدلون په اړه په

ممکن ستاسې مهم  DHSورځو کې خبر کړئ. که تاسو دا معلومات محکمې ته نه ورکوئ او  10په  DHSپه اړه 

 اوریدنه ترالسه نکړي نو تاسې له دې خطر سره مخامخ کیدای شئ چې امریکا پریږدئ .

 

 

V.  دي؟ څه اوریدنې بانډ د 

A.   ځینې وختونه تاسو محکمې ته تلو څخه محکې بانډ نه وي ترالسه کړای، نو تاسو د توقیف مرکز څخه د وتلو لپاره

پیسې نه شي کولی. ځینې وختونه په بانډ ډیرې پیسې مصرف کیږي. که تاسو وغواړئ چې قاضي تاسو ته یو بانډ 

 لو غوښتنه وکړئ. مګر پام وکړئ.درکړي یا په لږ پیسو تاسوې ته باڼد درکړي، نو، د بانډ اورید

 ښه چمتو شئ. تاسو ممکن یوازې د یو بانډ اوریدلو حق لرئ. ●

کیدای شي تاسو له قاضي وغواړئ چې تاسو ته یو بانډ درکړي چې لږ پیسې پرې مصرف کیږي. مګر  ●

 قاضي هم کولی شي تاسو ته یو بانډ درکړي چې ډیرې پیسې پرې مصرف کیږی. یا قاضی کولی شي پریکړه

 وکړي چې تاسو ته هیڅ یو بانډ درنکړي او پریکړه وکړي چې تاسو توقیف ځای نشي پریښودالی. 

 

B.  ( : تاسو خطرناک کس نه یاست، : 1ستاسو د بانډ اوریدلو کې، تاسو باید قاضي ته وښایست چې )تاسو به خپل په  2(

 اوریدلو کې برخه واخلئ. دې لپاره چې قاضي ته وښایست نو تاسو کولی شئ:

و و یتاسې قاضې ته د کارګرو، کورنئ، مذهبی عالمان یا ملګرو خطونه ورکړئ تر څو دا وښایې چې تاس ●

خه سړي یاست. که دوی په متحده ایاالتو کې قانوني کډوال وي، دوی کولی شي اوریدلو ته راشي ترڅو قاضي ته 
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ستاسو په اړه ووایي. که چیرې یو څوک نشي اورېدلی، تاسو کولی شئ له قاضي څخه وغواړئ چې هغوی ته په 

 تلیفون کې بلنه ورکړئ.

زیږدنې اسناد ورکړئ کوم چې په امریکا کې زیږدلې دی.  او  قاضی ته د زیږدنې اسناد او د کورنۍ غړو ●

د هغو کاغذونو یا کارتونو کاپی چې دا په ګوته کوي چې دوی په متحده ایاالتو کې په قانوني توګه شتون لري، او 

که تاسو د متحده ایاالتو کې واده کړی وي تاسو قاضي ته د واده سند تصدیق ورکړئ، او دا ثبوت چې ستاسو 

 رمن د متحده ایاالتو تابعیت لرونکی دی.می

که تاسو د کوم جرم په تور محکوم وئ، قاضي ثبوت ته ووایاست چې تاسو بدلون موندلی، په تیره بیا د  ●

 بیا رغونې د پروګرامونو سندونه یا هغه ټولګي چې تاسو پکې ګډون کړی وي.

د انګلیسي، د غصې مدیریت  یا صبر  لکه –که تاسو په متحده ایاالتو کې ښوونځي یا صنف  ته الړ شئ  ●

 د هغي د فراغت اسناد قاضی ته ورکړئ. –کیدو هنر 

 ستاسو د معاش د چک پوستونو کاپې قاضی ته ورکړئ.  ●

 

C.تاسو چمتو کیدو ته اړتیا لرئ  . 

 ستاسو ټول اسناد راټول او تنظیم کړئ. ●

 کاپیانې جوړې کړئ. 3لیزه توګه که تاسو کولی شئ، د حکومت وکیل او قاضی لپاره اضافي کاپې په ټو ●

 

 

VI. پیښیږي؟ څه( کیږئ ستانه) کیږي لیږدول تاسو چې هغه له وروسته 

 
A.   کالو  10که دا ستاسو د خارج کیدلو لومړی امر وي او تاسو د جدي جرم محکوم نه یاست، تاسوپه قانوني ډول په

کې نه شئ راتللي. ځینې وختونه، تاسو ممکن د دې وخت استثنا ترالسه کړئ او ژر بیرته راشئ، مګر تاسو باید 

 پاره د منلو وړ دلیلونه لري چې بیرته ژر راشئ. ثابته کړئ چې تاسو یا ستاسو کورنۍ په ځانګړې توګه د تاسو ل

B.    کالو کې  20که چیرې تاسو ته د خارج کیدلو یا لیږد امر مخکې شوی وو، نو تاسو قانوني ډول نشئ کوالی په

 راستانه شئ.

C.  ئکه تاسو له متحده ایاالتو څخه په جدي جرم سره ایستل شوي یاست نو تاسو بیرته هیڅکله په قانوني  توګه نش 

راتللې. که تاسو په ناقانونه توګه بیرته راستانه شئ، نو تاسو د دې جرم لپاره به محاکمه شي او جزا به درکړل شي 

 کلونو بند پورې به وخت ونیسئ 20او په فدرالي محبس تر 

D.    ،تاسو  پهکه تاسو له متحده ایاالتو څخه ایستل شوي یاست، او تاسو د اجازې پرته متحده ایاالتو کې ونیول شوئ

ممکن د فدرالي محکمې تعقیب شي او ممکن جریمه شي او خپل کور ته بیرته لیږلو دمخه د فیدرال زندان کې 

 وخت بندی پاتې شئ.

. 

 

 

 

 


