
د افغانانو لپاره د ک�وال� حقوقي مالت�
د الیونایس عدالت ته د السرسي (ILA2J) د افغان حقوقي خدمتونو د پرو�رام  له مخې الندې 

سازمانونه وړیا یا په �ی� ل��ت د ک�وال� حقوقي خدمتونه وړاندې کوي. د ILA2J تر چتر الندې د قضیو لپاره �ولې مشورې وړیا دي، او اعظمي
اندازه چې د قانوني استازیتوب لپاره اخیستل کیدای شي 50 ډالره دي.

 

وروستی تغیرات: مارچ 2022

افغان حقوقي پوهاوی 

هغه افغانان چې د 2021 کال د جوالی له 31 وروسته متحده ایاالتو ته راغلي دي، په متحده ایاالتو کې د پاتې کیدو

موقتي اجازه لري او د �ان��و عامه امتیازاتو �خه استفاده کوالی شي. د دې لپاره چې په متحده ایاالتو کې دایمي پاتې

شي، ډیری افغان پرولي اړتیا لري، چې د ک�والي دایمي ب�ې غو�تنه وک�ي.

 

 شته خدمتونه ممکن د ظرفیت له امله تغیر شي. �ینې سازمانونه د ک�وال� �ان��و ډولونو ته لوم�یتوب ورکوي او ممکن په �ولو شرایطو کې
مشوره یا نمایند�ي ونه شي ک�ای.

.دا معلومات ستاسو د الر�ونې لپاره ترتیب شوی، نه د حقوقي مرستو د تضمین په موخه 

که تاسو یو افغان پیرولي یاست چې په الینوس، ان�یانا یا ویسکانسن کې اوسی�ئ (نه په
نظامي بیس کې)، مهرباني وک�ئ لوم�ی د خپلو قانوني اختیارونو په اړه �ان پوه ک�ئ او د

NIJC افغانانو ته انالین معلوماتي جلسه کې د ��ون لپاره نوم لیکنه وک�ئ. جلسات
میاشتین� ده او په پ�تو، دري او ان�لیسي ژبو معلومات وړاندې کې�ي.

 https://immigrantjustice.org/afghansupport :نوم لیکنه

حقوقي خدماتي سازمانونو ته معرفي کول

د افغانانو لپاره د حقوقي معلوماتي ناستې له بشپ�ولو وروسته، تاسو د حقوقي استازیتوب لپاره الندې سازمانونو ته
معرفي کې�ئ دا ستاسو د ک�وال� د مرستو ب�ې او د هغه ادارې ظرفیت پورې اړه لري:

 
7078-427 (312)کاتولیک خیریه سازمان 

دوشنبه-جمعه د ماسپ�ین
2-4 بجې

۲۰۵ غرب، مونرو س�ک،
اپارتمان ۲۰۰  

شیکا�و، ایلونایس 60606
www.catholiccharities.net

منل شوې قضیې:
بشردوستانه ویزې یا پیرول
د ک�وال یا پناه غو�تونکی

خپلوان
د ک�وال� �ان��ي ویزې

د کورن� پر بنس� غو�تنلیکونه

د دري یا فارسيد ماشومانو حقوقي مرکز
لپاره:8722254901

د پ�تو لپاره: 8722254918
 

شیکا�و، ایلونایس، ۸۳۳ غرب
خواته، ۳۲۰ س�ک ۶۰۶۴۲

 
childrenslegalcenterchicago.org

منل شوې قضیې:
پناغو�تل یا اسایلم 

د نویو �وانانو د ک�وال� �ان��ي
 (SIJS) حالت

بشردوستانه ویزې یا پیرول

د مسلمانو ��و د منابعو مرکز
(773) 764-1686

۲۸۲۸ د دیوان س�ک غرب
خواته 

شیکا�و، ایلونایس 60659
www.mwrcnfp.org

منل شوې قضیې:
غو�تل یا اسایلم - یوازې سکرینین�

د ک�وال� د حالت تنظیم 
د کورن� پر اساس غو�تنلیکونه

بشردوستانه ویزې یا پیرول
د قونسل�رۍ پروسس یا جریان 

نارت سبربن د حقوقي خدمتونو کلینیک 

(847) 737-4042
 

 2A 3500 ویسترن اوینو، سویت
هایلند پارک، ایلونایس  60035

 
nslegalaid.org

منل شوې قضیې:
 پناه غو�تل یا اسایلم

بشردوستانه ویزې
د ک�وال� �ان��ي ویزې

د سوریې �ولنیزه شبکه
(773) 654-1218

شمال، براډوی. س�ک او 5439
سوی� ۱

شیکا�و، ایلونایس ۶۰۶۴۰

syriancommunitynetwork.org

:منل شوې قضیې
پناه غو�تل یا اسایلم 

 بشردوستانه ویزې
د ک�وال یا پناه غو�تونکی

خپلوان

د YMCA پوهنتون
(217) 417 5897

۱۰۰۱ جنوب رای� س�ک 
چمپاین، ایلونایس ۶۱۸۲۰

universityymca.org/welcome/

منل شوې قضیې:
 پناه غو�تل یا اسایلم

 بشردوستانه ویزې
د ک�وال� �ان��ي ویزې

 د ک�وال� د حالت تنظیم
د کورن� پر بنس� غو�تنلیکونه

https://immigrantjustice.org/services/legal-services-afghan-parolees
https://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurServices/ImmigrationandNaturalization.aspx
https://www.childrenslegalcenterchicago.org/
http://www.mwrcnfp.org/
https://nslegalaid.org/
https://www.syriancommunitynetwork.org/
https://universityymca.org/welcome/


خپل حقوق وپیژنئ
په متحده ایاالتو کې، هر�وک د خپل د ک�وال� حالت لمخې �ینې حقوق لري!

د خپل د ک�وال� په حالت �ان پوه ک�ئ

ډیری انتقال شوي افغانان تر اوسه پورې د ک�وال� دایمي حالت نه لري. د دایمي حیثیت ترالسه کولو پروسه، حتی

که تاسو وړ هم یاست، پیچلی دی او ستاسو په شخصي وضعیت پورې اړه لري. اوس مهال ډېری انتقال شوي
افغانان موقته ویزه لري.

پرول یا موقته ویزه �ه شی دی؟

د کار د جواز سره �ه کولی شم؟
تاسو حق لرئ، چې په قانوني تو�ه کار وک�ئ تر هغه چې ستاسو د کار جواز پای ته رسی�ي

اداره نشي کولی له ستاسو �خه پو�تنه وک�ي، چې تاسو �ن�ه خپل د کار جواز اخیستی.
که چیرې د کار جواز ډیر ژر پای ته رسی�ي، نو ستاسو اداره کولی شي له تاسو �خه د کار د نوي جواز غو�تنه وک�ي، م�ر دوی

نشي کولی تاسو له دندې �و�ه ک�ي تر هغه چې د جواز موده پای ته رسیدلی نه وي.

که تاسو په نظامي ه�ه کې د کار جواز لپاره غو�تنه نه وي ک�ی یا تاسو غو�تنلیک سپارلي ولې ال کارت مو نه دی ترالسه
ک�ی، د خپل د ک�وال� د قضیو له مدیر سره خبرې وک�ئ.! 

د ک�وال� حقوقي مرستې ترالسه کول
 

ستاسو حقوق او مسؤلیتونه

ستاسو د ک�وال� قضیه تاسو تعقیبوي، په متحده ایاالتو کې، چې

هرچیرې �ئ. که تاسو بل �ای کې ژوند غوره کوئ، تاسو باید د ک�وال�

سازمان سره خپل ادرس بدل 

 www.uscis.gov/ar-11 :ک�ئ . دغه فارم وکاروئ

که تاسو د متحده ایاالتو تبعه نه یاست، نو  د رایې ورکولو لپاره نوم
لیکنه مه کوئ

په هی� �ای کې دا مه وایاست یا مه لیکئ، چې تاسو د متحده ایاالتو
تبعه یاست

که تاسو د پولیسو یا ک�وال� لخوا درول کې�ئ، تاسو حق لرئ
چې:

چپ پاتي شئ، او پو�تنو ته �واب ورنه ک�ئ

دروازه خالصه نه ک�ئ
دروازه خالصه نه ک�ئ

د وکیل سره د خبرو کولو غو�تنه وک�ئ

بی�ن� پالن چمتو ک�ئ:
خپله A نمبر په یاد ولرئ (د USCIS په سند کې 9 عددي شمیره)
خپل د کورن� غ�ی، یا مل�ری،  وکیل، او ستاسو د ک�وال� د بیا

میشتیدنې د قضیو مدیر د �لیفون شمېره حفظ ک�ئ. 

د خپلې کورن� اسناد په خوندي �ای کې وساتئ.

په متحده ایاالتو کې د پاتې کیدو لن�مهاله اجازه ده 
د دایمي ک�وال� د حالت المل نه کی�ي

که تاسو متحده ایاالتو ته د موقتي ویزې سره داخل شوي یاست، تاسو کولی
.شئ د کار جواز او یو محدود د �ولنیز امنیت کارت لپاره غو�تنه وک�ئ

 

د حقوقي مشورې ترالسه کول خورا مهم دي! م�ر تاسو اړتیا
لرئ، چې د درغلیو �خه �ان وساتئ

 
په متحده ایاالتو کې، یوازې د ک�وال� �ارنواالن او د DOJ لخوا
منل شوي استازي کولی شي د ک�وال� حقوقي مشوره ورک�ي

او ستاسو په استازیتوب د ک�وال� غو�تنلیکونه ثبت ک�ي.
 

د عدلیې دیپارتمن� (DOJ) پیژندل شوي سازمانونه غیر
انتفاعي دي. معلوم ک�ئ چې ستاسو استازی په الندې

سازمان کې اعتبار لري.

  justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

مخکې له دې چې وکیل و�اکئ، له وکیل وپو�تئ، چې د

ک�وال� تجربه لري او جواز یې کتالی شئ.

�ولې هغه ادارې چې په دې فالیر یا پا�ه کې لیست شوي دي،

باوري وکیالن او/یا د DOJ اعتبار لرونکي استازي لري.

http://www.uscis.gov/ar-11
https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports

