
 

 

 

 (ILSAA)خدمات  د افغانانو لپاره د مهاجرت حقوقي 
هغه خدماتو ته السرسی ومومي هغوی کوو تر څو    مرسته  اړی و راغلي افغان کډوالو سره چې پر شرایطو برابر وي    ي نومونږ د هغه  

   ته الره پیدا کړي.  ي ستونز   ېسیستم کي خپل   يد مهاجرینو په قانون  ایاالتوچي د متحده  

 افغان کډوال چې د شرایطو واجد دي: 

 د بشري موقتې اقامې غوښتونکی افغانان  •

 ماشومان  افغان بې سرپرسته  •

  ې د تګالر  ۲۲-۰۱کډوالو د بیا میشتېدو د   چې د افغاناننور هغه  •
«ORR Policy Letter 22-01»    ،له مخې  د شرایطو واجد وي

ړي کډوال چې د  لکه د ځانګړي مهاجرت ویزې لرونکي، ځانګ
 داسې دایمي استوګنې حیثیت لري، پناه غوښتونکي، او همشروط

 .نور 

 

غه افغان چې د موقتي اقامې »پرول« غوښتونکی وي، دا به ورته ډیر ستونزمنه وي چې د کافي قانونې مالتړ څخه پرته د متحده ایاالتو د  ه
 مرسته کوالی شو.مهاجرینو قانوني سیستم سره مخامخ شي. پدې برخه کې مونږ 

  ته السرسی اتوحقوقي خدم

افغان کډوالو لپاره چې د شرایطو مطابق وي د   موږ د هغه  •
 .وړاندې کوو  هګتو  اړیو مهاجرت قانوني مرستې په 

بیا یوځای د  یو، د کورناقامې الرښود په هکلهموږ د دایمي  •
 ې داسې نور او   (TPS)وضعیت  محافظت  يد موقتکیدو، 

 .وړاندې کوو  ېورته مرست

 .دي تاسو ته وړاندې کوو  ېشامل يهم پکښ ېژباړنیز خدمات چې پښتو او دری ژب ياو ک تب يموږ لفظ •

  « بریښنالیک د الري خپل ILSAAinfo@icf.comتاسو کوالی شئ چي د »  درخواستکله چې موږ د قانوني مرستې لپاره ستاسو  •
 « د ټیم غړي ته ILSAAشمېره، او خپله لومړنۍ ژبه د »نوم، د تلیفون      د قانونيستاسو د اړتیاو اړوند تاسو به موږ  ی،کړ  السه تر

      زمونږتاسو هم کوالی شی  واستوئ او هغه به ستاسو پیغام ته جواب وواي  ي.    .کړو  معرفیسره  کارپوه دخدماتو 
 /https://ilsaa.acf.hhs.gov  څخه لیدنه   ویب سایټ         معلوماتترسو نورو  وګوري   website سایټمونږ ویب  هز  •

 کړي. سيء پیدااو منابعو ته الس ر  
. 

 

 روزل  (کدرونو ظرفیتونو )کډوالو د ښه چوپړ لپاره د    د افغان 

روزو،   ظرفیتونهټوله متحده ایاالتو کې د قانوني خدماتو د پاره په موږ 
سرچینې او دوامداره مالتړ هم چمتو کوو، تر څو دوی وکوالی شي په ښه  

 توګه افغان کډوالو ته اړین خدمات وړاندې کړي. 
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