د ﺣﻘﻮﻗﻲ څﺎﻧګې د اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت د ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻨﺎدو د ﺗﺮﺗﯿﺐ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړئ ﻻﻧﺪې ټﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﺊ:

وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻂ:
 -۱ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﺗﺮ راﺗګ دﻣﺨﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د وﺧﺖ ﻧﯿﻮل
 -۲د ﻣﺆﮐﻞ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﯾﻮه ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ  /د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮې ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﮐﺎﭘﻲ ﴎه.
-۳د دو ﺗﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﺣﺎﴐول ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ وﻟﺮي ،اﻓﻐﺎ� ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﺗﺬﮐﺮه او ﭘﺎﺳﭙﻮرټ وﻟﺮي .ﻻزﻣﻲ ده ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ
ﮐﯥ ﯾﯥ د زﯦږﯾﺪوﻟﻮ ځﺎی -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی وي.
 -۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮه ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  /اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﻟﺮل اړﯾﻦ دی.
 -۵د ﻣﺆﮐﻞ او دوو ﺗﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ
 ۱۲۵ -۶ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول

دﺣﴫ وراﺛﺖ ﺳﻨﺪ:
-۱ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﯥ ﺗﺮ راﺗګ دﻣﺨﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د وﺧﺖ ﻧﯿﻮل
 -۲ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ وﻓﺎت ﺷﻮی وي ،د وﻓﺎت د ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺳﻨﺪ ﻟﺮل
-۳د وﻓﺎت ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﺑﺸﭙړ ﺷﻬﺮت او د وﻓﺎت ﻧﯧټﻪ
-۴د درﯾﻮ ﺗﻨﻮ اﻗﺮار ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﺘﻮن او د دوو ﺗﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﺣﻀﻮر د ﺗﺬﮐﺮې ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن /اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﴎه ﭼﯥ د زېږﯾﺪﻟﻮ ځﺎی ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی وي.ﯾﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ د ﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﭙﺎره
 -۵د ټﻮﻟﯥ ورﺛﯥ ﺑﺸﭙړ ﺷﻬﺮت
 ۱۲۵-۶ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول

د زیږون ﺳﻨﺪ:
-۱ﻣﺘﻘﺎﴈ )ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯽ( ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺬﮐﺮې ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﻟﺮوﻧﮑﯽ وي.
-۲د زﯾږون ﺳﻨﺪ اړوﻧﺪ ﻓﻮرم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډې ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ وﯾﺐ ﺳﺎﻳټ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ او ډک ﮐړي.
-۳ﻫﻤﺪا راز دوه ﺗﻨﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن وي ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﻪ ﺣﺎﴐاود ﺷﻬﺎدت ورﮐﻮﻟﻮ اړوﻧﺪ ﻓﻮرﻣﻪ ډﮐﻪ ﮐړي.
 ۵۰ -۴ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول

د ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ:
 -۱د ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﭙﺎره اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ د ﻣﺘﻘﺎﴈ )ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ( د ﮐﻮرﻧۍ ﯾﻮ ﺗﻦ ﻏړی ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮان ،ﻣﻮﺿﻮع د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﻟﻪ ﻻرې ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐړي او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻗﻮﻧﺴﲇ رﯾﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ وﻟﯿږي.
 -۲د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ﺳﻨﺪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﻪ ،ﻣﺘﻘﺎﴈ )ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ( ﺗﻪ د ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ
ﺗﺼﺪﯾﻖد  ۲۰اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮو ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ صادرﯾږي ۲۰) .ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي(.

ﺗﺤﺼﯿﲇ اﺳﻨﺎد:
 -۱ﻫﻐﻪ ﺗﺤﺼﯿﲇ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮي ،ﭘﻪ دې ﴍط ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﻟﺨﻮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯿږي ﭼﯥ ﻟﻪ
وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐړي وي.
-۲ﻫﻤﺪا راز ﻫﻐﻪ ﺗﺤﺼﯿﲇ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮي وي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮي وي.
 -۳ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ وړﯾﺎ ﺗﻮګﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯧږي ،ﺧﻮ د ﮐﻮرﺑﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺧﻮا ﺻﺎدر ﺷﻮي
ﺗﺤﺼﯿﲇ اﺳﻨﺎد د ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ،د ) (۱۰اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯿږي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺤﺼﯿﲇ اﺳﻨﺎد د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﯾﺎ د درﯾﻢ ګړي
ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺧﻮا راوړل ﮐﯧږي ،دﻏﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺎ د  ۱۲۵ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯿږي.
)۱۲۵ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي(.

د زوﺟﯿﺖ وﺛﯿﻘﻪ/ﺳﻨﺪ:
 -۱د زوﺟﯿﺖ ﺧﻂ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﻮﻧﺴﲇ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﮐﯥ د ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺣﻀﻮر ﻟﻪ ﺗﺬﮐﺮې او ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﴎه اړﻳﻦ دي.
 -۲د درﯾﻮ ﺗﻨﻮ اﻗﺮار ﮐﻮوﻧﮑﻮ او دو ﺗﻨﻮ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﺷﺘﻮن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺬﮐﺮه او ﭘﺎﺳﭙﻮرټ وﻟﺮي ﻻزﻣﻲ دي.
 -۳د ﻋﺮﰲ ﺳﻨﺪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ د زوﺟﯿﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ وﮐړي ،اړﯾﻦ دي.
-۴د زوﺟﯿﺖ وﺛﯿﻘﯥ /ﺳﻨﺪ ،ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ۱۲۵ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي.

ﻃﻼق ﺧﻂ:
 -۱د ﻃﻼق ﺧﻂ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﮐﯥ د ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺣﻀﻮر ﻻزﻣﻲ دي.
 -۲ﻃﻼق ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮه ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻟﻪ ﯾﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﴎه وﻟﺮي .ﻫﻤﺪاﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوه ﺗﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﺣﺎﴐ ﮐړي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺬﮐﺮه او ﭘﺎﺳﭙﻮرت وﻟﺮي .د ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﯾﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲﻫﻢ اړﻳﻦ دي.
 -۳د  ۵۰اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮو ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ورﮐړه ﻻزﻣﻲ ده ۵۰) .ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول ﻣﻨﻞ ﮐﯧږي(.
ﻣﻮضع د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﻟﻪ
-۴ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪ او ﯾﺎ ﻣﯧﺮﻣﻦ څﺨﻪ ﯾﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮری ﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ د وﮐﯿﻞ ﻟﻪ ﻻرې د ﻃﻼق و
ﻻرې ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮﳼ.

د ﻣﯿﺖ )ﻣړي( د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ:
 -۱د ﻣړﯾﻨﯥ ﺳﻨﺪ ) (Death Certificateﯾﻮه ﮐﺎﭘﻲ
 -۲د ﻣﯿﺖ د ﻟﯿږوﻟﻮ د اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﯥ ﮐﺎﭘﻲ .ﻫﻤﺪاﺷﺎن د روﻏﺘﯿﺎﯾﯥ ﻣﺮاﺟﻌﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮي ﺳﻨﺪ ﮐﺎﭘﻲ ﭼﯥ ﭘﮑښﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي وي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د
ﻣﯿﺖ ﻟﻪ وړﻟﻮ ﴎه ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯥ ﻧﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي.
 -۳ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﯿﺖ د اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﭘﺮواز ﺟﺰﺋﻴﺎت
 -۴د ﻣړي د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ وړﯾﺎ ﺻﺎدرﯾﺰي.

د بېﻻبېﻟﻮ اﺳﻨﺎدو د ژﺑﺎړې ﺗﺎﺋﯿﺪول :
 -۱د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮه ،د ﻣﻮټﺮﭼﻠﻮﻧﯥ ﺟﻮاز )ﻻﯾﺴﻨﺲ( ،ﻧﮑﺎح ﺧﻂ ،زوﺟﯿﺖ ﺧﻂ او وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺳﻔﺎرت د ﺗﺼﺪﯾﻖ وړ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮي وي.
 -۲ټﻮل ﻫﻐﻪ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ژﺑﺎړل ﺷﻮي او د ﻫﯧﻮاد د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ وړﯾﺎ ﺗﻮګﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯧږي.
-۳ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت د ﺗﺬﮐﺮې او د ﻣﻮټﺮﭼﻠﻮﻧﯥ ﺟﻮاز)ﻻﯾﺴﻨﺲ( ﭘﻪ ګډون د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪۍ څﺨﻪ ﻣﻌﺬرت ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﲇ ژﺑﻮ ﺻﺎدر ﺷﻮي وي ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮي ﻧﻪ وي.
ﻧﻮټ :دﻻ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﭙﺎره ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړئ ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻴﮑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت وﯾﺒﺴﺎﯾټ ) (https://www.afghanembassy.us/ﺗﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ او د ﺣﻘﻮﻗﻲ څﺎﻧګﯥ د اﺟﺮااﺗﻮ ﭘﻪ اړه ،اړوﻧﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت وﻟﻮﻟﺊ.

د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﴍاﯾﻂ او د ﻏﯿﺎﻲﺑ ﺗﺬﮐﺮې او اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﯥ ﭘﻪ اړه ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړئ ﻻﻧﺪې ټﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﺊ:
 -۱ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ ﺗﺮ راﺗګ دﻣﺨﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د وﺧﺖ ﻧﯿﻮل) .وﺧﺖ ﭘﻪ آﻧﻼﻳﻦ ډول د ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ وﯾﺒﺴﺎﻳټ څﺨﻪ اﺧﯿﺴﺘﻼی ﳾ(
 -۲ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ،د ﻧﻮي ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﻓﻮرﻣﻪ د ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ وﯾﺒﺴﺎﻳټ څﺨﻪ ﮐښﺘﻪ )ډاوﻧﻠﻮډ( ﮐړي او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د اﻧګﻠﯿﴘ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﺣﺮوﻓﻮ او ﻫﻤﺪاراز د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ
ﻣﲇ ژﺑﻮ-دري ﯾﺎ ﭘښﺘﻮ-ﴎه ډﮐﻪ ﮐړي.
-۳د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺻﲇ ﺗﺬﮐﺮه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐړي وﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﭘﻲ ﴎه وﻟﺮي.
 -۴ﭘﺨﻮاﻧﯽ اﺻﲇ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ او ورﴎه ﯾﻮه ﮐﺎﭘﻲ ﯾﯥ.
 -۵دوه ﻗﻄﻌﯥ ﻧﻮي ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ )ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺮو ﺷﭙږو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي( .ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ  ۲/۲اﻧﭽﻪ او ﺷﺎ )ﺑﮏ ګﺮوﻧﺪ( ﯾﯥ ﺳﭙﯿﻦ وي.
-۶د ګﺮﯾﻦ ﮐﺎرډ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﮐﺎﭘﻲ ) ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻣﻮﺟﻮد وي(
 -۷د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﺑﯿﻪ  ۱۲۰اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮه ده ﭼﯥ د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډوﻢﻟﻧﻞ ﮐﯧږي.
 -۸ﭘﻪ ﺑﯿړﻧﯥ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک څﺨﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﳼ ﺗﻪ د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د ﻟﯿږﻟﻮ ﻟګښﺖ  ۲۵ډاﻟﺮه او ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ  ۱۰ډاﻟﺮ دي.
 -۹ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ وﻧﮑړای ﳾ ﺧﭙﻠﻪ د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ راﳾ ،ﻧﻮ اړﯾﻨﻪ ده ﭼﯥ ﯾﻮ ﭘُﺴﺘﻲ ﭘﺎﮐټ
) (Prepaid Return Mailﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﯥ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐړل ﺷﻮي وي ،د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ او د ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ د څﺎﻧګﯥ آدرس ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي وي.
 -۱۰ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯧټﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﲇ ﻣﻮدې څﺨﻪ اوښﺘﯥ وي او ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﲇ وﺧﺖ ﻧﻪ وي ﻤﺗﺪﯾﺪ ﮐړی ،د ﻧﻮي ﯾﺎ
ﻤﺗﺪﯾﺪ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﺟﺮﯾﻤﯥ د اﺟﺮا وړ دي:
اﻟﻒ -ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ اوښﺘﯥ وي -ﭘﻨځﻪ ډاﻟﺮه
ب -ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺷﭙږ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ اوښﺘﯥ وي ۱۰ -ډاﻟﺮه
ج -ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ  ۹ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ اوښﺘﯥ وي ۱۵ -ډاﻟﺮه
د -ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ  ۱۲ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ اوښﺘﯥ وي ۲۰ -ډاﻟﺮه
ﻫـ -ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ د اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﯾﻮه ﮐﺎﻟﻪ زﯾﺎت ﺗﯧﺮ ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻫﺮو ۳ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ډاﻟﺮه اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

د ﻏﯿﺎﻲﺑ ﺗﺬﮐﺮې د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﴍاﯾﻂ:
-۱ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﻪ ﺗﺮ راﺗګ دﻣﺨﻪ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د وﺧﺖ ﻧﯿﻮل.
-۲د ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ورځ ،ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﮐﯥ د ﻏﯿﺎﻲﺑ ﺗﺬﮐﺮې د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺷﺘﻮن ﺣﺘﻤﻲ دي.
 -۳ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ)ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ(  ۱۸ﮐﻠﻦ ﺷﻮی ﻧﻪ وي ،ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺣﻀﻮر ﺣﺘﻤﻲ دي.
 -۴د ﭘﯿﮋﻧﺪ ﭘﺎڼﯥ ﻓﻮرﻣﯥ ډﮐﻮل
 -۵ﭘﻪ ﭘﯿﮋﻧﺪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ او ګﻮﺗﻪ )ﺷﺼﺖ( ﻟګﻮل
 -۶اﺗﻪ ) (۸ﻗﻄﻌﯥ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺷﺎ )ﺑﮏ ګﺮوﻧﺪ( ﯾﯥ ﺳﭙﯿﻦ وي
-۷د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د ﭘﻴﮋﻧﺪ ﭘﺎڼﯥ ﮐﺎﭘﻲ) ګﺮﯾﻦ ﮐﺎرډ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﯾﺎ ﺑﻞ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ(
 -۸د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ )ﭘﻼر ،ورور ،ﺧﻮر ،ﮐﺎﮐﺎ او د ﮐﺎﮐﺎ زاﻣﻦ( د ﺗﺬﮐﺮې ﮐﺎﭘﻲ.
د ﺗﺬﮐﺮې ﮐﺎﭘﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺼﻮي ﭼﯥ ﺷﻬﺮت ﯾﯥ د ﭘﯿﮋﻧﺪ ﭘﺎڼﯥ د ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي دي.
-۹ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﯥ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ د ﺷﻬﺮت ﻟﯿﮑﻞ ﭼﯥ د ﻣﺘﻘﺎﴈ )ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ( ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﻫﻐﻪ د ﻏﯿﺎﻲﺑ ﺗﺬﮐﺮې ﭼﺎرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي.
 -۱۰ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪو اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ زﯦږﯾﺪﱄ وي ،ﻟﻪ اړوﻧﺪ روﻏﺘﻮن څﺨﻪ د زﯦږون اﺻﲇ ﺳﻨﺪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل.
 -۱۱د ﯾﻮه ﭘُﺴﺘﻲ ﭘﺎﮐټ ) (Prepaid Return Mailﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ورﮐړل ﺷﻮې او د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ آدرس ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي وي.
 -۱۲د ﮐﻮر ﯾﺎ د ﮐﺎر ځﺎی ﻗﺮارداد ،ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻣﻮټﺮﭼﻠﻮﻧﯥ ﺟﻮاز )ﻻﯾﺴﻨﺲ( ﮐﺎﭘﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺳﺘﻮګﻨځﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐړي.
-۱۳ﻟﺲ ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول.

د اﺟﺎزﻧﺎﻣﯥ ) (Entry Permitد ﺻﺎدروﻟﻮ ﴍاﯾﻂ:
 -۱د اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﯥ ﻓﻮرﻣﯥ ډﮐﻮل
-۲ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ  ۱۸ﮐﻠﻦ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺣﻀﻮر او ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻠﯥ ﺑڼﻪ د دوی ﻣﻮاﻓﻘﻪ اړﯾﻨﻪ ده.
 -۳ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﭼﯥ د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮر او ﭘﻼر وﻧﮑړای ﳾ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﻪ ﺣﺎﴐ ﳾ ،د اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﯥ ﻓﻮرﻣﻪ ﺗﺮ )ﻧﻮټﺮاﯾﺰ( وروﺳﺘﻪ د ﭘُﺴﺖ ﻟﻪ ﻻرې وﻟﯧږي .ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥد ﻗﻮﻧﺴﲇ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ د )(Prepaid Return Mailﭘُﺴﺘﻲ ﭘﺎﮐټ ﭼﯥ د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ آدرس ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي وي ،اړﯾﻦ دي.
 -۴ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﺳﺎﯾﺰ دوه ﻗﻄﻌﯥ ﻧﻮي ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ

 -۵د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د زﯦږﯾﻮن ﺳﻨﺪ ﮐﺎﭘﻲ
 -۶د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﮐﺎﭘﻲ
 -۷د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د ﻣﻮر او ﭘﻼر د اﻓﻐﺎ� ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮې ﮐﺎﭘﻲ
 -۸د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ د ﻣﻮر او ﭘﻼر د ﻧﮑﺎح ﺧﻂ ﮐﺎﭘﻲ
 -۹ﻟﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه د ﻣﻨﻲ آرډر ﭘﻪ ډول.
ﻧﻮټ :ګﺮان ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮐﻮﻻي ﳾ ﭼﯥ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ وﯾﺒﺴﺎﻳټ څﺨﻪ وﺧﺖ وﻧﯿﺴﺊ .ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﻻي ﳾ ﭼﯥ ددې ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﻟﯿﮏ
 passport@afghanembassy.usﭘﻪ ﻣټ او ﯾﺎ د ټﯿﻠﻔﻮن ددې ﺷﻤﯧﺮي:202-844-2989 Ext# 1022ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﺳﭙﻴښﯿﻦ ﻟﻪ  ۲ﺑﺠﻮ څﺨﻪ ﺑﯿﺎ ﺗﺮ  ۴ﺑﺠﻮ ﭘﻮري
اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﺴﺊ.

