
•  د مهاجرت ځانګړې ویزه چې په هغې کې هم د صنفبندۍ کودونه شامل وي،   
."SQ" یا "SI" 

•  د دایمي استوګنې کارت )I-551 فورمه( چې معمواًل ګرین کارت هم ورته ویل   
کېږي، همدا رانګه هغه کتګوري هم باید پکې ذکر وي چې مهاجر یا پناه 

غوښتونکی پکې راتلی شي.  

•  د صالحیت د ترالسه کونې د محکمې له خوا یو حکم او یا نور هغه مدارک او   
اسناد چې د دې ښودنه وکړي چې درخواست کوونکی د جواز  اخیستنې ګړندۍ 

پروسې ته په شرایطو برابر دی.

که چېرې و نه توانېږئ چې دا اسناد چمتو کړئ، نو ممکن ستاسو د دې پروسې بیاکتنه 
 پام مو وي چې د جواز اخیستنې ګړندۍ پروسه په دې مانا نه ده چې 

 
وځنډېږي. لطفا

تاسو ته به جواز یا راجسترېشن درکول کېږي، بلکې دا په دې مانا ده چې پروسه به یې 
ګړندۍ شي.   

د نورو معلوماتو لپاره د مسلکي کسانو د جواز ورکونې د پالوي له دفتر سره اړیکه 
ونیسئ، ایمیل refugee@dca.ca.gov، او یا د DCA د جواز اخیستنې د ګړندۍ 

پروسې وېبسایټ ته مرجعه وکړئ.که چېرې مو پرته په انګلیسي ژبه په بله ژبل 
معلومات غوښتل، نو د ژبې په برخه کې د ترجمانۍ خدمات په وړیا ډول موجود 

دي: د DCA له وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسئ په 498-2006 (833).  

د مهاجرینو، پناه غوښتونکو، 
او د مهاجرت د ځانګړې ویزې 

لرونکو کسانو لپاره د جواز 
ې ګړندۍ پروسه اخیستګن

ي د چارو اداره د مشںي ت
1625 North Market Blvd.

Sacramento, CA 95834
)800( 952-5210 |  www.dca.ca.gov

مصرف کوونکو د چارو وزارت )DCA( او د هغې اړونده پالوي او دفترونه په 
کالیفورنیا کې مشتریانو ته د قانوني لیسنس په شکل په مختلفو برخو او مسلکونو 

 کې جوازونه ورکوي، له محاسب څخه نیولې تر ډاکټر، ساتونکي، قراردادي، 
د هدیرې مدیر او وترنر او نورو پورې.

د 2021 د جنورۍ تر 1 نېټې پورې، د الندې کتګوریو افرادو زموږ د DCA د پالوي د 
دفتر له الرې د خپل درخواست پروسه ګړندۍ کړې ده:

•    د مهاجرت غوښتونکي چې د امریکا د آیالتي کود د 8 مې مادې د 1157 بند   
 مطابق دي.

•  هغو کسانو ته چې د امریکا داخلي امنیت د وزارت او  یا د لویې څارنوالۍ له   
خوا پناه ورکړل شوې وي چې د امریکا د ایالتي کود د  8مې مادې د 1158 بند 

 مطابق دی.  

•  هغه افراد چې د مهاجرت ځانکړې ویزه لري او د عمومي قانون د 110-181،   
د عمومي قانون  د 163-109، او یا د عمومي قانون 8-111 بند ترالندې د 

)b(602 برخې د 4مې مادې  په اساس ویزه ورکړل شوې ده.  

د دې لپاره چې افراد د جواز اخیستنې ګړندۍ پروسې ته برابر شي، هغوی باید 
درخواست د کڅوړې د تسلیمولو په وخت کې دخپل مهاجرت، پناه غوښتنې او د 
مهاجرت د ځانګړې ویزې د حالت سند وړاندې کړي: د سندونو بېلګې دا دي:   

 "RE" فورمه، د راتلو/وتلو سند، د ادارې له کلس کود سره لکه I-94 د  •   
 )پناه غوښتونکی(، "AY" )مهاجر(، او یا د مهاجر او پناه غوښتونکي کس 

 په هکله نور معلومات.

PDE_22-213

و خدماتو د وزارت )CDSS( د پناه غوښتونکو د اسکان پروګرام  ن د کالیفورنیا د ټولنںي ی
له مستحقو مهاجرینو، پناه غوښتونکو او د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو او 

 CDSS د . ي
نورو مستحقو کسانو رسه مرسته کوي ترڅو په کالیفورنیا کې مېشت ىش

 پروګرام په هکله د نورو معلوماتو د موندلو لپاره دې وېبسایټ ته مراجعه وکړئ:  
www.cdss.ca.gov/refugee-services

https://www.dca.ca.gov/about_us/profession.shtml
https://www.dca.ca.gov/about_us/ab2113.shtml
mailto:refugee%40dca.ca.gov?subject=
https://www.dca.ca.gov/about_us/ab2113.shtml
https://www.cdss.ca.gov/refugee-services
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