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 د مالتړ اقرار ږۍ قول او بشری خواخود 

 کی سوالونه او ځوابونهد مالتړ کون

 

  

 قول څه شی دی؟ د بشری خواخوږۍ س: 

 

د  اجازه  تو ته داخلیدای شی.  دا  متحده ایال  چی پری   ځانګړی اجازه نامه دهل یا وعده یو لنډ مهاله  بشری خواخوږۍ قود  ج:  

ځان  دغوښتونکی  ږۍ هرد بشری خواخوپه سبب چا ته ورکول کیږی.  دالیلو  د مهمو ټول کټو  او یا  بشر خواخوږی له مخی  

 الیک ولری. سره د زمه داری سوګند 

  

 زمه وار څه معنی؟  س: 

 

چه هغه څوک چی دی یی  منابع لری او کوالی شی پیسو ګټلو د  په پوره اندازه عایدات او چی  څرګند کړیزمه وار باید ج: 

  باید   ه وارزم  په ټولنه باندی بار نه وی او نه شی.د قانون په اساس  د متحده ایالتو د کډوالی  او  زمه په غاړه اخیستی ده  

 فورمه   I-134  ی شی. دمصارف ورکوالدار    ضرورت په وخت دی کوالی چی د زمهچی د    ی او وښای ثابت کړ   حکومت ته

USCIS  زمه وار کوالی شی د زمه دار سره د پیسو مرسته وکړی. چی د ضرورت په وخت ته ډاډ ورکوی 

 

 ورکړای شم؟زه باید څه رنګه مرسته س: 

زمه وار د    زمه دار ته  څه رنګه مرسته باید وشی.  زیاتره وخت دا  صه اړتیا نه ده لیکل شوی چی  د مرستی کومه خا  ج:  

 کی ډنډه ده. اخالقی او جرات ورکونیوه له خوا 

 

 لری؟  څه معنی  لرل  نیسرچیعایدات یا په پوره اندازه  س:

 

نه دی    داکی    فورمی   I-134پهود کډوالج:   او  چه    ورکړل شوی  وضاحت   مګر   ؟څه دیچینی  پیسو سرد  پوره عایدات 

USCIS    عایدات    هچی پور    لیکلی   و کښیالر ښوون  په دی سره اشنا دی او    ښوونو د الر  د خط   وربتغ فډرالی حکومت د د

د عایدات  کورنۍ د پاره   د یوی څلور کسیزه    دپاره    کولو  پوره    د ضروریاتود  سل په سلو کښی  توګه  د مثال په  ؟  څه دی

 دل شوی دی. ښو ر ډال  ۲۶۵۰۰  دیغریبۍ د خط ال

 

 لری؟ ڼهب الزمی  یفورمه قانون  I-134ایا س: 

 

دا قول او سوګند  غوښتونکی    دلیکلی چه  دکړن الرو په کتاب کښی  چارو    وزارت د خارجی  چارو د  د امریکا د خارجه   نه.ج :  

 کښی لیکل شوی دی. فورمه    ”I-864“پابند نه دی لکه چی په  ه واراو زم قانونی بڼه نه لری
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 د عایداتو سرچینی لری؟ چی ثبوت کړی چی پوره عایدات یا ولری باید کوم سند  ه وارزمس: 

 

سره   فورمی   I-134 د باید پوره روښنایی لیکل شوی چی کوم اسنادالرښونو کښی په فورمی په  I-134د   USCISد ج: 

یا دتجارت  کار دځای څخه خط,    ه لرونکی دثبوت د وظیففورمی.     IRS 1040, W-2, 1099د  . د مثال په توګه  وړاندی شی

د بانکی حسا ب اندازه ،  کور قباله او ارزښت ، د  هغه چی ثبوت کړی چک ،  نور اسنادد یوی میاشتی د معاش جواز نمبر، 

      حساب لیک. میاشتنی ډوډو په بازار کښی د ونډو او باند ون

 

 ءسسات کوالی شی د یو چا زمه دار شی؟ایا موس: 

 

د یو چا  کوالی شی    ی موسسیبی ګت  ګانی،    اکلیس    ،    (لکه داروکاالت)    خدماتو موسسیءسسات لکه د قانونی  ج: هو. مو

 دی نفر غوښتنه قوی کړی. لیک ولیکی او ددا موسسات کوالی شی د یو کس دپاره سفارش   شی.  کیدای زمه وار

 

 پیسی تحویل کړی؟ مخکی د مخه  ه وارزم باید  ایاس: 

 

په هغه سره  خارجی وګړی  د    موافقه وکړی چی  ،  مګر زمه وار باید  نه. زمه وار مجبور نه دی چه مخکی پیسی ورکړیج:  

 یږی او ضرورت یی د مرستی اوسی. اوسپه متحده ایالتو کښی  وګړی ی دا خارجیوخت کښی مرسته وکړی کله چ 

 

فورمه ډکه     بیله  د هر غړی دپاره  او که یوه فورمه ډکه کړم    چیم ، ایا زه مجبور یم  ۍ زمه واری وکړکورن  ییو  د  س: که زه

 ؟ کړم

 

فورمه ډکه او تسلیم    I-134  ځانګړی  جدا /بهرنی کس د پاره باید    یو  د هرسم  ښونی سره  د فورمی د ډکولو د الر  ج:  هو،   

 شی.

 

 ؟ ورکول غواړیفیس یا پیسی    I-134 فورمه س: ایا

 

بشری خواخوږۍ د قول  د  مګر  .کوی وعدی د پاره د  مالی مرستی دفیس نه لری چی زمه وار یی    I-134 فورمه. نهج: 

 فیس لری.   I-131او مرستی د وعدی فورمه د سوګند 

 

 لرونکی اوسی؟    (کارت ددایمی اقامت ) شینتبعه یا ر باید د متحده ایاالتو س: ایا د زمه وا

 

 د دایمی اقامت کارت لرونکی اوسی.  متحده ایاالتو تبعه یاچی زمه وار باید د  نشته  ی نشانینښپه رسمی توګه ج: 

 

 ڼل کیږی؟  فعاله ګ  I-134کله فورمه  س: 

 

 راورسیږی. غوښتونکی متحده ایاالتو ته هغه وخت فعالیږی کله چی   I-134فورمه ج: 

 

 پیدا کوالی شم؟ باره کښی نور معلومات  فورمی په   I-134په کوم ځای کښی د  س: 

 

 ورشی: و ته د زیات معلومات دپاره الندني منابع ډیر کم معلومات او الر ښونه کړی. فورمی په اړه     I-134حکومت د  ج: 

 

• USCIS – United States Citizenship and Immigration Resources  

• Health and Human Services Poverty Guidelines 

• Foreign Affair Manual   

 

https://www.uscis.gov/i-134
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
https://fam.state.gov/

