
توزار لیېایاالتو د عد د متحده        
څان وند مدني حقو     ه     

       )IER( ی آری آی خھد حقونو بر د مھاجرینو او کارمندانو 
  

  ھ اړه د معلوماتپ د کارموندنې او د پیرولیو ویزه لرونکو د ځانګړي مھاجر
 

 ن چېرین مھاجځانګړي افغا، يالسھ کړي دحکومت څخھ د کار اجازه تر افغان پیرولیان چې د متحده ایاالتو د 
پھ ، )CPRs( اوسٻدونکی مشروطځانګړي افغان مھاجرین چې قانوني  ، اويد )LPRs(ي دایمي اوسٻدونکی قانون

لخوا  )IER( یاو د کارمندانو د حقونو برخ وکډوالد  پانھد حقایقو ا د .يکولو اجازه لرد کار متحده ایاالتو کې 
کوم افغان کډواالن ښایی  .معلومات وړاندې کوي عمومي پھ اړه ځینې او د دوی د کارموندنې هدشوي  هرصاد

 د یا ،یا د ګډوالۍ وضعیت تیکار ګمارونکي باید د تابع .ت ولريیالتو تابعامتحده اید  ت یاینور مھاجرتي وضع
 .لھ کوم ځای څخھ دی، پھ اړه انګیرنې و نکړيد دې پر اساس چې څوک دوی د کار کولو حق 

 
 )سابقھ(پیرول شالید ویزې او د  د ځانګړي مھاجرد   
 

 ځانګړي" لري او اکثر وختونھ ھ متحده ایاالتو کې دایمي استوګنلرونکي  پ د ځانګړي مھاجر ویزې •
پھ  وسٻدوکودایمي اد نورو  .بلل کیږي ")CPR( رآیا ځانګړي مھاجر سي پي  )LPR(ر آمھاجر ال پي 

ت پر اساس، ژوند او کار یوضع دلو دیوسد دایمي ا څیر، دوی کولی شي چې پھ متحده ایاالتو کې د دوی
 .وکړي

   
متحده ایاالتو چې پھ  پیژندل کیږي، کولی شيپھ نامھ  "پیرولیانو"پیرول شوي کسان چې اکثروختونھ د  •

 ک
 
دوی تھ د دې اجازه  )DHS(ډی ایچ اس  امنیت ریاست چې د متحده ایاالتو د کورني ې کار وکړي تر څو •

ندنې بھ پیرولي تھ د کار مو )DHS(، نو ډی ایچ اس ا د کار کولواجازه درکړيکھ چیری د .ويورکړي 
فورمھ ویل  )I-766( ۷۶۶-یا  آی " )EAD(ې ډی یای " د ورتھ صادر کړي، چي اکثر وختونھ جواز
 .کیږي

  
 یادونېنې پر مھال راو کار ګمارونکو تھ دګما محافظتونھ لپاره کوتونښکار غود 
    

یا ځانګړي مھاجر سي پي آر  )LPR(ځانګړي مھاجر ال پي آر یت وضعیت پر اساس عد دوی د تاب •
)CPR(  آی ان اې ملیت د قانون د یی د کډوالۍ او کار ګمارنو څخھ انکارکول ښا دتھ)INA( ځخھ 

پھ اړه نور معلومات تر  تبعیضت او د کډوالۍ یتابعباندی د ویب پانھ  )IER(آر ی ید آی . غړونھ ويسر
 .السھ کړئ

 
چې د لکھ چې پیرولیان  ،کولنو څخھ انکار کار ګمارپھ  د دوید ګرانو د افغان ملي منشأ پراساس کارد  •

ښایی د  ،)CPR(، یا ځانګړي مھاجر سي پي آر )LPR(لري، ځانګړي مھاجر ال پي آر کار کولو اجازه 
 د نورو معلوماتود پھ اړه  ملي منشأ د تبعیضد  .سرغړونھ وي ځخھ یا د نورو قوانینو )INA(آی ان اې 

 .ینیوو ویب پانھ فرصت د کمیسیون  مساوی کمارنې د دتر السھ کولو لپاره 
 

http://www.justice.gov/ier
https://www.justice.gov/crt/page/file/1080256/download
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/eeoc-enforcement-guidance-national-origin-discrimination


 
 §U.S.C. ۱۹۸۱یو اس سي   ۴۲ ، اوسرلیک VIIد قانون  ۱۹۶۴، د مدني حقوقو د )INA(آی ان اې  •

ت، کډوالۍ یتابع شمول دھ څخھ ساتي، پتبعیض د  ګرانپر اساس  کار) فاکتورونو(کړونو و لھ ډیرقوانین 
  .مذھبو ملي منشأ، نژاد، ات، یوضع

 
 )تصدیق-فورمھ او ای ۹-د آی(پھ اړه یادونې   تصدیقر کولو د اجازې د اګرانو د کد کار

 
او د کارګر د مې څخھ کار واخلي فور ۹-ار ګمارونکي باید د آیپھ ګمارولو پر مھال، ک د کارګرد کار •

د دې  .کړیوتصدیق   ېاجاز د کارد او  پٻژندني د کارګرو پھ دریو ورځو کې دننھ د لکار پیل کو
 د )USCIS(او د یو اس سي آی اس   )l9 Centra-I(سنټرال  ۹-آی پھ اړه نورو معلوماتو لپاره پروسې

 .کړئوتھ مراجعھ  )M-274( کار ګمارونکو الرښود کتاب
 
د دوی د تابعیت، د کډوالۍ وضیعت، د ملي منشأ پھ پام  چې دا اجازه ورکویفدرالي قانون کارګرانو تھ  •

کوم ډول تھ نکو کارګمار د اجازې د تصدیق لپارهکار کولو  ویدد  یاالت کېپھ متحده ا کې نیولو پرتھ،
عادالنھ چلند پھ ې کې د غیرکارګران کولی شي چې پھ دې پروس. وړاندې کویاسناد  او د منلو وړ معتبر
 .ره اړیکھ و نیسيس )IER(ی آر ید آی اړه 

 
اجازه  کولو وي چې د کارکوړاندې تبعیض پھ د ھغو کسانو نکي چې پدې پروسې کې وھغھ کارګمار •

مې رفو )I-9( ۹-آیویب پانھ د  )IER(ی آر ید آی . وي څخھ سرغړونھ )INA(د آی ان اې  ښاییلري، 
 . يپھ اړه معلومات وړاندي کو مخنیوی دکې د تبعیض څخھ 

 
د داخلي . يونلر )SSN( امنیت شمیره دوی د ټولنیزي  چې ښایی ي، کو کار پیل ، کلھ چېځینې کارګران •

 د ګمارنو اود دې کارګرانو  )DHS(ی ایچ اس ډاو ، )SSA( ټولنیزو د امنیت اداره د، )IRS( ادارهعوایدو 
 معلومات ،تھ پھ انتظار وي )SSN(پھ ھغھ وخت چې دوی خپلی اس اس ان  پھ اړه  تنخاوود دوی د 
   .يد يچمتو کړ

 
اړه  د فورمې پھ )I-9( ۹-لپاره د آی )CPR(یا ځانګړي مھاجر سي پي آر  )LPR(د ځانګړي مھاجر ال پي آر 

 معلومات
 

فورمھ  )I-9( ۹-د آی )CPR(یا ځانګړي مھاجر سي پي آر  )LPR(کلھ چې ځانګړي مھاجر ال پي آر  •
 .انتخاب کړي "ٻدونکيقانوني دایمي اوس"ې برخھ ک ھي، باید  پھ اولډکو

 
د کار ګمارونکو الرښود او د  ویب پانھ )Central-I 9( سنټرل ۹-آید  )USCIS(د یو اس سي آی اس  •

ځانګړي مھاجر ال پي آر ې ي اوسٻدونکي، لکھ چدایم ي چې اکثرداسنادو مثالونھ لرو وړ لد من کتاب
)LPR(  یا ځانګړي مھاجر سي پي آر)CPR( د  یز کارت سرهنغیر محدود ټول: شمول دھ ي، پو، یی وړ

مھاجرت  دلوستلو وړ د د ماشین ټاپھ یا )I-551( ۵۵۱-د آیجواز؛  لوویا د موټر چلو پانھپیژندایالتي 
ټاپھ؛ یا د  )I-551( ۵۵۱-آی د سره د عکس او )I-94(۹۴-آیسره بھرني پاسپورټ؛  )VIRM( ېویز

   .کی کارتدونٻدایمي اوس
 
ځانګړي مھاجر ال  لھ چې ولیکدا نشي فورمھ ډکھ کړي،  )I-9( ۹-د آی يګمارونک وروستھ لدې چې یو •

 غوښتھ  واسنادد کار کولو د اجازې  دبیرتھ څخھ  )CPR(یا ځانګړي مھاجر سي پي آر  )LPR(پي آر 

https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/book/export/html/59502
https://www.uscis.gov/book/export/html/59502
http://www.justice.gov/ier
https://www.justice.gov/crt/page/file/1132606/download
https://www.justice.gov/crt/page/file/1132606/download
https://www.irs.gov/publications/p15
https://www.irs.gov/publications/p15
https://www.ssa.gov/employer/hiring.htm
https://www.e-verify.gov/faq/my-employee-applied-for-a-social-security-number-ssn-but-has-not-yet-received-it-what-should-i
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-resources/handbook-for-employers-m-274/60-evidence-of-status-for-certain-categories/61-lawful-permanent-residents-lpr
https://www.uscis.gov/i-9-central/temporary-i-551-stamps-and-mrivs
https://www.uscis.gov/i-9-central/temporary-i-551-stamps-and-mrivs


 
-آیچې د  بھرني پاسپورټ لری، لکھوړتیا بیا تصدیق کولو تھ ا) ا(ھ لدې چې د کارګر اسناد تپر وکړی
۵۵۱ )I-551( یا ام آر آی وي ټاپھ )MRIV( ولری )(۹۴-، لکھ چې آیديیو رسید ) بI-94(  عکس چې

 خپل د انتخابارګران کولی شي چې ک کولو پھ مھال،تصدیق  د بیا .ټاپھ ولری )I-551( ۵۵۱-و ھم د آیا
ښودلي  کې ارلو پھ وختګمکار  د دوی ی چې ھغھ سند وښیې چېاو اړتیا نھ لر د منلو وړ اسناد وښیې

 .صدیق کړيی چې د دایمي اوسٻدنکی کارتونھ بیا تاجازه نلرکارګمارونکی دا .و
 
 د فورمې پھ اړه معلومات )I-9( ۹-د آیره کولو اجازه لرونکو پیرولیانو لپاد کار  
 

پھ وخت  کولوډ د ېفورمد  )I-9( ۹-ید آ پیرولیان ياجازه لرونکد کار کولو څخھ  )DHS(د ډی ایچ اس  •
 . انتخاب کړي "بھرني کيند کار کولو اجازه لرو" خې الندېرد لومړۍ ب ایدبکې 

 
د لپاره  د ثابتولولپاره د کار کولو د اجاازې رمې وف ۹-او د آی پیرولیان کولی شي چې د دوی د ھویت  •

 .اسناد وکاروي منلو وړکوم نور د ، یا فورمھ )I-766 EAD( ي اې ډیی ۷۶۶-آی
 
اس /اس کیو(ځانګړي مھاجر وضعیت "صادریږي سره  داشتد دی یاد )I-94( ۹۴-ځینې پیرولیانو تھ آی •

فورمې لپاره د اعتبار د  )I-9(۹-مګر د آیکارول کیدی شي ګټو لپاره  وځیند چې  "پیرول )SQ/SI( )آی
 .دیوړ ن

 
کلھ چې د  ،د ښودلو فیصلھ کوی )EAD(اې ډی ی ی د د فورمې لپاره )I-9( ۹-آید ھغھ کار ګران چې  •

اسناد معتبر ارهد اجازې لپ ر کولواامدار توګھ د کود پھچې د بای ،رسیږیوپای تھ  )EAD(دوی ای اې ډی 
 اړتیا نلرياو  و وړ اسناد وښیيلد انتخاب د من خپلپدې حال کې، کارګران کولی شي چې  .يوړاندې کړ

   .وو يښودل وښیي چې د ګمارلو پھ وختچې ھغھ ډول اسناد 
 

 

 

 
  
 

-7688الین  ټارھوړیا کارګ )IER( ی آرییا د آی وګورئ،  rce.gov/ieiwww.justد نورو معلوماتو لپاره، 
-دوشنبھ ( 1-800-255-8155 ټ الیناکارګماونکي ھوړیا  )IER(ی آر یھ زنګ ووھئ، یا د آی ت 225-800-1
 .)پھ وختمتحده ایاالتو د شرقی زون  د ،ېپور بجو ۵ ترماښام د بجو څخھ تر  ۹د سھار  ھ،جمع

 IER's 1-800-237-2515 .شي کٻدیپاتھ  پرتھ نامھ دخبري  لفونیتون لري او تژباړونکې خدمات ش/لساني
TTY ) ری آیآی .(  
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https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#dhs
https://www.justice.gov/crt/frequently-asked-questions-faqs#lpr
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