هغه څه چې تاسې باید د افغانانو د کډوالۍ د ځانګړي ویزې (اس ای وي) په غوښتنلیک
کې د اسنادو پروسس د بدلون په اړه وپوهیږئ
د  ۲۰۲۲کال د جولی له  ۲۰څخه ،د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت اداره د افغانانو لپاره د مهاجرت د ځانګړي ویزې د
غوښتنلیک په پروسه کې دوه پړاونه سره یوځای کړي دي ( )۱د ماموریت د مشر لخوا تصویب یا کام اپروفل او ( )۲د کډوالۍ ځانګړې ویزې (اس ای
وي) لپاره فورمه.
پخوانۍ پروسه (د کال  ۲۰۲۲د جوالی  ۲۰مخکې)
د کال  ۲۰۲۲د جولی  ۲۰څخه مخکې د کډوالۍ د ځانګړي ویزې لپاره افغان غوښتونکي باید د ډي اس ۱۵۷-فورمې په کارولو سره د متحده ایالتو د
بهرنیو چارو وزارت څخه د ماموریت د مشر لخوا تصویب (چیف اف میشن) غوښتنه کړي وای .د ماموریت مشر له تصویب څخه وروسته غوښتونکي
باید په جال مرحله کې ای ۳۶۰-فورم ډک کړي او د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت ادارې ته ی ې استولي وای.
روند جدید که بتاریخ  ۲۰جوالی  ۲۰۲۲شروع شد
از  ۲۰جولی  ۲۰۲۲متقاضیان جدید ٔ
ویزه خاص مهاجرت افغان ها فقط یک فورم دی اس ۱۵۷-را همراه با درخواست تاییدی رئیس ماموریت
(چیف اف میشن) می فرستند .وزارت خارجه این این فورم را هم به عنوان تاییدی رئیس ماموریت (چیف اف میشن) و هم به حیث درخواستی ویزه
خاص مهاجرت طی مراحل می کند .متقاضیان افغان ویزه خاص مهاجرت دیگر ضرورت به پر کردن فورم ای ۳۶۰-ندارند.
نوې پروسه ( د کال  ۲۰۲۲د جوالی د  ۲۰وروسته)
فورمه د ډی اس ۱۵۷-د  ۲۰۲۲کال د جولی له  ۲۰څخه د افغانانو د ځانګړي کډوالۍ ویزو (اس ای وي) لپاره نوي غوښتونکي یوازې ماموریت
مشر (کام اپروفل) د تصویب له غوښتنې سره یوځای لیږي .د بهرنیو چارو وزارت دا فورمه هم د ماموریت مشر (کام اپروفل) د تصویب په توګه او
همداراز د ځانګړي کډوالۍ ویزې د غوښتنې یا فورمه په توګه پروسس کوي .د ځانګړي کډوالۍ ویزې افغان غوښتونکي نور اړتیا نلري چې ای۳۶۰-
فورمه ډکه کړي.
که تاسو مخکې د ځانګړي کډوالۍ ویزې (اس ای وي) غوښتنه نه وي کړې
د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو (اس ای وي) د نویو غوښتنو لپاره نوې ډي اس ۱۵۷-فورمه وکاروئ .نوی فورم له بهرنیو چارو وزارت
وبسایټ څخه ترلسه کړئ  . travel.state.gov/afghanفورم ډک او لسلیک ی ې کړئ او د ماموریت مشر (کام اپروفل) د تصویب لپاره اړین
اسناد ورسره ضمیمه کړئ .لسلیک شوې فورمه د اړینو اسنادو سره د ویزې ملي مرکز (ان وي سي) ته په دې بریښنالیک کې واستوئ:
AfghanSIVApplication@state.gov
که ستاسو غوښتنلیک ومنل شو ،د ویزې ملي مرکز به تاسو ته یو تایید لیک واستوي د لرښوونو سره چې د ځانګړي کډوالۍ پاتې پروسه څنګه پرمخ
بوځئ.
که تاسو مخکې د ویزې ملي مرکز سره اړیکه نیولې وي ،مګر ستاسو د غوښتنلیک یا اپلیکیشن اسناد بشپړ نه وي
تاسو باید ډي اس ۱۵۷-بشپړ شوې فورمه د ویزې ملي مرکز (ان وي سي) ته لیږلې وي ترڅو ستاسو غوښتنلیک یا اپلیکیشن د اسنادو له پلوه بشپړ
وګڼل شي او د ماموریت مشر (کام اپروفل) د ک تنې لپاره چمتو وي .که مو ډي اس ۱۵۷-لسلیک شوې فورمه لیږلې ويً ،
فعال د تاسو لخوا نه کوم اقدام
ته اړتیا نشته .ډي اس۱۵۷-فورمه ستاسو د غوښتنلیک په توګه کارول کیږي .که ستاسو اپلیکیشن یا غوښتنلیک ومنل شو ،د ویزې ملي مرکز به تاسو
ته یو تایید لیک واستوي د لرښوونو سره چې د ځانګړي کډوالۍ (اس ای وي) پاتې پروسه څنګه پرمخ بوځئ.

که تاسو تراوسه ډي اس ۱۵۷-السلیک شوې فورمه نه ده سپارلې ،نو له دې ویب پاڼې څخه نوې فورمه ترالسه کړئ:
travel.state.gov/afghan
فورمه ډکه کړئ ،لسلیک ی ې کړئ او د ماموریت مشر (کام اپروفل) د تصویب لپاره اړین اسناد ورسره ضمیمه کړئ.
لسلیک شوی فورمه د اړینو اسنادو سره د ویزې ملي مرکز (ان وي سي) ته په دې بریښنالیک واستوئ:
AfghanSIVApplication@state.gov
که ستاسو اپلیکیشن یا غوښتنلیک ومنل شو ،د ویزې ملي مرکز به تاسو ته یو تایید لیک واستوي د لرښوونو سره چې د ځانګړي کډوالۍ (اس ای وي)
پاتې پروسه څنګه پرمخ بوځئ.
که تاسو  ۲۰۲۲کال د جوالی  ۲۰څخه مخکې خپل کام اپروفل یا د ماموریت مشر تصویب ترالسه کړی وي
که د امریکا څخه د باندې یاستئ او:
که مو مخکی د ای ۳۶۰-فورمه د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت
که مو تر اوسه د ای ۳۶۰-فورمه د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت
ادارې ته استولې ده
ادارې ته ل نه ده استولې
که تاسو د  ۲۰۲۲کال د جولی  ۲۰څخه مخکې د ماموریت مشر (کام د تاسې لخوا نه بل کوم اقدام ته اړتیا نشته
اپروفل) تصویب ترلسه کړی وي ،کولی شئ په نوې پروسه کې برخه
د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت اداره ستاسې غوښتنلیک
واخلئ .لندني اسناد دغه ایمیل ادرس ته واستوۍ:
پروسس کوي .وروسته له دې چې د تابعیت او مهاجرت اداره ستاسې
NVCSIV@state.gov
غوښتنلیک تایید کړ او د ویزې ملي مرکز ته ی ې واستو ،د ویزې ملي
خپل نوم
مرکز وروسته تاسو ته لرښوونه کوي چې د ځانګړې ویزې (اس ای
 NVCSIVکیس نمبر
وي) پاتې پروسه څنګه بشپړ کیږي.
 COM approval letterیا د ماموریت مشر تصویب
او که ممکن وي د ډي اس ۱۵۷-فورمې یو کاپ ي راولېږئ چې
مخکې مو د ماموریت مشر (کام اپروفل) د غوښتنلیک سره
استولې وه .د ویزې ملي مرکز وروسته تاسو ته لرښوونه کوي
چې د ځانګړې ویزې پاتې پروسه څنګه بشپړ کیږي.
که د امریکا دننه یاستئ او:
که مو تر اوسه د ای ۳۶۰-فورمه د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت
ادارې ته ل نه ده استولې
ې
فورم ای ۳۶۰-د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت ادار ته واستوئ.

که مو مخکی د ای ۳۶۰-فورمه د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت
ادارې ته استولې ده
د تاسې لخوا نه بل کوم اقدام ته اړتیا نشته.

وروسته له دې چې د تابعیت او مهاجرت اداره ستاسې غوښتنلیک تایید د متحده ایالتو د تابعیت او مهاجرت اداره ستاسې غوښتنلیک
کړ او د ویزې ملي مرکز ته ی ې واستو ،د ویزې ملي مرکز وروسته تاسو ته پروسس کوي .وروسته له دې چې د تابعیت او مهاجرت اداره ستاسې
غوښتنلیک تایید کړ او د ویزې ملي مرکز ته ی ې واستو ،د ویزې ملي
لرښوونه کوي چې د ځانګړې ویزې (اس ای وي) پاتې پروسه څنګه
مرکز وروسته تاسو ته لرښوونه کوي چې د ځانګړې ویزې (اس ای
بشپړ کیږي.
وي) پاتې پروسه څنګه بشپړ کیږي.
که تاسو د ماموریت مشر تصویب (کام اپروفل) د کال  ۲۰۲۲د جوالی پر  ۲۰یا هغه څخه مخکې ترالسه کړي ده
د ویزې ملي مرکز به تاسو ته یو تایید لیک واستوي د لرښوونو سره چې د ځانګړی ویزې (اس ای وي) پاتې پروسه څنګه پرمخ بوځئ.

