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သငသ်ည ်ြမန်မာ/ဗမာ�ိ�ငင်သံားလား။ 
 

သငသ်ည ်ယာယ ီခိ�လ�ခံွင့ ် (TPS) ကိ� ခံစားခွင့ ်

 !ိ�ိ�ငပ်ါသည ်
 

ေ%ကညာချက်- ဤအ%ကြံပ*ချကက်ိ� ဥပေဒေရးရာ က.ညီေရး လ.မ�အဖဲွ1အစည်း၊ လ.ဝငမ်�4ကီး%ကပ်ေရး ဥပေဒဌာနက ြပ*လ�ပ်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဤသည်မ!ာ တရားဝင ်အ%ကြံပ*ချကမ်ဟ�တသ်ည့်အြပင ်လ.ဝငမ်�4ကီး%ကပ်ေရး က9မ်းကျငပ်ညာ !င၏် အ%ကံဉာဏ်လည်း မဟ�တပ်ါ။ 

 
သငသ်ည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တွင ်ေနထိ�ငလ်ျက်��ိေသာ ြမနမ်ာ/ဗမာ�ိ�ငင်သံားြဖစ�်ပီး သင့တွ်င ်အ�မဲတမး် 
ေြပာငး်ေ#$%ေနထိ�ငခွ်င့ ်မ��ိေသးလ'င ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကိံ� TPS ဟ� သတ်မ�တ်ထားသ၍ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တွင ်
သင့အ်ား တရားဝင ်ေနထိ�င၊် အလ�ပ်လ�ပ်ခွင့ြ်ပ/မည့် ယာယီ ခိ�လ1ံခွင့ ်(TPS) ကိ� ေလ'ာက်ထားခွင့ ်သင့တွ်င ်
��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။ 
 
ယာယ ီခိ�လ�ခံွင့ဆ်ိ�သည်မ!ာ အဘယန်ည်း။ 
ယာယီ ခိ�လ1ံခွင့ဆ်ိ�သည်မ�ာ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တငွ ်သင့အ်ား တရားဝင ်ေနထိ�င၊် အလ�ပ်လ�ပ်ခွင့ေ်ပးေသာ 
အေြခအေန ြဖစပ်ါသည်။ တစ7်ကိမ်လ'င ်၁၈ လ သက်တမ်း���ိပီး အလ�ပ်ပါမစ�်�င့ ်လ:မ1ဖ:လံ�ေရးနပံါတ်ကိ� 
ေလ'ာက်ထားခွင့ ်ရေစသည့အ်ြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကိံ� TPS �ိ�ငင်အံြဖစ ်သတ်မ�တ်ထားသ၍ 
သက်တမ်းြပနတိ်�းေပး�ိ�ငပ်ါသည်။ 
 
TPS ကိ� ဘယမ်!ာ ေလ?ာကထ်ား�ိ�ငပ်ါသလ။ဲ 
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံားများအတွက် TPS စာရငး်သွငး်ရနက်ာလမ�ာ ၂၀၂၁ ခ���စ၊် ေမလ 25 ရက်မ� ၂၀၂၁ ခ���စ၊် �ိ�ဝငဘ်ာလ 
22 ရက်အထ ိြဖစပ်ါသည်။ 
 
က9�်�ပ်ကိ� ခွင့ြ်ပ*လိ�ကလ်?င ်TPS က ဘယေ်လာက%်ကာ သကတ်မ်း !ိပါသနည်း။ 
ြမနမ်ာအတွက် လက်��ိ TPS သက်တမ်းမ�ာ ၂၀၂၁ ခ���စ၊် ေမလ ၂၅ ရက်မ�စတင�်ပီး ၂၀၂၂ ခ���စ၊် �ိ�ဝငဘ်ာလ ၂၅ 
ရက်တွင ်က�နဆ်ံ�းပါသည်။ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်� အစိ�းရသည် ြမနမ်ာအတွက် TPS ကိ� သက်တမ်းတိ�းေပးရန ်
ေရွးချယ်�ိ�ငပ်ါသည်။ သက်တမ်းတိ�းေပးလိ�က်�ပီး ဤလက်��ိ စာရငး်သွငး်ကာလအတွငး် သင့ကိ်� 
ခံစားခွင့ေ်ပးလိ�က်လ'င ်ထိ�စာရငး်သွငး်မ1ကိ� လာမည့် စာရငး်သငွး်ကာလအတွငး် သက်တမ်းတိ�းရန ်လိ�ပါမည်။ 
 
က9�်�ပ်၏ TPS ေလ?ာကလ်@ာအတကွ ်မည်သည့် စာရွကစ်ာတမ်းများကိ� လိ�ပါသနည်း။ 
TPS အတွက် ေလ'ာက်ထားရန ်သငသ်ည် အချက်သံ�းချက်ကိ� သက်ေသြပရနလိ်�ပါသည်- (၁) သငသ်ည် 
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ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံားြဖစေ်Cကာငး်၊ (၂) သငသ်ည် ၂၀၂၁ ခ���စ၊် မတ်လ ၁၁ ရက်တွင ်အေမရကိန ်ြပည်ေထာငစ်�၌ 
ေနထိ�ငေ်နခ့ဲေCကာငး်��င့ ်(၃) သငသ်ည် ထိ�အချိနက်တည်းက အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တွင ်ဆက်တိ�က် 
ေနထိ�ငခ့ဲ်ေCကာငး်။ 
 
(၁) ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံားြဖစေ်Cကာငး် အေထာက်အထား 

• �ိ�ငင်ကံ:းလက်မ�တ်၊ ဓာတ်ပံ�ပါ��ိေသာ ေမးွစာရငး် သိ�မ့ဟ�တ် သင့ဓ်ာတ်ပံ� ��င့/်သိ�မ့ဟ�တ် လက်
ေဗွရာပါေသာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်မံ� �ိ�ငင်သံားြဖစေ်Cကာငး် အေထာက်အထား။ 

 
(၂) ဝငေ်ရာက်သည့် ရက်စွ ဲ

• �ိ�ငင်ကံ:းလက်မ�တ�်�ိ အဝငတံ်ဆပ်ိတံ�း၊ I-94 ဆိ�က်ေရာက်/ထက်ွခွာ မ�တ်တမ်း သိ�မ့ဟ�တ် ၂၀၂၁ ခ���စ၊် 

မတ်လ ၁၁ ရက်တွငြ်ဖစေ်စ၊ ထိ�ရက်မတိ�ငမ်ီြဖစေ်စ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�သိ� ့ သင ်ဝင်

ေရာက်ခ့ဲေCကာငး် သက်ေသြပ�ိ�ငမ်ည့် အြခား စာရွက်စာတမ်းများ။ 

 
(၃) ၂၀၂၁ ခ���စ၊် မတ်လ ၁၁ ရက်တွင ်ြဖစေ်စ၊ ထိ�ရက်မတိ�ငမ်ီကြဖစေ်စ လက်��ိအချိနအ်ထ ိ
အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တငွ ်ေနထိ�ငေ်Cကာငး်- 

• အလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငမ်1 မ�တ်တမး်များ (လစာြဖတ်ပိ�ငး်၊ W-2 ေဖာငမ်ျား၊ IRS အခွန ်မ�တ်တမ်းများ၊ 
ြပည်နယ်အခွနေ်ဆာငရ်န ်တငြ်ပထားေCကာငး် ြပည်နယ်၏ အတည်ြပ/ချက်၊ သင့အ်လ�ပ်��ငဆ်မီ� စာများ၊ 
သင ်အလ�ပ်တဲွလ�ပ်ေနသည့် ဘဏမ်ျားထမံ� ေငစွာရငး်��ငး်တမ်းများ)။ 

• င�ားရမ်းမ1 ေြပစာများ၊ အမိသ်ံ�းဝနေ်ဆာငမ်1 ေဘလ်များ (ဂတ်စ၊် လ'ပ်စစမ်းီ၊ ဖ�နး် စသည်ြဖင့)်၊ 
ဝနေ်ဆာငမ်1များကိ� သင ်လက်ခံရ��ိထားသည့် ရက်စွမဲျားကိ� ြပသသည့် က�မOဏမီျားထမံ� စာများ။ 

• အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်���ိ သင ်သိ�မ့ဟ�တ် သင့က်ေလးများ တက်ေရာက်ေနသည့် ေကျာငး်များမ� 
ေကျာငး်အမည်များ��င့ ်ေကျာငး်တက်ရက်စွမဲျားကိ� ြပသသည့် ေကျာငး်မ�တ်တမ်းများ 
(ရီပိ�တ့်ကတ်များ၊ စာများ စသည်ြဖင့)်။ 

• သင ်သိ�မ့ဟ�တ် သင့က်ေလး လက်ခံ ရ��ိထားသည့် က�သမ1အတွက် ေဆး#ံ�၏ အမည် သိ�မ့ဟ�တ် 
ဆရာဝန၏် အမည်��င့ ်က�သသည့် ရက်စွ ဲသိ�မ့ဟ�တ် ေဆး#ံ�တက်သည့် ရက်စွမဲျားကိ� ြပသထားသည့် 
ေဆး#ံ�  မ�တ်တမ်းများ သိ�မ့ဟ�တ် ေဆးက�သမ1 မ�တ်တမ်းများ။ 

• ဘ�ရားေကျာငး်များ၊ အလ�ပ်သမား သမဂPများ သိ�မ့ဟ�တ် အြခား အဖဲွ%အစည်းများထမံ� သင၏် 
ေနထိ�ငမ်1��င့ ်ပတ်သက်ေသာ၊ သင်အ့မည်ကိ� ေဖာ်ြပထားေသာ ေထာက်ခံစာများ။ 

• အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တငွ ်ေမွးဖွားသည့် သင့က်ေလး၏ ေမွးစာရငး်များ၊ ရက်စွပဲါေသာ 
ဘဏေ်ငလွ$မဲ1များ��င့ ်အွနလိ်�ငး်ြဖင့ ်ေငလွ$ဲမ1များ၊ စာသား၊ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်� လ:မ1ဖ:လံ�ေရးကတ်၊ 
ယာQေမာငး်လိ�ငစ်င၊် သးီသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်1ကတ်၊ စာချ/ပ်များ၊ အေပါငစ်ာချ/ပ်များ၊ အာမခံမ:ဝါဒများ 
စသည်ကဲသ့ိ� ့ အြခား အေထေွထ ွစာရွက်စာတမး်များ။ 
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က9�်�ပ်သည် ြမန်မာ�ိ�ငင်မံ!ြဖစ်လ?င ်TPS ရကိ� ရမည်လား။ 
မရပါ။ သငသ်ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်မံ� ြဖစသ်ည့်တိ�င ်ေအာက်ပါ အေြခအေနတွင ်ခံစားခွင့ ်ရ��ိမည် မဟ�တ်ပါ- 

1. သငသ်ည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံိ� ့ြဖစေ်စ၊ အေမရကိနြ်ပည်ေထာငစ်� ြပငပ်တွင ်သင ်ေနာက်ဆံ�း ေနေလ�့�ိခ့ဲေသာ 
�ိ�ငင်သံိ� ့ြဖစေ်စ မိမိဆ�Uအေလျာက် ြပနသ်ွား�ပီးြဖစလ်'င၊် 

2. သငသ်ည် ၂၀၂၁ ခ���စ၊် မတ်လ ၁၁ ရက်ကတည်းက အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တွင ်ဆက်တိ�က် 
ေနထိ�ငြ်ခငး် မ��ိလ'င၊် 

3. သငသ်ည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်�တွင ်7ကီးေလးေသာ ြပစမ်1တစခ်�ခ� သိ�မ့ဟ�တ် အေသးအဖဲွြပစမ်1 
��စခ်���င့အ်ထက်ကိ� ကျWးလွနထ်ားလ'င။် 

a. သငသ်ည် အဖမး်ခံရဖ:းလ'င၊် #ံ� းေတာ်သိ� ့ ဆင့ေ်ခY ခံရဖ:းလ'င ်သိ�မ့ဟ�တ် ြပစမ်1 ကျWးလွနဖ်:းလ'င ်
မည်သည့်အမ1အတွက်မဆိ� တရား#ံ�း၏ အမ1အေCကာငး် ��ငး်လငး်ချက်လက်မ�တ်ကိ� 
ရယ:သင့သ်ည့်အြပင ်TPS ကိ� မေလ'ာက်ထားမီ လ:ဝငမ်17ကီးCကပ်ေရး ဥပေဒေရးရာ 
က[မ်းကျငသ်:��င့ ်ေြပာဆိ�ေဆွးေ�းွသင့ပ်ါသည်။ 

 
က9�်�ပ်သည် မည်သည့်ေဖာငက်ိ� တငြ်ပရန် လိ�ပါသနည်း။ 
TPS ကိ� ေလ'ာက်ထားရန ်သငသ်ည် အနည်းဆံ�း ေဖာင ်I-821 ကိ� တငြ်ပရန ်လိ�ပါမည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်
အလ�ပ်လ�ပ်ခွင့ ်စာရွက်စာတမ်း (အလ�ပ်ပါမစ)် ကိ� လိ�ချငလ်'င ်ေဖာင ်I-765 ကိ�လည်း တငြ်ပရန ်လိ�ပါမည်။ 
သငသ်ည် ကျသင့ေ်ငတွစခ်�အတွက် ကငး်လွတ်ခွင့ကိ်� ေတာငး်ဆိ�လိ�လ'င ်ေဖာင ်I-912 ကိ� တငြ်ပရန ်လိ�ပါသည် 
(သိ�မ့ဟ�တ် ကျသင့ေ်ငတွစခ်�အတွက် ကငး်လွတ်ခွင့ကိ်� စာေရးသား ေတာငး်ဆိ�ပါ)။ သင၏် ြဖစစ်Qတွင ်
“ခွင့မ်ြပ/�ီ�ငေ်သာ အေCကာငး်ရငး်များ” ��ိေနလ'င ်ေဖာင ်I-601 ကိ� တငြ်ပရန ်လိ��ိ�ငပ်ါသည်။ 
 
ေဖာငအ်ားလံ�းကိ� USCIS ဝက်ဘဆ်ိ�ဒ ်(www.uscis.gov) မ� အခမဲ့ ေဒါငး်လ�ဒရ်ယ:�ိ�ငပ်ါသည်။ သိ�ေ့သာ် 
ကျသင့ေ်ငကိွ� ကငး်လွတ်ခွင့ ်ေပးမထားလ'င ်ထိ�သိ�တ့ငြ်ပမ1အတွက် အဖိ�းအခအချိ/% ��ပိါသည်။ 
 

 
ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကိ� သ�ိ�ိရန ်ဥပေဒေရးရာ က:ညေီရး လ:မ1အဖွဲ%အစည်း၏ 
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