آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد؟
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای وﺿﻌﯾت ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷده ﻣوﻗت  TPSواﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﯾد
ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت :اﯾن ﻣﺷﺎوره ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑﺧش ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﮭﺎﺟرت اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﺷﺎوره ،ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﻣﺷﺎوره ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣﮭﺎﺟرت ﻧﻣﯾﺷود.

اﮔر ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد) ﯾﺎ اﮔر ﻣﻠﯾت ﻧدارﯾد و اﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت داﺷﺗﯾد( و اﮐﻧون در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ھﺳﺗﯾد و وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت داﺋﻣﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧدارﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای وﺿﻌﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻣوﻗت  TPSدرﺧواﺳت دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور  TPSﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت  ،ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر
ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظت ﺷده ﻣوﻗت ﭼﯾﺳت ؟
وﺿﻌﯾت ﺣﻔﺎظت ﺷده ﻣوﻗت TPSوﺿﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده زﻧدﮔﯽ وﮐﺎر ﮐﻧﯾد .ھرﺑﺎر
ﺑﮫ ﻣدت  18ﻣﺎه اﻋﺗﺑﺎر دارد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯾدھد ﺑرای ﻣﺟوز ﮐﺎر و ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑﯾورﺗﯽ ﮐﺎرت درﺧواﺳت دھﯾد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور  TPSﺗﻌﯾﯾن اﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻣدﯾد ﺷود.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑرای  TPSاﻗدام ﮐﻧم؟
دوره ﺛﺑت ﻧﺎم  TPSﺑرای اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) و ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻠﯾت ﻧدارﻧد و اﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﻧد(
از ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻣﯽ  2022اﻏﺎز و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  20ﻧواﻣﺑر  2023ﺧﺗم ﻣﯾﮕردد.

اﮔر ﺗﺎﯾﯾد ﺷوم TPS ،ﺗﺎﭼﯽ ﻣدﺗﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد؟
دوره ﻓﻌﻠﯽ  TPSﺑراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از  20ﻣﯽ  2022ﺷروع ﻣﯾﺷوﻧد و در 20ﻧواﻣﺑر  2023ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد .دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﯾﺗواﻧد
ﺗﻣدﯾد TPSرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺗﻣدﯾد ﺷد و ﺷﻣﺎ در اﯾن دوره ﺛﺑت ﻧﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺧود را در دوره ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﻌدی ﺗﻣدﯾد ﮐﻧﯾد.

ﺑرای درﺧواﺳت  TPSﺧود ﺑﮫ ﭼﯽ ﻣدارﮐﯽ ﻧﯾﺎز دارم؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد  3ﭼﯾز را ﺑرای درﺧواﺳت  TPSﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد (1) :اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد و ) (2اﯾﻧﮑﮫ در  15ﻣﺎرچ  2022در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت داﺷﺗﯾد و ) (3ﮐﮫ از ان زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ طور ﻣداوم در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﯾد.
) (1ﻣدرک ﺗﺎﺑﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ
•

ﭘﺎﺳﭘورت  ،ﮐﺎرت ﺗوﻟد  ،ﺳﻧد ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ) ﺗذﮐره( از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣراه ﻋﮑس ﯾﺎ اﺛر اﻧﮕﺷت

) (2ﺗﺎرﯾﺦ ورود

•

ﺗﺎﭘﮫ ورود ﭘﺎﺳﭘورت  ،اﺳﻧﺎد آی 94وﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ورود ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده را در ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﺎرچ
 2022و ﯾﺎ ﻗﺑل از ان ﺛﺎﺑت ﮐﻧد.
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) (3اﻗﺎﻣت در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﺗﺎرﯾﺦ 15ﻣﺎرچ ﯾﺎ ﻗﺑل از آن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
•
•
•
•
•
•

ﺳواﺑﻖ اﺳﺗﺧداﻣﯽ ) ﭼﮏ ﻣﻌﺎش ،ﻓرم  ، W-2ﺗراﻧﺳﮑرپ ﺗﮑس  ،IRSﺗﺎﯾﯾد دوﻟﺗﯽ ﺛﺑت ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ  ،ﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﮐﺎر ﻓرﻣﺎ  ،اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮐرده اﯾد.
رﺳﯾد ﮐراﯾﮫ  ،ﺑﯾل ھﺎی اب و ﺑرق )ﮔﺎز ،ﺑرق ،ﺗﻠﻔن و ﻏﯾره ( رﺳﯾدھﺎ  ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ از ﺷرﮐت ھﺎﯾﮑﮫ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺳواﺑﻖ ﻣﮑﺗب) ﮐﺎرت ھﺎی ﮔزارش ،ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻏﯾره( از ﻣﮑﺎﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺣﺻﯾل
ﮐرده اﯾد ،ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﮑﺗب و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺿور در ﻣﮑﺗب را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺳواﺑﻖ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای درﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ،ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ داﮐﺗر و ﺗﺎرﯾﺦ درﻣﺎن
وﯾﺎ ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن.
ﺗﺎﯾﯾدھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر ،درﻣورد ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺷﻣﺎ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم.
ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﻣﺗﻔرﻗﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔواھﯽ ﺗوﻟد ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗوﻟد ﺷده اﻧد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎﻻت و ﺣواﻟﮫ ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑﯾورﺗﯽ ﮐﺎرت ،ﻟﺳﺎﻧس دراﯾوری ،ﻗراردادھﺎ ،وام ھﺎی ﻣﺳﮑن ،ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻏﯾره.

اﮔرﻣن اھل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷم ،آﯾﺎ TPSﺑرای ﻣن ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت؟
ﻧﺧﯾر ،ﺣﺗﯽ اﮔر اھل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳﺗﯾد اﮔر:
 .1ﺷﻣﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﺷوری ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ اﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ان
اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﯾد
 .2ﺷﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﺎرچ  2022ﺑﮫ طور ﻣداوم در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻗﺎﻣت ﻧداﺷﺗﮫ اﯾد
 .3ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھرﺟﻧﺎﯾت ﯾﺎ  2ﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﺣﮑوم ﺷده اﯾد
اﻟف  :اﮔر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﯾد ،ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟرﻣﯽ ﻣﺣﮑوم ﺷده اﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﮔواھﯽ
ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از درﺧواﺳت  TPSﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﮐدام ﻓرم را ﺑﺎﯾد ﭘرﮐﻧﯾم؟
ﺑرای درﺧواﺳت TPSﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﻓرم  I-821را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻣﺟوز ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓرم  I-765را ﻧﯾز
ﭘرﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت ھزﯾﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓرم  I-912را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد) ﯾﺎ درﺧواﺳت ﻣﻌﺎﻓﯾت از ھزﯾﻧﮫ را ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ
ﺑﺧواھﯾد( .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻓرم  I-601را ﭘرﮐﻧﯾد ،اﮔر "دﻻﯾل ﻋدم ﭘذﯾرش " ﺧﺎﺻﯽ در ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ وﺟود دارد
ھﻣﮫ ﻓرم ھﺎ را ﻣﯾﺗوان ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن از وﺑﺳﺎﯾت  USCISﺑﺎرﮔﯾری ﮐﻧﯾد) . (www.uscis.govاﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ھزﯾﻧﮫ ﺻرف ﻧظرﺷود.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌد از ظﮭر ،دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  8449553425ﺑﺎ ﻣرﮐز اﻧﺟﻣن
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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