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آیا شما یک تبعھ افغانستان ھستید؟

ممکن است برای وضعیت محافظت

واجد شرایط باشیدTPSشده موقت 

ایجاد شده است. این مشاوره، مشاوره حقوقی نیست و جایگزین ، بخش حقوقی مھاجرت سلب مسئولیت: این مشاوره توسط انجمن کمک حقوقی

متخصص مھاجرت نمیشود.مشاوره یک 

متحده و اکنون در ایاالتبار بھ طور معمول در افغانستان اقامت داشتید) ( یا اگر ملیت ندارید و اخرین اگر تبعھ افغانستان ھستید

درخواست دھید کھ بھ TPSفظت شده موقت ، ممکن است بتوانید برای  وضعیت محاھستید و وضعیت مھاجرت دائمی در اینجا ندارید

و کار ، بھ طور قانونی در ایاالت متحده زندگی تعیین شده است TPSشما اجازه میدھد تا زمانی کھ افغانستان بھ عنوان یک کشور 

کنید.

؟فاظت شده موقت چیستوضعیت ح

. ھربار کھ بھ طور قانونی در ایاالت متحده زندگی وکار کنیدوضعیت است کھ بھ شما امکان میدھد TPS وضعیت حفاظت شده موقت

درخواست دھید و تا زمانی کھ ل سکیورتی کارت اعتبار دارد، بھ شما امکان میدھد برای مجوز کار و شماره سوشیاماه 18بھ مدت 

تعیین است میتواند تمدید شود.TPSافغانستان بھ عنوان یک کشور 

م؟اقدام کنTPSم برای چھ زمانی میتوان

اقامت داشتھ اند) ( و برای افرادی کھ ملیت ندارند  و اخرین بار بھ طور معمول در افغانستان برای اتباع افغانستان TPSدوره ثبت نام 

ختم میگردد.2023نوامبر 20غاز و بھ تاریخ ا2022می 20از تاریخ 

؟تاچی مدتی اعتبار داردTPS، اگر تایید شوم

میتواند بھ پایان میرسد. دولت ایاالت  متحده 2023نوامبر 20شروع میشوند و در2022می 20از برافغانستان TPSدوره فعلی 

، باید نام فعلی مورد تایید قرار گرفتیدتخاب  کنند. اگر تمدید شد و شما در این دوره ثبت را با توجھ بھ شرایط افغانستان انTPSتمدید

ثبت نام خود را در دوره ثبت نام بعدی تمدید کنید.

خود بھ چی مدارکی نیاز دارم؟TPSبرای درخواست 

در 2022مارچ 15) اینکھ در 2ھستید و (فغانستان) اینکھ شما یک تبعھ ا1ثابت کنید: ( TPSچیز را برای درخواست3شما باید 

) کھ از ان زمان  تا کنون بھ طور مداوم در ایاالت متحده اقامت داشتھ اید. 3(ایاالت متحده اقامت داشتید و 

) مدرک تابعیت افغانی 1(

ذکره) از افغانستان ھمراه عکس یا اثر انگشت ( ت، سند کارت ملی پاسپورت ، کارت تولد •

) تاریخ ورود 2(

مارچ 15ویا سایر اسنادی کھ ورود شما را بھ ایاالت متحده را در تاریخ 94، اسناد آیتاپھ ورود پاسپورت •

.و یا قبل از ان ثابت کند2022
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مارچ یا قبل از آن تا بھ امروز 15از تاریخاقامت در ایاالت متحده ) 3(

ھایالتی ، نام، تایید دولتی ثبت مالیات ھای IRS، ترانسکرپ تکس W-2( چک معاش ،فرم سوابق استخدامی •

. اظھار نامھ بانک ھایی کھ با انھا کارکرده ایدھای کار فرما ،

رسیدھا ، یا نامھ از شرکت ھایکھ دریافت خدمات رق (گاز، برق، تلفن و غیره )یل ھای اب و برسید کرایھ ، ب•

را نشان میدھد. 

در ایاالت متحده تحصیل ، نامھ ھا و غیره) از مکاتبی کھ شما یا فرزندانتان سوابق مکتب( کارت ھای گزارش•

.کھ نام مکتب و تاریخ حضور در مکتب را نشان میدھدید، کرده ا

ان با ذکر نام مرکز درمانی یا داکتر و تاریخ درمدرمان شما یا فرزندانتان، سوابق بیمارستانی یا پزشکی برای •

ویا بستری در بیمارستان.

ام.درمورد محل سکونت شما و شناسایی شما با نکلیساھا، اتحادیھ ھا یا سازمان ھای دیگر، تاییدھای •

لد شده اند، تاریخ انتقاالت و حوالھ ھای بانکی، د گواھی تولد فرزندان شما کھ در اینجا متوسایر اسناد متفرقھ، مانن•

.ھ ھا و غیره، قراردادھا، وام ھای مسکن، بیمھ نامنامھ ھا، سوشیال سکیورتی کارت، لسانس درایوری

؟برای من تضمین شده استTPSشم، آیااگرمن اھل افغانستان با

:نخیر، حتی اگر اھل افغانستان باشید واجد شرایط نیستید اگر

وطلبانھ بھ افغانستان یا کشوری بازگشتھ اید کھ اخرین بار بھ طور معمول در خارج از ایاالت متحده در ان شما دا.1

تھ ایداقامت داش

بھ طور مداوم در ایاالت متحده اقامت نداشتھ اید 2022مارچ 15شما از تاریخ .2

ری در ایاالت متحده محکوم شده اید یا جنایات بیشت2شما بھ ھرجنایت یا .3

، شما باید برای ھر موضوع یک گواھی الف : اگر تا بھ حال دستگیر شده اید، مورد استناد قرار گرفتھ اید یا بھ جرمی محکوم شده اید

قانون مھاجرت صحبت کنید.با یک متخصص TPSقبل از درخواست باید نامھ دریافت کنید و شما 

کدام فرم را باید پرکنیم؟

را نیز I-765. اگر میخواھید یک سند مجوز کار داشتھ باشید، باید فرم را ارسال کنیدI-821باید حداقل فرم TPSبرای درخواست

کتبی ( یا درخواست معافیت از ھزینھ را بصورت را ارسال کنیدI-912زینھ ھستید، باید فرم معافیت ھپرکنید. اگر مایل بھ درخواست 

خاصی در پرونده شما وجود دارد "دالیل عدم پذیرش "را پرکنید، اگر I-601رم بخواھید). ممکن است الزم باشد ف

ھزینھ تشکیل پرونده وجود دارد ) . اما www.uscis.gov(بارگیری کنیدUSCISیت ھمھ فرم ھا را میتوان بصورت رایگان از وبسا

کھ باید پرداخت شود مگر اینکھ از ھزینھ صرف نظرشود. 

انجمن با مرکز8449553425با شماره بعد از ظھر، دوشنبھ تا جمعھ 5صبح تا 9لطفا از ساعت برای کسب اطالعات بیشتر،

یرید.کمک ھای حقوقی تماس بگ


