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नवंबर १, २०१९ स मको िमितमा  

एल सा भाडोर,हटैी,िनकारागुआ, 
सुडान,हो डुरस तथा नपेालका  
टी पी एस सुिवधाधारीह   
हिैसयतमै रहने    
२०१९ सालको नवंबर १ मा होम या ड से यू रटीले (डी एच एस) एल सा भाडोर, हटैी,िनकारागुआ,सुडान,हो डुरस 
तथा नेपालका टी पी एस सुिवधाधारीह का लािग काम गन पाउने अिधकारको अविधको याद जनवरी ४, २०२१स म 
ल याईएको एक सूचना जारी गरेको िथयो। यो एक अ थायी याद थपाई, काम गन पाउने अिधकारको लािग मा  हो। 

प शासनले गरेको यी छ रा ह का टी पी एस  सुिवधा खारेजी, िवचाराधीन मु ाह का कारणले,लामो समय दिेख 
ब द ैआएका ४,००,००० भ दा बढी बािस दाह का जीवनलाई अिनि ततामा रा द,ै रो ा नै रहने छन् । 
 

एल सा भाडोर, हटैी, िनकारागुआ, सुडान, हो डुरस तथा नेपालका  
टी पी एस सुिवधाधारीह ले जा  पन र गन पन मह वपूण जानकारी: 
 
१. काम गन पाउने अिधकारको याद जनवरी ४, २०२१ स म वत: थिपयो  
टी पी एस स बि धत मु ाह  बाट असर परेका छ रा ह  - एल सा भाडोर, हटैी, िनकारागुआ, सुडान, हो डुरस तथा 
नेपालका टी पी एस सुिवधाधारीह का टी पी एस काम गन पाउने अिधकारको याद जनवरी ४, २०२१ स म वत:  
थिपएको छ। अिहलेको लािग भािवत रा ह का स पूण ि ह  टी पी एस हिैसयतमा नै रहने छन्। यसको समयाविध 
टी पी एस-स बि धत मु ाका प रणाम अनुसार प रवतन न स दछ। 
 
२. कुनै कामको लािग याद थ  िनवेदन दन नपन तथा कुनै दता शु कको आव यकता नपन  
हालका सा भाडोरी, है टवासी, िनकारागुआली, सुडानी, हो डुराली तथा नेपाली टी पी एस सुिवधाधारीह ले आ ना टी 
पी एस सुिवधाह  जनवरी ४, २०२१ स म कायम रा  कुनै शु क ितन अथवा िनवेदन पेश ग ररहन पदन। य द तपाईको 
टी पी एस हिैसयत हालको भएको तथा तपाईको दशेको पुन: दता गन अविधमा उिचत त रकाले तपाईले टी पी एस पुन: 
दता गनु भइसकेको अव था छ भने अमे रकामा िनर तर काम गन पाउने अनुमित तपाईले  वत: कायम रा ु नेछ। 
 
 
३. टी पी एस हिैसयतको माण बो ु होस् तथा तपाईको काम गन पाउने अनुमित मागेमा 
िनि त कागजात दखेाउनको लािग तयार रहनुहोस्  
तपाई सँग टी पी एस हिैसयत छ भ े माण रा ु मह वपूण छ। य द मागेमा, तपाई सँग जनवरी ४, २०२१ स म काम 
गन पाउने अिधकार छ भनेर मािणत गन तपाईले आ नो रोजगारदातालाई आ नो काम गन पाउने अिधकार प  तथा 
नवंबर ४, २०१९ को फेडरल रिज टर नो टस दन स ु छ। iAmerica.org/tps बाट फेडरल रिज टरको एक 

ितिलिप डाउनलोड गनुहोस्। 
 
४. य द छ भने आ नो युिनयनको ितिनिध सँग कुरा गनुहोस्  
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य द तपाई एक युिनयनमा आब  नु छ भने, आ नो युिनयनको ितिनिध सँग काम गन पाउने अिधकारको बारेका 
रोजगारदाताको ह मा तपाईलाई म त ग रदउे भनेर कुरा गनुहोस्। 
 
५. कुराह  बद न स े छन ्  
टी पी एस सँग स बि धत मु ाह का प रणामका आधारमा काम गन पाउने अिधकारको याद थपाईको समयाविध 
प रवतन न स दछ। य द टी पी एस - स बि धत मु ामा नकारा मक फैसला न गयो भने, सरकारले एल सा भाडोर 
बाहके सबै दशेह का टी पी एस छ मिहना जित छोटो समयमा नै पिन ब द गन स दछ। सा भाडोरीह लाई कुनै पिन 
नकारा मक अदालती फैसला भएको अि तम िमित बाट एक वष स म संर ण गनछु भनेर अमे रकाले एल सा भाडोर सँग 
सहमित गरेको िथयो। तयार रहनु मह वपूण छ। 
 
६. अक  कारको अ यागमन हिैसयतको लािग तपाई यो य नु छ क भनेर पिन प ा 
लगाउनुहोस्। 
कैय  टी पी एस सुिवधाधारीह  अमे रकामा वष  दिेख ब दै आएका छन् तथा अ य कारका अ यागमन हिैसयत तथा 
सुिवधाह का लािग यो य न स दछन्। स भािवत अ यागमनका िवक पह का आंिशक सूची हने iAmerica.org/TPS 
को जाँच सूची योग गनुहोस् र यसपिछ एक िति त अ यागमन अिधव ा वा कानूनी सेवा सँ था सँग परामश 
िलनुहोस्। आ नो लािग सिह बाटो प ा लगाउन तपाई  iAmerica.org/immi मा भएको अनलाईन immi उपकरण 
पिन योग गन स ु छ।  
 
७. िति त कानूनी सहायता िलनुहोस्। 
 iAmerica.org/legalhelp मा िति त अ यागमन अिधव ाह  तथा कानूनी सेवा सँ थाह  भे ाउनु होस्। तपाईलाई 
म त गन स छु भनेर दावी गन ठगह  वाट ब नुहोस्। 
 
८. आ ना अिधकारह  जा ुहोस् ! अमे रक  संिबधान अ तगत तपाई सँग अिधकारह  न्। 
अमे रकामा सवै ि ह  सँग अमे रक  संिबधान अ तगत िनि त अिधकारह  छन। iAmerica.org को Know 
Your Rights (आ नो अिधकारह  जा ुहोस्) भ े भागमा हनेुहोस्।  
 
९. लडाइँ िसि दएको छैन  
हामीले यो छोटो याद थपाईको वागत गरे पिन, यो पया  छैन। अमे रकालाई चािहएको कुरा भनेको वष  दिेख 
प रवारह लाई पालन पोषण गद तथा अमे रक  अथत मा योगदान दद वैध पमा बिसरहकेा तथा काम ग ररहकेा टी 
पी एस सुिवधाधारीह , डी इ डी भएका लाइबे रयालीह  तथा सपना दे ेह लाई िन काशन बाट एक थायी समाधान 
हो।  
 
१०. कदम चा नुहोस् तथा आ नो आवाज पुयाउनुहोस् ! 
आ ना प रवार, साथीह , िछमेक ह  तथा सहपाठीह लाई आ वासी प रवारह लाई सरं ण गनको लािगको लडाइँमा 
संल  गराउनुहोस्। टी पी एस भएका जनताह लाई संर ण ग रयोस तथा टी पी एस सुिवधाधारीह लाई अमे रकामा 
वैध पमा ब  दनको लािग ग रएको यासलाई समथन ग रयोस भ े माग गन तपाईका कां ेसका सद यह लाई फोन 
गन उनीह लाई आफु सँग संल  गराउनुहोस् :१-८८८-२०४-८३५३  
 

आ वासी प रवारह लाई संर ण गनको लािगको लडाइँमा हामी एक जूट छौ।  ँ  
 
 
 


