
 موقت   حفاظت   هاقام
 
 پرسیده یم شود  

ْ
 سوال های که مکررا

  
 چیست؟  (TPS) موقت حفاظت   هاقام 
 

     دهد  یم اجازه شده  تعیی    کشورهای  از  برخ   افراد به که است امداد  از شکیل (TPS) موقت حفاظت   اقامه 
ایط در کشوری مادری آنها مانع از بازگشت امن   کار  مجوز با  تا برای مدت موقت در ایاالت متحده بمانند زیرا شر

 آنها یم شود.  
  
ایط واجد کیس چه    است؟  TPS شر
 
ایط  واجد  برای     یک افغانستان ،2022 مارچ ماه از . باشد  شده تعیی    کشور  شهروند  باید  متقاض   بودن،  شر

ایط  واجد  برای  و  دارد وجود TPS برای  خاض قوانی   کشور تعی   شده است.  ط را   فردهر  بودن،  شر افغان دو شر
  دارا باشد: 

ییک بطور  TPS برای شده تعیی    تاری    خ از قبل  آنها  (2) و    افغانستان  شهروند  آنها  (1)         متحده ایاالت در  فی  
  اما  کند منتشر  را مشخیص تاری    خ دولت تا  منتظریم ما  . حضور داشته باشند 

ا
 . بود  خواهد 2022 مارچ احتمال

  
 TPS  چه مدت دوام دارد یا به عبارت دیگر برای چه مدت صادر یم شود؟ 

 
 TPS  

 
       عنوان به  اگرچه   . است شده  تمدید بارها و  بارها تاری    خ طول در  اما  شود، یم صادر ماه 18 برای  عموما

   مداوم طور به  که  دارند وجود شده  تعیی    کشورهای  سایر از متقاضیان  از  برخ   میشود،  بندی طبقه  " موقت"
                       . اند بوده TPS در 1991 سال از سومال  مردم  عنوانمثال، به   . اند  مانده باق   TPS در ها  سال برای
 نام ثبت  شدهتعیی    های دردوره باید فقط  ،TPS حفظ  برای  . اند بوده TPS در 2001 سال از السالوادور  اهل افراد
 . کنید  نام  ثبت دوباره  مجدد 

  
 است؟ اقامت  TPS  آیا 
 
 متحده       ایاالت در  طوالن   بسیار زمان  مدت برای است داده  اجازه افراد به تاریخ   لحاظ  از TPS اگرچه  . خی   

  را شهروندی  یا  اقامت توانید نم  شما  . اقامت نیست این  اما بمانند، 
 
 . کنید  دریافت TPS از  مستقیما

  
  تفاوت  

 
 چیست؟  TPS و  پناهندگ

 
  

 
       است  ممکن که  است بعدی آسیب از ترس  یا فردی آسیب  دلیل  به  شما  مبدا کشور  از محافظت پناهندگ
عضویت  یا  سیایس عقاید ملیت، مذهب،  نژاد، مانند شده محافظت  خاص  زمینه دلیل به  کشورتان  دولت توسط 

   خاص  اجتمایع گروه یک  در  . شوید  متحمل  شما  
 

 در  . شود  یم شهروندی نهایت در  و اقامت  به منجر پناهندگ
  که  است مزیت  یک TPS که، حال 

 
که  است، شده تعیی    کشور یک از  کهفردی شود  یم  صادر دلیل این به  رصفا

   . است خطرناک بسیار آنها برای  آن  به بازگشت 
 

   افتاده اتفاق  خودشخص  برای  آنچه  بر  و است  فردی پناهندگ
  که است پوشیسر  و  عمویم کمک یک  TPS  . است متمرکز

 
 . است  ملیت اساس بر  رصفا

 باشند؟  من درخواست در توانند یم متحده ایاالت در من خانواده  اعضای  آیا 
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 . کنند  ارسال را خود  درخواست باید TPS متقاضیان  همه . خی   
  
ایط واجد متحده ایاالت از خارج در من خانواده  اعضای  آیا   هستند؟  TPS شر
ایط  واجد  برای  . خی    باشد  داشته  حضور  متحده  ایاالت در  خاض  تاری    خ  از قبل  باید متقاض   ،TPS برای  بودن  شر
ایط  واجد  توانند  نم  متحده ایاالت از  خارج افراد بنابراین،  . دهد  ادامه متحده  درایاالت  خود اقامت به و         شر

 . باشند 
 
 کنم؟  سفر TPS با توانم  یم آیا 
 
     خود  کشور به خواهید نم شما  حال،  این با   . کنید  اقدام سفر مجوز برای  توانید  یم دارید، TPS که هنگایم 

  درخواست اگر  ترتیب،  همی    به  . کند  یم  نف   را شما TPSبه نیاز  زیرا کنید، سفر
 

 خواهید نم  دهید، یم  پناهندگ
   . کنید  سفر  خود  کشور  به

 
 
نیست و باید برای مواقع  تفری    ح برای  اما  باشد، تایید  مورد سفر است ممکن اگرچه  که داشته باشید نظر در لطفا
  مجوزسفر ترتیب، همی    به  . شود  رزرو اضطراری   

 
   به  بازگشت  برای تضمیت   هرگز  و  است خروج اجازه اساسا

 . وجوددارد  برنامه  این  برای  دالر  500 بر بالغ  ای هزینه  . داشت  نخواهید شما
 
 کنم؟  کار TPS با داشی    توانم  یم آیا 
 
  اگر   . دهید  درخواست  TPS صدور  از پس  یا  TPS با ارتباط  در  کار مجوز برای  توانید  یم  شما  

ا
 از کار  مجوز قبل

وطدارید،  آزادی  طریق   دالر 400 بر  بالغ ای هزینه  . ندارید  TPS طریق از اضاق   کار مجوز دریافت به نیازی مشر
 . دارد  وجود اپلیکیشن  این  برای

  
 است؟  چقدر  TPS مدت 
 
 یم  منتشر  اطالعیه یک کند،  تمدید را آن بخواهد دولت اگر  . شد  خواهد اعطا ماه 18 مدت به TPS ابتدا، در  

لحا  از  دولت شد،  داده  توضیح باال در  که  همانطور حال، این با   . دهید  درخواست  برایآن  دوباره توانید یم  و  شود
ش  بارها و بارها  را TPS تاریخ   ظ   . دهد  یم گسی 
  
وط آزادی و TPS توانم  یم آیا   باشم؟  داشته  همزمان  را مشر
 . آره  
  
  درخواست صورت در آیا 

 
 کنم؟  اقدام TPS برای  توانم  یم پناهندگ

 
 . آره  
 
وط آزادی  اگر     دنبال  به و باشم داشته مشر

 
 چیست؟  TPS درخواست از هدف هستم، پناهندگ

 TPS  
 
  و است شده  تضمی    شما ملیت  اساس  بر تقریبا

ا
ی  احتمال  آینده      های  سال  برای  توانید  یم که است چی  

وط  . باشید  داشته   . کنید  تمدید را آن  باید شما و است  معتی   خاص  زمان   دوره یک  برای فقط کنون  تا آزادیمشر
 
 

وط  آزادی اگر  . کنند  نم دریافت را افرادآن همه و است سخت فرآیند یک پناهندگ   یا  مشر
 

 به  مجدد  پناهندگ
 . دارید  نگه و  باشید داشته توانید که یم بود خواهد شما برای  عال  محافظت نوع یک TPS نشود،  داده  شما
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 کنم؟  اقدام TPS برای توانم یم  زمان   چه  
 
 این  با  . دهند  درخواست TPS برای توانند یم افغانستان از افراد که هستیم  زمان   اعالم منتظر حارص   حال در  ما 

وع آن  انتظار  در را شما های درخواست توانیم  یم  ما و خواهد بود  زودی  به حال،  . کنیم شر
  
وط آزادی  اگر    کنم؟  اقدام TPS برای  تا  بمانم منتظر  باید  آیا  دارم، مشر
 
    که  معناست  بدان این  . است  درخواست برای محدود پنجره یک  با مرصف  یکبار  فرصت  یک  TPS  . نه قطعا 

س خاص تاری    خ  یک  از پس در  توانند نم اند شده وارد خاص  تاری    خ یک از  پس که افرادی و  بود نخواهد دردسی 
 . دهید  درخواست فورا باید شما  . مهاجرت است التاری در شدن برنده مثل  . دهند  خواست

 
 کشد؟  یم  طول  چقدر TPS دریافت 

 
  این 

 
  اماسوابق شما برریس شود.  که دارد زمان   مدت  به بستیک

ا
              . درخواست  از پس  ماه  12 تا 3 معمول

یک  باید مدت این در      . دهید  انجام بادولت  را بیومی 
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