
(TPS) وضعیت محافظت شده مؤقت
پروسه درخواست

مرحله 1

فورم I-821، درخواست برای وضعیت محافظت شده
مؤقت

فورم I-765، درخواست برای اجازه کار
فورم I-912، در صورت امکان، درخواست برای

معافیت فیس. اگر بتوانید عاید کم یا دریافت مقداری

کمی از مزایای خاصی را نشان دهید، ممکن است

مجبور به پرداخت مصرف تشکیل دوسیه نباشید.

دو قطعه عکس به سایز پاسپورت برای هر متقاضی
تثبیت هویت وملیت افغان*

تثبیت تاریخ ورود به ایاالت متحده (I-94 مهر ویزه

بشردوستانه)

تثبیت اقامت دوامدار از تاریخ 15 مارچ 2022 و حضور

فزیکی از تاریخ 20 می 2022**

I-821:ا50$ برای هر درخواست کننده
I-765: ا410$ برای هر درخواست کننده 14 تا 65 سال
85$ فیس بایومتریک برای هر متقاضی 14 سال به باال

 TPS  پروسه درخواست به

اسناد الزم برای هر یکی از درخواستها:

 
* به عنوان مثال: پاسپورت، کارت تولد که عکس داشته

باشد یا سند هویت ملی که عکس داشته باشد و/یا نشانه

انگشت

** به عنوان مثال: سوابق کاری، رسید کرایه، بیل آب و
برق، اظهارنامه مالیاتی، سوابق مکتب، سوابق طبی و غیره.

 
فیس تشکیل دوسیه:

مرحله 2

اطالعیه رسید

درخواست و قرار

مالقات های بایومتریک
 

USCIS پس از به دست
آوردن و بررسی درخواست،

اطالعیۀ رسید را به شما

ارسال خواهد کرد

اگر ظرف 3 هفته پس از
تشکیل دوسیه اطالعیه

رسید را دریافت نکردید، به

USCIS :زنگ بزنید

 1-800-375-5283

مرحله 3

قرار مالقات مرکز
(ASC) حمایوی

USCIS درخواست
 

برای شما قرار مالقات

بایومتریک تنظیم خواهد شد.

برای قرار مالقات بایومتریک

باید با داشتن اسناد ذیل به

USCIS مرکز حمایوی برنامه

مراجعه کنید:

 
1. تثبیت ملیت و هویت (به

عنوان مثال، پاسپورت)

 
2. طالعیه مالقات بایومتریک

 
EAD ،3. در صورت امکان

فعلی

مرحله 4

USCIS قضاوت

شما تصمیم USCIS در

مورد درخواست TPS خود را
از طریق پست دریافت

خواهید کرد.

دریافت از طریق پستحضوریدریافت از طریق پستارسال از طریق پست

Temporary Protected Status: Process (Dari)
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