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 چک لیست برای باز دیدکنندگان کلینیک جایگزین مشاوره حقوقی نمی شود.

 

 
 TPSچک لست برای 

 

 

 اقل یکی را بیاورید ، ولی هر چقدر که دارید  بیارورید  حد—اثبات ملیت .１
a.  هر دو فعلی و منقضی شده—هر پاسپورت که دارید 
b.  شناسنامه/ کارت تولد 
c.  مثل جواز رانندکی —کارت که عکس شما باشد 
d. مثل تذکره —کارت ملی با اثر انگشت و یا عکس 

 در ایاالت متحده حضور داشته اید.  ۲۰۲۲مارچ  ۱۵اثبات حضور در ایالت متحده. شما باید نشان بدهید که  .２
a. هر چقدر از ذیل را که دارید بیاورید 
b.  مدارک نباید مربوط به یک ماه باشد ولی مدارک مختلف —تا کنون ۲۰۲۲مارچ  ۱۵مدارک از مدت

 از هر ماه تا کنون
c. اینجا چند نمونه است:—مدارک باید نام، آدرس، و تاریخ نشان بدهد 

i. پاسپورت با مهر ورودی یا مهر ورودی در مدارک دیگر 
ii. *** 
iii.  )رسید وام مسکن \رسید اجاره )کرایه 
iv. تباریصورت حساب کارت اع \ اظهارات بانک 
v. اسناد پزشکی 
vi. آب(  \برق  \ صورت حساب )گاز 
vii.  کیبل \انترنت   \پل های تلفن 
viii.  فیش های یا )رسید( معاش  \ اسناد مکتب مدارک استخدامی 
ix.  )اظهار نامه مالیاتی )تکس 
x. ( رسیدهای مانی اوردرMoney Order)  
xi.  یا سایر سوابق سفارش انالین \امازون 
xii.  ایاالت متحده هستیدعکس های که نشان میدهد شما در 
xiii. بیمه و ثبت موتر 
xiv. نامه ها و پست های که در ایاالت متحده دریافت کرده اید 
xv. نامه های از کلیسا، مسجد، مرکز فرهنگی، اتحادیه ها و غیر دریافت کرده 
xvi. هر اسنادی که شما باور دارید حضور شما را در آمریکا ثایت میکند 
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 چک لیست برای باز دیدکنندگان کلینیک جایگزین مشاوره حقوقی نمی شود.

 

 یا مدارک ذیل را بیاورید:  .３
a.  
b. برای حمایت کردن چشم پوشی هزینه 

i. کال”، “کش  -مدارک )تایید نامه مزایا( نشان دادن رسید مزایا ی عمومی )“کال فریش”، “مدی
 اید”(

ii.  برای همه افراد درآمدی در خانواده، از جمله فرم های  ۲۰۲۰اظهارنامه مالیاتیW-2 
iii. اثبات درآمد جاری دیگر 

c. ( چک یا حواله قابل پرداخت به “یا: هزینهU.S .Department of Homeland Security .)”

 **برای هزینه ها به زیر مراجعه منید. 
 

 بیاورید:  اگر با پلیس تماس داشتید، لطفا   .４
a.  سوابق دستگیری 
b.  سوابق اتهامات 
c.  گواهی تسویه حساب 

 EAD/Workکارت  کیاگر قبال   یشود حت یم هی)توص دی به منظور درخواست کارت مجوز کار جد .５
Authorization دیمعتبر داشته باش :) 

a. 2 دیمتر( به همراه داشته باش یسانت 5متر در  یسانت 5/نچیا 2در   نچیا 2) یعکس مشابه پاسپورت. 

 
 

 *جدول هزینه برای درخواست های اولیه
 

 و مجوز کار TPS TPSتنها  سن

 ۵۰$ ۵۰$ سال  ۱۴زیر 

۱۴-۶۵ $۱۳۵ $۵۴۵ 

 ۱۳۵$ ۱۳۵$ و بیشتر ۶۶

 
 USCISماشین حساب هزینه 

USCIS Fee Calculator 

 
 مرجع تان برای  TPSفرم های 

• https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-912.pdf     فورم معافیت فیس  

•  https://www.uscis.gov/i-821                                                                  فورم تی پی اس  

•  https://www.uscis.gov/i-765                                                                   فورم مجوز کار  

•  131-https://www.uscis.gov/i وجه داشته باشید که این فرم برای آزادی مشروط بشر دوستانه، پیش از آزادی  ت

مشروط، و مجوز های ورود مجدد استفاده می شود، بنابر این آزادی مشروط پیش از این تنها یکی از کاربردهای آن است.  
خواهد یک سند سفر برای هیچ معافیت هزینه ای برای آزادی مشروط وجود ندارد، بنابر این برای هر فردی که می 

 دالر بپردازد.  ۵۷۵خروج از ایاالت متحده دریافت کند، باید 

 
USCIS \   سایت مهاجرت برایTPS  برای اتباع افغان 

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-
designated-country-afghanistan 

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-912.pdf
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/i-131
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-afghanistan
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-afghanistan

