
  پروژه حمایت از افغان ها در مرکز برابری پارس  

 

 

 
 

 من برای تبعه های افغانستان  TPSمراحل بعدی: خانه پری درخواست 

 
. می خواهیم به   TPS Pro Seتشکر از شما برای شرکت کردن در کلینیکی مان برای پر کردن در خواست    )خودکار( 

 و مدارک پشتیبانی به طریقه درست فرستاده  شود. TPSشما کمک کنیم تا درخواست تان برای 

 
 

 است.  ۲۰۲۳نوامبر  ۲۰تا  ۲۰۲۲مه   ۲۰اولیه برای تبعه های افغانستان از  TPSثبت نام  

 
 

 تان و جمع آوری کردن در ترتیب زیر: TPSتکمیل کردن بسته 

 

    .رمو«( یا فU.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITYیا حواله پول )قابل پرداخت به »چک  .１
G1450   اگر هزینه های روی )فرم کارت اعتباری( در(USCIS .)بپردازید یا اگر قابل اجرا باشد 

 : درخواست برای اطالع الکترونیکیG-1145فرم  .２

 ( هستید USCISاز هزینه های  معافیتدر حال پر کردن یک اگر هزینه )معافیت  I-912فرم  .３
a.  حمایه )مدارک  خواهد شد! معافیت ردپر کنید یا در خواست  حمایه وی هزینه با مدارک  معافیتهمیشه

 مالیات بر درآمد فدرال سالی جاری است(. ۱۰۴۰شامل تأیید نامه مزایا یا اثبات درآمد و فرم  وی 
 ( با مدارک پشتیبانی TPS) درخواست وضعیت حفاظت شده موقت I-821فرم  .４

a.  ،مارس  ۱۴تاریخ ورودی، و حضور مستمر و فیزیکی در ایاالت متحده از شواهد و مدارک ملیت
۲۰۲۲ 

قبل، و یکی   EAD، کپی جلو و پشت کارت I-94درخواست برای مجوز کار با مدارک پشتیبانی ) I-765فرم  .５

شامل دو تا عکس پاسپورت  مدرک شناسایی معتبر مثل پاسپورت افغانستان معتبر، کارت شناسایی کالیفرنیا(. 
 نکنید!  شاموفر

 
کدام پیک که شما استفاده می کنید و در برای فرستادن درخواست تان به  USCIS)توجه: آدرس  فرستادن بسته تان به:

.  DHL، و UPSفرم ها از طریق سرویس پستی، »فد اکس«،   USCISزندگی میکنید، وابسته است(.  تکدام ایال

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

afghanistan-country-designated  پر کردن«()کلیک کردن »کجا 
 

 

 سیاه استفاده کنید.  م قلرا با دست پر می کنید، فقط از  USCISاگر فرم های  .１

 در زبان خارجی دارید، باید ترجمه ی انگلیسی گواهی شده با آن بفرستید. حمایه ویاگر مدارک  .２
 را فراموش نکنید حتی اگر یکی داشته باشید. یددج EADپر کردن برای مجوز کار یا کارت  .３

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


  پروژه حمایت از افغان ها در مرکز برابری پارس  

 

 

داشتن  ع آن را طوالنی کند.می تواند با اطال USCISمنقظی خواهم شد ولی  ۲۰۲۳نوامبر  ۲۰در   EADکارت  .４

 مهم است. EADیک افزونه برای اطمینان از ادامه داشتن کارت 

است که در انتظار تایید بر  TPSجدید شما تحت دسته بندی جدیدی قرار می گیرد که برای متقاضیان  EADکارت  .５

 . خود هستند TPSنامه های 

در جعبه امضا را فراموش نکنید. مهم است که بدون جعبه در همه فرم ها می   USCISامضا کردن فرم های  .６

 . I-765مانند، بخصوص فرم 

پس از آن پر کردن. چشم پوشی هزینه اولیه یا  TPSمی توانید برای مدرک مسافرتی آزادی مشروط با درخواست  .７

است. این فرم اینجاست:  دالر ۵۷۵برای هر درخواست کننده  USCISبرای مدرک مسافرتی نیست. هزینه 

131-https://www.uscis.gov/i 
با   TPSاگر تا به حال به یک جرم جنایی دستگیر، متهم یا محکوم شدید )در هر کجای دنیا(، باید قبل از پر کردن  .８

 یک وکیل مهاجرت مشورت کنید.
با یک وکیل مهاجرت مشورت  TPS، باید قبل از پر کردن  جواب می دهید I-821اگر »بله« به هر سوال در فرم   .９

 کنید. 
 ستید. مدارک اصلی نمی فرستید مگر اینکه مدرک سابقه کیفری یا تصمیم دادگاه باشد.  بفر USCISتنها کپی ها به  .１０

خود را با رعایت تمام الزامات ثبت نام   TPSتایید می شوید، به یاد داشته باشید که وضعیت  TPSاگر شما برای  .１１

 )از جمله ثبت نام مجدد در صورت یا زمانی که این اتفاق می افتد( حفظ کنید. 
 

 بعد چیست؟
 

باره تحت بیومتریک )اثر انگشت( قرار بگیرید. در هر صورت شما یک  ممکن است از شما خواسته شود که دو •
 دریافت خواهید کرد. USCISاز  اطالعیه

• USCIS تایید فرم  \هایی را برای دریافت درخواست )ها(، معافیت از هزینه  طالعیهاI-912  بیومتریک و تایید ،

 ای شما ارسال می کند.نهایی درخواست بر
به روز کنید. فرم  AR-11از طریق فرم اینترنتی  USCISاگر آدرس جدید دارید، همیشه آدرس تان را با  •

 https://www.uscis.gov/ar-11اینجاست: 
آدرس« به م »تغییر وراز طریق فبه صورت آنالین آدرس تان را با سرویس پستی همیش ، تغیر کان کردیداگر  •

 .  خانه پری کنیو و یا هم به سرویس پوستی مراجع کرده فورمه تغیر آدرس را خانه پری کنید
منتشر نشده   USCISافغانستان در حال حاضر در سایت   TPS پروسهمتفاوت است، زمان  پروسهجدول زمانی  •

    USCIS processing times. شود پروسه تکمیل  ماه تا یک سال طول بکشد تا ۶است، اما ممکن است 
 

 ***USCISماشین حساب هزینه *****و وب سایت های مرتبط با 
https://www.uscis.gov/feecalculator 

Form I-912 Request for Fee Waiver  

I-821 form and instructions (TPS Application) 

Form I-765 and instructions (EAD/Work Authorization) 

 I-131 Advance Parole/Travel Document 

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

designated-country-afghanistan 

 

https://www.uscis.gov/i-131
https://www.uscis.gov/ar-11
https://egov.uscis.gov/processing-times/
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

