अस्थायी रूपमा संरक्षित हैसियत (टिपिएस) बारे अत्यन्त जरुरी सुचना:

टिपिएसवाला कामदारहरूले तयारी गरिराख्नुपर्ने कु राहरू
ट्रम्प सरकारले निर्मम रूपमा एल सालभाडोर, हाइटी, होन्डु रस, नेपाल, निकारागव
ु ा र सड
ु ान गरी ६ वटा राष्ट्रहरूको टिपिएस अन्त गरेको छ । यी
परिवारहरूलाई सुरक्षा दिलाउनको लागि अमेरिकी संसद (कङ्ग ्स
रे ) मा संधर्ष त जारी छ नै, तर पनि लाखौं टिपिएस वालाहरूले आउँदा समयमा आफ्नो
हैसियतहैसियत गुमाउने संभावना सामना गर्नुपर्ने भएको छ। यो संघर्षमा तपाईंको यूनियनले तपाईंलाई साथ दिइरहने नै छ, अनि हामी तपाईं आफ्नो
सुरक्षा र सचेतताको लागि निम्न कुराहरू गरिराख्न सुझाव दिन्छौं: :

आफ्नो परिवारसँग खुलरे कुरा गर्नुहोस्

हैसियत गुमाएको खण्डमा, या गिरफ्तारीमा परेको, थुनामा परेको, या दे श निकालामा परेको खण्डमा के गर्ने भनेर सल्लाह गर्नुहोस्
तपाईंका योजनाहरू लिखित रूपमा राख्नुहोस् र सबैलाई त्यसबारे राम्रो जानकारी दिनुहोस्
कोही जिम्मेवार व्यक्तिलाई तपाईंको बालबच्चाको जिम्मा दिनुहोस्

तपाईंको यूनियनको प्रतिनिधिसँग कुरा गर्नुहोस्

तिष्ठित अधिवक्ता (वकिल) को लागि सुझाव माग्नुहोस्
तपाईंले जागिर गुमाउनु भएमा फेरि पुनर्वहाली हुन पाउने तपाईंको अधिकार (“रिइन्स्टेटमेन्ट राइट्स) बारे सम्झौता भएको छ या छै न भनी सोध्नुहोस्
टिपिएस सवालका बारेमा ज्ञान दिने र वकालत गर्नमा सहायता प्रदान गर्नुहोस्

वकिलसँग कुरा गर्नुहोस्

तपाईंको हैसियतमा केही मिलाउन सकिन्छ कि बुझ्नुहोस्
तपाईंको बालबच्चाको जिम्मेवारी कसैलाई सुम्पिनको लागि कानुनी अनुमतिको व्यवस्था गर्नुहोस्
कानुनी अधिवक्ता तोक्नको लागि निजी हकमा छु ट दिने प्रक्रिया परु ा गर्नुहोस् र DHS Form G-28 (होमल्यान्ड सेक्यूरिटी फारम G-28) भर्नुहोस्

निम्न कागजातहरू परिआएमा तुरुन्त हात पर्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ह
नु ोस्
राहदानी
स्कू ल रेकर्डहरू

जन्मदर्ता प्रमाण पत्र
बैंक रेकर्डहरू

स्वास्थ्य (अस्पताल) रेकर्डहरू
घरजग्गाका कागजातहरूहरू

आफ्नो अधिकारहरू बुझिराख्ह
नु ोस्

प्रहरी या अध्यागमन एजेन्टहरूसँग सामना गर्नुपर्यो भने बिचलित नभईकन शान्त रहनुहोस्
“राइट्स कार्ड” (तपाईंका अधिकारहरू लेखिएको कार्ड) सँधै वालेटमै राखिराख्नुहोस,् अनि प्रहरीलाई त्यो दिनुहोस् ।
(कार्डको नमुना यहाँ राखिएको छ)
प्रहरी या अध्यागमनले ढोका ढकढकाएमा न्यायधिशले सही गरेको वारेन्ट नदे खाएसम्म ढोका नखोल्नुहोस्

जरुरी फोन नम्बरहरूको सूची सँधै साथमा राख्ह
नु ोस्
कन्सुलेट/दुतावास
वकिल/अधिवक्ता
यूनियन प्रतिनिधि

टिपिएस वाला कामदारहरूको न्यायको लागि संघरम
्ष ा सामेल हुनुहोस्

आफ्ना कथाहरू सुनाउनुहोस्
सामुदायिक संस्थाहरूमा संलग्न हुनुहोस्
आफ्नो यूनियनमा स्वयंसव
े ा गर्नुहोस्
यो वर्षको खर्च सम्बन्धी विधेयकहरूमा टिपिएसको लागि स्थायी समाधान बारे बदुँ ाहरू सामेल गराउन आफ्नो सांसद (कङ्ग ्स
रे सदस्य) हरूलाई
फोन गरेर आग्रह गर्नुहोस्

