
ट्रम्प सरकारल ेनिर्मर रूपरा एल सालभाडोर, हाइटी, होन्डुरस, िपेाल, निकारागडुवा र सडुडाि गरी ६ वटा राष्ट्रहरूको टटनपएस अन्त गरकेो छ । यी 
पररवारहरूलाई सडुरक्ा टिलाउिको लानग अरेररकी ससंि (कङ्ग्से) रा सधंर्म ्त जारी छ ि,ै ्तर पनि लाखौं टटनपएस वालाहरूल ेआउँिा सरयरा आफिो 
हसैसय्तहसैसय्त गडुराउि ेसभंाविा सारिा गिडु्मपिने भएको छ। यो सघंर्मरा ्तपाईंको यनूियिल े्तपाईंलाई साथ टिइरहि ेि ैछ, अनि हारी ्तपाईं आफिो 
सडुरक्ा र सच्ेत्ताको लानग निमि कडु राहरू गररराखि सडुझाव टिनछौं: :

आफ्नो परिवािसगँ खलुिे कुिा ग्ुनुहनोस्
हसैसय्त गडुराएको खणडरा, या नगरफ्तारीरा परकेो, थडुिारा परकेो, या िेश निकालारा परकेो खणडरा के गिने भिरे सललाह गिडु्महोस्ग
्तपाईंका योजिाहरू सलखख्त रूपरा राखिडुहोस्ग र सबलैाई तयसबार ेराम्ो जािकारी टििडुहोस्ग 
कोही जजमरवेार व्यसतिलाई ्तपाईंको बालबच्ाको जजमरा टििडुहोस्ग

तपाईंकनो यून्य्कनो प्रनतन्धिसँग कुिा ग्ुनुहनोस्
न्तष्ठि्त अष्धवतिा (वनकल) को लानग सडुझाव रागिडुहोस्ग
्तपाईंले जानगर गडुराउिडु भएरा फेरर पडुिव्महाली हुि पाउिे ्तपाईंको अष्धकार (“ररइन्सटेटरनेट राइट्गस) बार ेसमझझौ्ता भएको छ या छैि भिी सोधिडुहोस्ग
टटनपएस सवालका बारेरा ज्ाि टिि ेर वकाल्त गि्मरा सहाय्ता प्रिाि गिडु्महोस्ग

वनकलसगँ कुिा ग्ुनुहनोस्
्तपाईंको हसैसय्तरा केही ष्रलाउि सनकनछ नक बडुझिडुहोस्ग
्तपाईंको बालबच्ाको जजमरवेारी कसलैाई सडुम्म्पिको लानग कािडुिी अिडुरन्तको व्यवस्ा गिडु्महोस्ग
कािडुिी अष्धवतिा ्तोकिको लानग निजी हकरा छडु ट टिि ेप्रनरिया पडुरा गिडु्महोस्ग र DHS Form G-28 (होरलयान् सकेयरूरटी फारर G-28) भिडु्महोस्ग

न्म्  कागजातहरू परिआएमा तरुुनत हात प न्े गिी सुिक्षित ठाउमँा िाख्हुनोस्
राहिािी जनरि्ता्म प्रराण पत्र ्सवास्य (अस्प्ताल) रकेड्महरू
्सकूल रकेड्महरू बैंक रकेड्महरू घरजगगाका कागजा्तहरूहरू

आफ्नो अधिकािहरू बझुििाख्हुनोस् 
प्रहरी या अधयागरि एजनेटहरूसगँ सारिा गिडु्मपर्ग यो भि ेनबचसल्त िभईकि शान्त रहिडुहोस्ग
“राइट्गस काड्म” (्तपाईंका अष्धकारहरू लखेखएको काड्म) सधँ ैवालटेर ैराखखराखिडुहोस्ग, अनि प्रहरीलाई तयो टििडुहोस्ग ।  
(काड्मको िरडुिा यहा ँराखखएको छ)
प्रहरी या अधयागरिल ेढोका ढकढकाएरा नयायष्धशल ेसही गरकेो वारनेट ििेखाएसमर ढोका िखोलिडुहोस्ग

जरुिी फनो् ्मबिहरूकनो सचूी सिैँ साथमा िाख्हुनोस्
कनसडुलटे/दु्तावास
वनकल/अष्धवतिा
यूनियि प्रन्तनिष्ध

टिनपएस वाला कामदािहरूकनो नयायकनो लानग संघरनुमा सामेल हु्हुनोस्
आफिा कथाहरू सडुिाउिडुहोस्ग
सारडुिाष्यक संस्ाहरूरा सलंगि हुिडुहोस्ग
आफिो यूनियिरा ्सवयसंवेा गिडु्महोस्ग
यो वर्मको खच्म समबन्ी नवधयेकहरूरा टटनपएसको लानग स्ायी सराधाि बार ेबडुिँाहरू सारले गराउि आफिो सासंि (कङ्ग्से सि्सय) हरूलाई 
फोि गररे आ्ह गिडु्महोस्ग

अस्थायी रूपमथा संरक्षित हैससयत (टिपपएस) बथारे अतयनत जरुरी सुचनथा: 

टिपिएसवाला कामदारहरूले तयारी गररराख्नुि्ने कनु राहरू


