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

नेपाली कामदारहरूले थाहा पाइराख्नुपर्ने कु राहरू
ट्रम्प सरकारले एल साल्भाडोर, हाइटी, होन्डु रस, नेपाल, निकारागुवा र सुडान गरी ६ वटा दे शहरूको अस्थायी रूपमा संरक्षित हैसियत (टिपिएस)
रद्द गरेको छ – र अदालतहरूले पनि सो निर्णयलाई सदर गर्दै अगाडी बढ् न अनुमति दिएको छ । यदि तपाईं, या तपाईंको निकटका कोही, या
तपाईंसँग काम गर्ने कोही नेपाली टिपिएस अन्तर्गत हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई निम्न कुराहरूको जानकारी हुनु अत्यन्त्यै जरुरी छ:

अदालतको निर्णयले मेरो हैसियतहैसियतमा के असर पार्छ ?

अब रामोस भर्सेस निल्सन मुद्दाको उजुरीमा सरकारको विजय भएकोले, अदालतले टिपिएस रद्द गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढ् न आदे श दिनेछ।
प्रायः यो प्रक्रिया पुरा हुन ५२ दिन लाग्छ । त्यसपछि DHS (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यूरिटी) ले टिपिएस अन्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने आशय
धोषणा गरिसकेको छ । यसको मतलब, यदि कङ्ग ्रेसले कुनै हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा तपाईंको टिपिएस र काम गर्ने अनुमति पत्र निम्न अनुसार
अन्त हुन्छ:

काम गर्ने अनुमति पत्र स्वत: नवीकरण हुने भनेको के हो ?

स्वत: नवीकरण हुने भनेको तपाईंले आफ्नो काम गर्ने अनुमति पत्र (EAD) मा छापिएको अन्तिम मितिपछि पनि माथि उल्लेखित मितिसम्म
कानुनी रूपमै काम गरिरहन पाउने व्यवस्था हो । तपाईंले आफ्नो काम गर्ने ठाउँ को हाकिमलाई आफ्नो दे शसँगसँग सम्बन्धित फेडेरल रेजिस्टर
नोटिस (Federal Register Notice) को प्रति मात्र दे खाए पुग्छ । यो जानकारी यहाँ पनि उपलब्ध छ: uscis.gov/tps

यदि मेरा हाकिमले मलाई समस्या दिए भने के गर्ने ?

यदि तपाईंको हाकिमले तपाईंको काम गर्ने अनुमति पत्रको मान्यता माथि प्रश्न गरेमा तुरुन्तै आफ्नो यूनियनलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईंको
हाकिमलाई दे खाउनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू समेटिएको पत्रको नमूना यहीँ उपलब्ध छ ।

टिपिएस अन्त हुने भएमा त्यसको तयारीको लागि म के के गर्न सक्छु ?

हरेक व्यक्तिको अवस्था भिन्नभिन्नै हुन सक्छ, त्यसैले तपाईंले आफ्ना विभिन्न विकल्पहरू राम्ररी बुझ्नको लागि प्रतिष्ठित वकिलसँगसँग नै सल्लाह
गर्नुपर्ने हुन्छ। सहायता र सुझावको लागि आफ्नो यूनियनको प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

यो समस्या समाधान गर्न कङ्ग ्रेसले के गरि रहेको छ त ?

2019 मा, “हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ” (अमेरिकी संसदको तल्लो सदन) ले सबै टिपिएस वालाहरूलाई नागरिकता पाउन सक्ने प्रक्रियामा ल्याउन
एउटा दह्रो विधेयक पास गरिसेकेको छ; अब सिनेट (माथिल्लो सदन) ले पनि पास गर्नुपर्छ । यूनियनहरूले पनि टिपिएसलाई फाइदा हुने विभिन्न
विधेयकहरू (S. 879 र SECURE ऐन) पास गराउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । यसका साथै टिपिएसको स्थायी समाधानको लागि यो वर्षको
सरकारको खर्च निर्धारण गर्ने विधेयकहरूमा विभिन्न बुँदाहरू सामेल गराउने प्रयासमा पनि हामी लागिपरेका छौं । टिपिएस परिवारहरूको हितको
लागि सार्थक विजय हासिल नगरेसम्म श्रमिक अभियान तपाईंलाई साथ दिइरहने छ !

