
ट्रम्प सरकारले एल साल्ाडोर, हाइटी, होन्डुरस, नेपाल, ननकारागडुवा र सडुडान गरी ६ वटा देशहरूको अस्ायी रूपमा संरक्षित हैससयत (टटनपएस) 
रद्द गरेको छ – र अदालतहरूले पनन सो ननर्णयलाई सदर गददै अगाडी बढ्न अनडुमनत टदएको छ । यटद तपाईं, या तपाईंको ननकटका कोही, या 
तपाईंसँग काम गनने कोही नेपाली टटनपएस अनतग्णत हुनडुहुनछ ्ने तपाईंलाई ननमन कडु राहरूको जानकारी हुनडु अतयनतयै जरुरी छ:

अदालतको निर्णयले मेरो हैसियतहैसियतमा के अिर पार्ण ?
अब रामोस ्सनेस ननलसन मडुद्दाको उजडुरीमा सरकारको नवजय ्एकोले, अदालतले टटनपएस रद्द गनने प्रनरियालाई अगाडी बढ्न आदेश टदनेछ। 
प्रायः यो प्रनरिया पडुरा हुन ५२ टदन लागछ । तयसपसछ DHS (नडपाट्णमेनट अफ होमलयान् सेकययूररटी) ले टटनपएस अनत गनने प्रनरिया शडुरु गनने आशय 
धोषरा गररसकेको छ । यसको मतलब, यटद कङ््ेसले कडु नै हसतषिेप नगरेको खणडमा तपाईंको टटनपएस र काम गनने अनडुमनत पत्र ननमन अनडुसार 
अनत हुनछ:

काम गिने अिुमनत पत्र स्वत: ि्वीकरर हुिे भिेको के हो ?
सवत: नवीकरर हुने ्नेको तपाईंले आफनो काम गनने अनडुमनत पत्र (EAD) मा छानपएको अननतम ममनतपसछ पनन मासि उललेखखत ममनतसमम 
कानडुनी रूपमै काम गरररहन पाउने व्यवस्ा हो । तपाईंले आफनो काम गनने ठाउँको हानकमलाई आफनो देशसँगसँग समबन्धित फेडेरल रेजजसटर 
नोटटस (Federal Register Notice) को प्रनत मात्र देखाए पडुगछ । यो जानकारी यहाँ पनन उपलब्ध छ: uscis.gov/tps

यदद मेरा हानकमले मलाई िमसया ददए भिे के गिने ?
यटद तपाईंको हानकमले तपाईंको काम गनने अनडुमनत पत्रको मानयता मासि प्रश्न गरेमा तडुरुनतै आफनो ययूननयनलाई सम्पक्ण  गनडु्णहोस् । तपाईंको 
हानकमलाई देखाउनडुपनने मडुखय बडुँदाहरू समेटटएको पत्रको नमयूना यहीँ उपलब्ध छ ।

दिनपएि अनत हुिे भएमा तयिको तयारीको लानग म के के गि्ण िकरु ?
हरेक व्यसतिको अवस्ा क््न्नक््न्नै हुन सकछ, तयसैले तपाईंले आफना नवक््न्न नवकलपहरू राम्ररी बडुझनको लानग प्रनतमठित वनकलसँगसँग नै सललाह 
गनडु्णपनने हुनछ। सहायता र सडुझावको लानग आफनो ययूननयनको प्रनतननमधसँग सम्पक्ण  गनडु्णहोस् । 

यो िमसया िमाधाि गि्ण कङ्ग ्ेिले के गरर रहेको र त ?
2019 मा, “हाउस अफ रेप्रेजेनटेटट्” (अमेररकी संसदको तललो सदन) ले सबै टटनपएस वालाहरूलाई नागररकता पाउन सकने प्रनरियामा लयाउन 
एउटा दह्ो नवधेयक पास गररसेकेको छ; अब ससनेट (मासिललो सदन) ले पनन पास गनडु्णपछ्ण । ययूननयनहरूले पनन टटनपएसलाई फाइदा हुने नवक््न्न  
नवधेयकहरू (S. 879 र SECURE ऐन) पास गराउन सकदो प्रयास गरररहेको छ । यसका सािै टटनपएसको स्ायी समाधानको लानग यो वष्णको 
सरकारको खर्ण ननधा्णरर गनने नवधेयकहरूमा नवक््न्न बडुँदाहरू सामेल गराउने प्रयासमा पनन हामी लानगपरेका छौं । टटनपएस पररवारहरूको नहतको 
लानग साि्णक नवजय हाससल नगरेसमम श्रममक अक््यान तपाईंलाई साि टदइरहने छ ! 

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

नेपाली कामदारहरूले थाहा पाइराखननुपनने कनु राहरू




