Amharic

ማብራሪያ:

ጊዜያዊ የድህንነት ስጋት ከለላ (TPS)

የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ሃላፊ የሆኑት ሴክሬታሪ ማዮርካስ ኦክቶበር 21, 2022 ባስተላለፉት ውሳኔ መሰረት ኢትዮዽያ ጊዜያዊ የደህንነት ስጋት
ከለላ ከተሰጣቸው ሃገሮች ዝርዝር ውስጥ እንድትካተት አዘዋል። ይህ ውሳኔ ተግባሪዊ የሚሆነው የፌደራል ህጎች የሚታተምበት ጋዜጣ ላይ
ከወጣ በኋላ ሲሆን ለ 18 ወራት ተፈፃሚ ይሆናል። ከዚህ በታች ኢትዮጵያውያን በዚህ ውሳኔ መሰረት የሚገኝን ጥቅም ለማግኘት ምን ማድረግ
እንዳለባቸው በዝርዝር ተብራርቷል

አንደኛ
ጊዜያዊ የደህን ነት ከለላ ይሰጠኝ ብሎ ማመልከት
ለእያንዳንዱ አመልካች አስፈላጊ ሰነዶች:

ሁለተኛ
የማመልከቻ ደረሰኝ እና የባዮሜትሪክስ (አሻራ) ቀጠሮ ማስታወቂያ
ዩኤስሲአይኤስ (USCIS) ማመልከቻውን ከተቀበለ እና ከገመገመ በኋላ የክፍያ

I-821 ቅጽ፣ ጊዜያዊ የድህንነት ስጋት ከለላ ማመልከቻ

ማሳወቂያዎችን በፖስታ ይልካል።

I-765 ቅጽ፣ የቅጥር( ሥራ) ፍቃድ ማመልከቻ

በ 3 ሳምንታት ውስጥ ደረሰኝ ካልተላከ ወደ USCIS መደወል ይቻላል፡

የአመልካች ሁለት ለፓስፖርት የሚሆኑ ፎቶዎች

1800-375-5283

የማንነት እና የኢትዮጵያ ዜግነት ማረጋገጫ (ፓስፖርት፣ የልደት
ሰርተፍኬት፣ የፎቶ መታወቂያ፣ ወይም የብሄራዊ መታወቂያ
ፎቶ/ወይም የጣት አሻራ ያለው)
አመልካች አሜሪካ የገባበት ቀን ማረጋገጫ (I-94)
ከኦክቶበር 20፣ 2022 በፊት አሜሪካ ሃገር መግባትን
የሚያስረዳ ማረጋገጫ
I-912 ቅጽ፣ ያለክፍያ ማመልከቻ ስለማቅረብ አመልካች
ወርሃዊ ወይም አመታዊ ገቢው ዝቅተኛ ከሆነና ይህንንም
በሰኋነድ ማስረዳት የሚችል ከሆነ ክፍያ መክፈል ላይኖርበት
ይችላል።
ክፍያዎች፡I-821 ቅጽ፡ $50 ለእያንዳንዱ አመልካች
I-765 ቅፅ፡ $410 ለአንድ አመልካች ከ14-65 እድሜ
$85 የባዮሜትሪክ (አሻራ) ክፍያ አመልካች ዕድሜው 14+
ከሆነ

ይህ ለመረጃ ብቻ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፣ የሕግ ምክር አይደለም።
ECDC 901 S. Highland St. Arlington, VA 22204
ecdcus.org info@ecdcus.org

ሦስተኛ
አመልካቾች ለባዮሜትሪክ ቀጠሮ ተሰጥቶአቸው
የሚከተሉትን ሰነዶች ይዘው መሄድ አለባቸው:

ወደ

USCIS

ሲሄዱ

1. የዜግነት ማስረጃ + ማንነት (ለምሳሌ ፓስፖርት)
2. የባዮሜትሪክስ (አሻራ) ቀጠሮ ማስታወቂያ
3. አመልካቹ ከዚህ ቀደም የተሰጠው እና ጊዜው ያላለፈበት የስራ ፈቃድ (EAD) ካርድ ካለ

ስለ የጊዘያዊ ደህንነት ከለላ ማወቅ የሚገባዎት ጠቃሚ መረጃዎች:
የጊዜያዊ ደህንነት ከለላው ተግባራዊ በሚሆንበት ወራት ጊዜ ውስጥ አሜሪካን ሃገር
በህጋዊነት የመኖር እድል ያገኛሉ
የጊዘያዊ ደህንነት ከለላውን ማግኝት ማለት ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ማለት አይደለም
የጊዜያዊ ደህንነት ከለላው ሊራዘም ይችላል። ነገር ግን ይህንን አስቀድሞ ማረጋገጥ
አይቻልም።
የጊዘያዊ ደህንነት ከለላ የተሰጠው ሰው በሚቀጥሉት ወራት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ወንጀል
ካልፈፀመ ወይም ለአሜሪካ መንግስት የደህንነት ስጋት መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ከዚህ
ሃገር እንዲወጣ አይገደድም
ጊዘያዊ የደህንነት ከለላ የተሰጠው ኢትዮዽያዊ የጉዞ ሰነድ ማግኘትና ወደሌላ ሃገር የመጏዝ
መብት ይኖረዋል (ቅጽ I-131 በመሙላት)

