
USCIS संग �स्थित समायोजन (Adjustment of Status) खो�ै खारेजी वा िनवा�सनको आदेश पाएका 
अस्थायी संरि�त �स्थित (TPS) प्रा�कता�  

 

 येिद तपाई खारेजी वा िनवा�सनको आदेश पाएको TPS प्रा�कता� �नु�न्छ र TPS मा �दा अिग्रम परोल कागजात 
प्रयोग ग�र यात्रा ग�र फिक� नु भएको छ भने USCIS को तपाईको खारेजी वा िनवा�सनको आदेशको कारणले तपाइको 
�स्थित समायोजन आबेदनमा कुनै कानूनी अिधकार �ेत्र �दैन र  

१. तपाई �स्थित समायोजन आबेदन िदन चाहनु�न्छ, अथवा  

२. तपाइले �स्थित समायोजन को लािग USCIS मा आबेदन िदनुभएको छ, अथवा  

३. USCIS ले तपाइको समायोजन आबेदन अ�ीकार गनु� एकमातै्र कारण तपाईको आवेदनमा USCIS को अिधकार 
�ेत्र नभएर अथवा अिधकार �ेत्र र अ�ीकृितको कमीको कारणले ग�रएको छ (जहाँ छूट उपल� िथयो तर 
अ�ीकाय�ताको माफी यो� आधारको लािग दायर तय ग�रएको वा िनण�य ग�रएको छैन), भने  

 

 ICE प्रमुख कानुनी स�ाहकार (यहाँ हेनु�होस अिभयोजकीय िववेक र प्रमुख कानूनी स�ाहकार को ICE काया�लय) 
को काया�लयमा आफ्नो खारेजी वा िनवा�सन आदेश समा� प्रिक्रया पुन: खोल्नको लािग संयु� प्र�ावमा सामेल �न 
िवचार गन� स�ु�न्छ। 

मािथ भिनए ज�ै ग�र तपाइको खारेजी वा िनवा�सन आदेस र� �नेछ येिद तपाईले पिहले नै USCIS मा �स्थित 
समायोजन आवेदन िदनुभएको छ र अिधकार �ेत्रको कमीको कारणले आबेदन अ�ीकार भएको छ वा अिधकार 
�ेत्रको अभाव र अ�ीकृितको कारणले आबेदन अ�ीकार भएको छ भने(जहाँ छूट उपल� िथयो तर 
अ�ीकाय�ताको माफी यो� आधारको लािग दायर तय ग�रएको वा िनण�य ग�रएको छैन), तपाईले नयाँ I-485(स्थायी 
िनवास दता� गन� वा �स्थित समायोजन गन� आवेदन) िनबेदन गन� स�ु�न्छ अथवा कुनै पिन समयमा  
I-290B(पुनरावेदन वा प्र�ावको सूचना) िनबेदन �ारा उिचत प्रिक्रया पुया�एर USCIS सँग �स्थित समायोजनको लािग 
तपाइँको अ�ीकार ग�रएको आवेदन पुन: खोल्न आबेदन िदन स�ु�न्।  �ाद नाघेको िनबेदन भिन अ�ीकृत 
न�न र तपाइको आबेदन पिहचान को लािग I-290B िनबेदन को पिहलो पानाको सबै भ�ा मािथ "TPS Removal 
Order ' लेख्नुहोला । USCIS ले �ाद नागेका तर मािथ भने बमोिजम आव�कताह� पूरा भएका आबेदनह� 
�ीकार गन�छ। येसै आधारमा मु�ा दायर गन� कुनै पिन ���ले मु�ामा सरकारको प्रितिनिध माफ� त काम गन� 
सक्छ।  

 येिद तपाईलाई अ�ागमन िबसयमा कानूनी स�ाह चािहएमा िवचार पुया�उनुहोस् तपाइलाई स�ाह िदने ��� 
अिधका�रक छ।  �ाय िवभाग (Department of Justice) को मा�ता प्रा� संस्थाको लािग काम गन� एक 
अिधव�ा वा मा�ता प्रा� प्रितिनिधले मात्र तपाईंलाई कानुनी स�ाह िदन सक्छ। मा�ताप्रा� सेवा प्रदायेक 
होइनन भने कुनै पनी 'Notarios', नोटरी प��क, आप्रबास परामस� दाता वा �बसाय  ह�ले तपाइलाई अ�ागमन 
स��� कानूनी स�ाह िदन िम�ैन।  थप जानकारी को लािग USCIS को वेबपेज कानूनी स�ाह र ठिगनबाट 
जोिगन मा जानस�ु�न्छ।   

https://www.ice.gov/about-ice/opla/prosecutorial-discretion#PD-TPS
https://www.uscis.gov/i-485
https://www.uscis.gov/i-485
https://www.uscis.gov/i-290b
https://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
https://www.uscis.gov/scams-fraud-and-misconduct/avoid-scams
https://www.uscis.gov/scams-fraud-and-misconduct/avoid-scams

