सकारात्मक शरणको एक झलक

थप श्रोतहरु

सरु�ा • सत्य�नस्ठा • सेवा

आफनो जात, धम,र् रािष्ट्रयता, �बशेष सामािजक
समहमा
सदस्यता, वा राजनै�तक �वचारधाराका
ु
आधारमा आफूमा�थ उत्पीडन भएकाले वा उत्पी�डत
हुने डरले प्रत्येक वषर् संर�ण खोज्दै मा�नसहरु
अमे�रकामा आउने गछर् न|् �तनीहरु मध्ये शरणका
ला�ग योग्य ठह�रएकाहरुले अमे�रकामा बस्ने
अनुम�त पाउन सक्छन|्

अमे�रक� सरकारलाई
शुल्कको भर नपन� ग�र
तपाइलाई शरण
अन्तवार्तार्मा आफ्नै
कानुनी प्र�त�न�ध राख्ने
अ�धकार छ| तपाइले
आफुलाई सहयोग गनर्
सक्ने प्रो बोनो
(�नशुल्क वा कम
शुल्क) का व�कलहरु,
गैह्रसरकार� तथा
सामुदा�यक
संगठनहरुको सुची
यस�र प�न प्राप्त गनर्
सक्नुहुन्छ:

शरण भनेको के हो?
शरण भ
1नेको उत्पीडनको भय भएको राष्ट्रमा �नष्कासनबाट एक
�क�समको संर�णको प्र�क्रया हो जसले योग्य ठह�रएका शरणाथ�लाई
अमे�रकामा रहन र अन्ततोगोत्वा वैध स्थायी वा�सन्दा बन्न अनुम�त
प्रदान गछर् |
शरणका ला�ग कसले आवेदन �दन सक्छन?्
हाल अमे�रकामा शार��रक रुपमा रहे का कुनै प�न दे शका नाग�रक वा
अ�भ�हत ग�रएको वा नग�रएको प्रवेश नाकामा प्रवेश ग�ररहे का
व्यिक्तहरु|

• हाम्रो वेबपेज हे रेर, जहाँ �नशुल्क कानुनी सल्लाहका
बारे मा जानकार� प्रदान ग�रएको हुन्छ|

• फारम अनुरोध गनर् लाइन १-८००-८७०-३६७६ मा फोन गरे र|

• अध्यागमन स�म�ाका ला�ग डी वो जे (DOJ)
कायका
र् र� कायार्लयको वेबसाइट
http://www.usdoj.gov/eoir मा गएर हे न�|

• तपाइको घर निजकैको शरण कायार्लय वा िजल्ला
कायार्लयमा सम्पकर् राखेर|
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छै ठौ चरण: शरण अ�धकार�ले योग्यताको �नधार्रण गन�छन र
सप�रवे
�क शरण अ�धकार�ले �नणर्यको स�म�ा गनछन
�
्
ु
शरण अ�धकार�ले आवद
े क INA § 101(a)(42)(A) मा उल्लेख भए
अनस
ु ार शरणाथ�को प�रभाषा �भत्र पछर् �क पद� न भ�न �नधार्रण
गन�छन ् र INA § 208(b)(2) अनस
ु ार शरण �दनबाट बन्दे ज छ �क
छै न भनेर प�न हे न�छन|् एक सप�रवे
�क शरण अ�धकार�ले कानन
ु
ु
अनरु
पको
छ
�क
छै
न
भ�न
शरण
अ�धकारको
�नणय
र् को स�म�ा
ु
गन�छन|्
सातौ चरणः आवेदकले �नणर्य प्राप्त गछर्
अ�धकाश
ं मुद्दाहरुमा अन्तवार्तार् स�कएको दईु हफ्ताप�छ आवेदक
शरण कायार्लयमा �नणर्य प्राप्त गनर् जान्छ| आवेदकले सामान्यता
आवेदन बुझाएको ६० �दन �भत्र �नणर्य प्राप्त गछर् |
यद्दपी, सुर�ा वा पष्ृठभू�म प�र�ण थाती रहे का कारण मुद्दाको
�नणय
र् हरुमा �ढलाई हुनसक्छन|् हाल वैध िस्त�थमा रहे का अवादे कका
ला�ग, िजल्ला कायार्लयमा अन्तवार्तार् �लईएका आवेदकका ला�ग, वा
आफ़्ना मुद्दाको शरण �बभागको मुख्य कायाल
र् यका कमच
र् ार�हरुले
स�म�ा ग�ररहे का आवेदकहरुका ला�ग लामो प्रशोधन समय लाग्न
सक्छ| यस्तो अवस्थामा ती आवदक
े हरुलाई �नणर्य सामान्यता
हुलाकबाट पठाईनेछ|

तपाइँको फाराम आई-५८९ (I-589) भनर् सहयोग गनर् सक्ने
मान्छे हरु प�हचान गनर् संयक्त
राष्ट्र संघको शरणाथ�का ला�ग
ु
उच्चायोग (यु एन एच सी आर) का प्र�त�न�धहरुले सहयोग गनर्
सक्छन|् यु एन एच सी आर लाई सम्पकर् गनर् फोन गनुस
र्
(२०२) २९६-५१९१ वा हे नुस
र् http://www.unhcr.org

यस पिु स्तकामा छलफल ग�रएका �वषयहरुका

बारमा
े
थप जानकार� चा�हएमा, कपया
जानस
ु :्
ृ
http://www.uscis.gov/asylum वा
फोन गनस
ुर् ् १-८००-३७५-५२८३
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शरणाथ� प्र�क्रयाको अवलोकन

यु एस सी आई
एस शरणाथ�
कायर्क्रम
सम्भा�वत शरणाथ�

आवेदकहरुका ला�ग
जानकार� �नद� शन

मैले शरणका ला�ग आवेदन क�हले �दनुपन�छ?
सामान्यता तपाइँले प�छल्लो पटक अम�ेरका आइपुगेको एक वषर् �भत्र
शरणका ला�ग �नवेदन �दनु पदर् छ| के�ह अपवादहरु लागू हन
ु सक्छन ्
जस्तै (१) तपाइँको मातभ
र् प�रिस्थ�तहरु जसले
ृ �ू ममा भएका प�रव�तत
तपाइँको योग्यतामा असर पाछर् वा (२) तपाईको �ढलो दतार्संग
सम्बिन्धत असाधारण प�रिस्थ�तहरु।
य�द म यहाँ गैरकानुनी रुपमा ब�सरहे को छु भने प�न के म शरणका
ला�ग आवेदन �दन सक्छु?
सक्नुहुन्छ। तपाइँको अध्यागमन िस्त�थ जे भए प�न तपाइँले आवेदन
�दन सक्नह
र्
ु ु न्छ य�द तपाई प�छल्लो पटक आएको एक वष�भत्रमा
आवेदन �दएको खण्डमा वा त्यो �नयम पालन गनर् अपवादका ला�ग
योग्य भएको दे खाउन सक्नुभएमा।
य�द म कुनै अपराधमा दोषीको अ�भयोग लगाइएको छु भने प�न
आवेदन �दन सक्छु?
सक्नह
ु ु न्छ। यद्ध�प, अपराधको प्रकृ�त हे रेर तपाइँलाई शरण प्रदान
गनब
र् ाट रोक्न प�न स�कन्छ।

के मलाई आवेदन �दन वा शरण प्रदान गनर्बाट रोक लगाउन
स�कन्छ?
तपाइँलाई शरणका ला�ग आवेदन �दनबाट रोक लगाउन स�कन्छ य�द
तपाइँले प�हले प�न शरणका ला�ग आवेदन �दनुभएको र अध्यागमन
न्याया�धश वा अध्यागमन पन
े नको बोडर्ले अस्वीकृत गरे को छ
ु रावद
भने, तपाइँले प�छल्लो पटक आउनु भएको एक वषर् �भत्रमा आवेदन
�दनुभएको रहे नछ भने, वा तपाइँलाई द्�वप�ीय वा बहप�ीय
ु
सम्झौता अनुसार सुर��त रुपमा तेस्रो दे शमा पठाउन स�कन्छ भने।
तपाइँ कुनै �निश्चत आपरा�धक ग�त�ब�ध, सरु �ासंग सम्बिन्धत
मामला वा अरु कसक
ै ो यातनाको अ�भयोगमा संलग्न हुनुहुन्छ भने
वा संलग्न हुनुहुन्छ भने वा अक� दे शमा राम्रोसंग पनस्थार्
�पत
ु
भइसक्नुभएको छ भने प�न तपाइँलाई शरण पाउनबाट रोक लगाउन
स�कन्छ। के�ह अपवादहरु लागु हन
ु सक्छन|् य�द तपाइँलाई शरणको
आवेदन �दनलाई रोक लगाइएको छ भने, यद्ध�प, तपाइँलाई
हटाउनबाट अझै प�न रोक्न, अक�, हटाउने क्रममा अझ �स�मत
प्रकृ�तको सुर�ाको हकदार हन
ु सक्नुहुन्छ|

शरणको प्र�क्रयाबारे मा प्राय सो�धएका प्रश्नहरु

शरणका ला�ग म कस�र आवेदन �दन सक्छु?
शरणका ला�ग आवेदन �दन तपाइँले आई-५८९ फाराम, एिप्लकेशन फर
एसाइलम एण्ड फर �वथहोिल्डग
ं अफ �रमोभल पुरा ग�र भनुर् पदर् छ र
त्यसका �नद� शनहरुलाई ध्यानपुवक
र् पालना गनुर् पदर् छ। फाराम यो
वेबसाइट http://www.uscis.gov/forms मा अनलाइन उपलब्ध छ र
१-८००-८७०- ३६७६ मा फोन ग�र प�न अनुरोध गनर् स�कन्छ।
शरणको आवेदन �दन क�त शुल्क लाग्छ?
शरणका ला�ग आवेदन �दन कुनै शुल्क लाग्दै न।
मेरो मुद्दामा मेरो श्रीमान/् श्रीमती र बालबा�लकाहरुलाई प�न समावश
े
गनर् सक्छु?
अम�ेरकामा भएका तपाइँका श्रीमान/् श्रीमती र बालबा�लकाहरुलाई
तपाइँले आवेदन �दंदा वा तपाईको मुद्दाको अिन्तम �नणर्य नभएसम्म
जनु सुकै बेला संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ। तपाइँको आवेदनमा
तपाई�सत आ�श्रत व्यिक्तका रुपमा संलग्न गनर् बालबा�लका २१ वषर्
मु�नको र अ�ववा�हत हुनुपछर् । शरणका ला�ग अन्तवार्तार्का क्रममा
तपाइले तपाईमा�थ आ�श्रत सबै व्यिक्तहरुलाई �लएर आउनु पदर् छ।
य�द मैले शरणका ला�ग आवेदन �दए भने के मेरो सुर�ा र पष्ठ
ृ भू�म
प�र�ण ग�रन्छ?
ग�रन्छ। शरणका ला�ग �नवेदन �दने प्रत्येक व्यिक्तको पष्ृठभू�म र
सुर�ा जांच ग�रन्छ| य�ह प�र�णको प�रणाम स्वरूप तपाइँलाई शरण
प्रािप्तका ला�ग अयोग्य ठहराइन प�न स�कन्छ।
मैले शरणका ला�ग आवेदन �दंदा मेरो औंठा छाप �लइन्छ?
ँ े आफनो शरण आवेदन बझाउन
�लइन्छ। तपाइल
ु
ु भए प�छ तपाइले
हलाक
माफत
र् एउटा सचना
पाउनु हने
ू
ु
ु छ जसमा आवेदन सहयोग
केन्द्रमा तपाइको औठ
ं ा छाप �लने समय, �म�त र स्थान उल्लेख
ग�रएको हन्छ
ु
शरणको �नवेदन पेश गरे �पछ के म काम गनर् सक्छु?
तपाइँले शरणका ला�ग आवेदन �दंदा त्य�ह समयमा कामको अनु�मतका
ला�ग आवेदन गनर् सक्नुहुन्न। यद्द�प, य�द तपाइँले शरण आवेदन पूरा
गनुर् भएको एक सय पचास �दन पूरा भइसके प�छ भने कामको
अनु�मतका ला�ग आवेदन गनर् सक्नुहुन्छ, तपाइँको कारणबाट भएको
�ढलाई न�गनने र आवेदन मा�थ कुनै �नणर्य नग�रएको हुनुपछर् ।
यसबाहे क, य�द शरणाथ�को रुपमा मान्यता �दईयो भने तपाइको
शरणबारे को मुद्दा स्वीकृत हुने �बित्तकै तपाइले कामका ला�ग अनुम�त
पाउनु हुन्छ|

सकारात्मक शरणको एक झलक

xcerpts from the sonnet,“The New Colossus,”written by Emma Lazarus in 1883. A bronze plaque of the inspiring poem was placed on the inner walls of the Statute of Liberty’s pedestal in 1903

शरणको आवेदन ग�रसके प�छ के म अम�ेरका बा�हर यात्रा गनर्
सक्छु?
य�द तपाइको शरणबारे को मुद्दाको अिन्तम �नणर्य हन
ु ुअ�घ नै तपाइँलाई
अम�ेरका बा�हरको यात्रा गनर् जरूर� भए तपाइँले अ�ग्रम अनुम�त
�लनुपछर् । यसलाई अमे�रकामा फकर्नका ला�ग अम�ेरका छाड्नु अ�घ नै
�लईने अ�ग्रम जमानी (advance parole) प�न भ�नन्छ। य�द तपाइँले
अ�ग्रम जमानी �लनुभएन भने, यु एस सी आई एस ले तपाइँले आफनो
�नवेदन रद्द गनुर् भएको मान्नेछ र तपाइलाई पुनः अम�ेरका प्रवेश गनर्
अनुम�त न�दन प�न सक्छ। यसबाहे क, य�द तपाइले अग्रीम जमानी
�लएर यातना हन
ु सक्ने डर भएको दे शमा फ�कर्नु भयो भने यु एस सी
आई एस ले तपाइँको शरण आवेदनलाई तपाइँले रद्द गरे को मान्नेछ
जबसम्म तपाइले आफनो �फत�को बारे मा �बस्वस्त हुने कारणहरु
प्रस्तुत गनुर् हुन्न।
के मलाई मेरो शरण अन्तवार्तार्मा कसैले सहयोग गनर्सक्छ?
तपाइँले अम�ेरक� सरकारलाई शुल्कको भर नपन� ग�र आफनो व�कल
वा कानूनी प्र�त�न�धलाई शरण अन्तवार्तार्का ला�ग ल्याउन सक्नुहुन्छ|
य�द म अंग्रेजी बोिल्दन भने मेरो अन्तवार्तार् कस�र �लइन्छ?
तपाइँलाई एकजना दोभाषक
े ो माध्यमबाट अन्तवार्तार् �लईनछ
े । यु एस
सी आई एस ले दोभाषे उपलब्ध गराउँ दै न। तपाइँले आफै आफनो
अन्तवार्ताका
र्
ला�ग दोभाषे �लएर आउनु पछ।
र् य�द तपाईको दोभाषेले
पयार्प्त मात्रामा अंग्रेजी बोल्न सक्दन
ै भने तपाईको अन्तवार्तार् पनः
ु
अक� �म�तमा गन� ग�र पुन�नध
र् ार्�रत ग�रन्छ ता�क तपाईले अझ स�म
दोभाषे खोज्न सक्नुहोस|
मेरो शरण अन्तवार्तार्मा के हने
ु छ?
तपाइँ शरण कायार्लयमा एक शरण अ�धकार�सग
ं को गैर- प्र�तद्वं�दक
(non- adversarial) अन्तवार्ताका
ला�ग आउनहने
र्
ु ु छ, जसले तपाइँको
प�रचय पुिष्ट गन�छन ् र सामान्य प�रचयात्मक प्रश्नहरु सोध्नेछन ् र
तपाइले शरण आवेदन �दनुको कारणहरु बारे सोध्नेछन।् अन्तवार्तामा
र्
तपाइँले बताउनभएका
सबै कुरा गोप्य हने
ु
ु छन।् तपाइँले आफ़्ना
अनुभवहरु शरण अ�धकार�लाई सम्भव भए सम्म �बस्तत
ृ रुपमा
बताउन आवस्यक छ ता�क उसले तपाई शरणाथ� बन्न योग्य हुनुहुन्छ
भनेर �नधार्रण गनर् सकोस।् शरण अन्तवार्तार् भएकै �दन तपाइको
मुद्दाको बारे मा �नणर्य हुने छै न।

शरण अ�धकार�ले म शरणका ला�ग योग्य छु �क छै न भनेर कस�र
�नधार्रण गछर् ?
शरण अ�धकार�ले तपाइँ शरणाथ�को प�रभाषा �भत्र पनह
ुर् ु न्छ �क हुन्न,
तपाइले आफनो आवेदनमा प्रस्तुत गनुर् भएको जानकार� र शरण
अ�धकार�सग
ं को अन्तवार्तार्का आधारमा शरण �दन रोक्नु पन� िस्त�थ
छ, छै न ् तथा तपाइले अ�धकार� सम� उपलब्ध गराएको अन्य
जानकार�का आधारमा स�म�ा गरे र तपाइको योग्यताको �नधार्रण
ग�रन्छ|
म शरणका ला�ग अयोग्य भएको फेला परे के हुन्छ?
य�द तपाइँ अयोग्य सा�बत हन
ु ुभयो तर वैध अध्यागमन अवस्थामा
हुनुहुन्छ भने वा अमे�रकामा रहन योग्य हनह
ु ु ु न्छ (अस्थायी संर�णको
िस्त�थ वा, कुनै मुद्दाहरुमा, जमानी) भने तपाइँले सचूना पाउनु हने
ु छ
जसमा तपाइँको मुद्दालाई अिस्वकार गनुर् र तपाइँ अयोग्य हन
ु ुको
कारणहरुको वणर्न ग�रएको हने
ु छ। तपाइँले यी कारणहरुको खण्डन गनर्
र आफनो मुद्दालाई समथन
र् गनर् थप प्रमाणहरु प्रस्तुत गन� मौका पाउनु
हने
ु छ। य�द तपाइँ�सत वैध अध्यागमनको अवस्था छै न वा तपाइँ
अमे�रकामा रह�रहन योग्य हुनुहुन्न भने तपाइँलाई हटाउने प्र�क्रयामा
रा�खनछ
े र तपाइको मुद्दालाई अध्यागमन न्याया�धश सम� पठाइनेछ
जसले तपाइँको शरण प्रािप्तको दावीलाई पुनः स�म�ा गन�छन|्
मैले मेरो मुद्दाको िस्त�थ कस�र पत्ता लगाउन सक्छु?
कपया
तपाइँको शरण अन्तवार्तार् �लएको वा �लने यु एस सी आई एस
ृ
शरण कायार्लयमा सम्पकर् राख्नुस।्
मैले कानुनबारे जानकार� कता पाउन सक्छु?
शरणका ला�ग कानूनी आधार अध्यागमन तथा रािष्ट्रयता ऐन
(Immigration and Nationality Act) को धारा २०८ बाट आएको छ।
शरणका ला�ग योग्यताको आवस्यकता र प्र�क्रयाको बारे मा वणर्न गनर्
सं�घय �नयमावल�लाई कोड अफ फेडरल रे गुलेसन (CFR) को 8 CFR
§ 208 मा पाउन सक्नुहुन्छ|

प�हलो चरणः शरण खोज्नेहरुको अमे�रकामा आगमन
शरण खोज्नेहरुले साधारणतया INA § 208(a) अन्तगत
र् शरणको
आवेदन गनर् योग्य हुन्छन ् य�द यी पुरुष वा म�हला १) अमे�रका आउँ दै
गरे को वा शार��रक रुपमा उपिस्तथ भएको, र २) अम�ेरकामा आएको
र्
एक वषर् बीचमा आवेदन �दएको वा एक वषको
हदम्यादको
आवस्यकताको अपवादका कारण पश
े गरे मा।
दोश्रो चरणः शरण खोज्नेद्वारा शरणका ला�ग आवेदन
े
शरण खोज्नल
े े फाराम आई-५८९, एपल�कसन
फर एसाइलम एंड फर
�वदहोिल्डग
ं अफ �रमोभल (Application for Asylum and for
Withholding of Removal) भरे र उ�चत सेवा केन्द्रमा बुझाउनु।
तेस्रो चरण: आवेदकको औंठा छाप �लनु र पष्ृठभू�म सुर�ा जांच गनुर्
१३ वषर् वा सोभन्दा मा�थका आवेदकहरुले �नवेदन सहयोग केन्द्र वा
आ�धका�रक कानुन कायर्न्वयन संस्थामा गएर औंठा छाप �दनु भ�नएको
एउटा सूचना पाउने छन|
र्
चौथो चरणः आवेदकले अन्तवार्ताको
सूचना प्राप्त गछर्
अ�धकाश
ं मुद्दाहरुमा, आवेदकले पूणर् रुपमा भ�रएको आई-५८९ फारम
बुझाएको २१ �दन�भत्र शरण अन्तवार्तार्का ला�ग �म�त, स्थान र समय
उल्लेख भएको सूचना प्राप्त गछर् न|्
पाँचौ चरणः आवेदकको अन्तवार्तार् �लइन्छ
आवेदकको आ�ल�गटन, भी ए; �सकागो, आई ल; हुस्टन, �ट एक्स; लस
एन्जल्स, सी ए; मायामी, एफ एल; नेवाकर् (�लडहस्ट
ं
र् ) एन जे; न्यु योकर्
(रोजडेल), एन वाई; र सान फ्रािन्सस्को, सी ए, मा रहे का आठ शरण
कायाल
र् यहरु मध्येका एउटामा वा य�द आवेदक यी शरण कायार्लय भन्दा
�नकै टाडा बस्ने भए, िजल्ला कायार्लयमा, शरण अ�धकार�द्वारा
अन्तवार्तार् �लईन्छ| अ�धकाश
ं मुद्दाहरुमा, आवेदन बुझाएको ४३ �दन�भत्र
आवेदकको अन्तवार्तार् �लईन्छ, यद्दपी िजल्ला कायाल
र् यमा अन्तवार्तार्
�लईने व्यिक्तहरुका ला�ग समय सीमा लामो हुनसक्छ �कनभने शरण
अ�धकार�हरुले यी कायार्लयहरुमा यात्रा गनर्को ला�ग व्यवस्था �मलाउनु
पन� हुन्छ|

