
 
 مكتب الشؤون العامة  

 بیان صحفي
 

 السودان جنوب تحدید تحت المؤقت المحمي الوضع ذوي لألفراد اآلن مفتوحة التسجیل إعادة فترة
 

الیوم أن المستفیدین الحالیین من الوضع المحمي ) USCIS(أعلنت دائرة خدمات الجنسیة والھجرة للوالیات المتحدة  -واشنطن
شھًرا والتي  18تحت تحدید جنوب السودان الذین یرغبون في الحفاظ على وضعھم خالل فترة التمدید البالغة ) TPS(المؤقت 

 .2019و یونی 4إلى  2019أبریل  5، یجب علیھم إعادة التسجیل في الفترة من 2020نوفمبر 2تنتھي في 
 

 ةفرتومي ھوالسجل الفیدرالي  ، في)EADs( العملبتصریح ألإجراءات إعادة التسجیل، بما في ذلك كیفیة تجدید وثائق تم نشر 
 uscis.gov/tpsعلى الرابط 

 
ثائق لمقدمي الطلبات أیًضا طلب ویمكن و .طلب حالة الحمایة المؤقتة يأ ،I-821تقدیم  ع مقدمي الطلباتیتعین على جمی

أو  I-821عمل، عندما یقدمون النموذج بالتصریح طلب الحصول على  أي ،I-765العمل من خالل تقدیم النموذج بتصریح ال
كال النموذجین متوفران للتحمیل، بدون مقابل، مثل كل نماذج دائرة خدمات الجنسیة والھجرة و .بشكل منفصل في تاریخ الحق

  uscis.gov/formsن موقع الدائرة على الرابط م ،)USCIS(للوالیات المتحدة 
 

نوفمبر  2 تاریخ عمل تحملبالتصریح لل جدیدة وثائق) USCIS(ستصدر دائرة خدمات الجنسیة والھجرة للوالیات المتحدة 
لذین لنتھاء صالحیة للمستفیدین المؤھلین ذوي الوضع المحمي المؤقت تحت تحدید جنوب السودان إتاریخ وھو  2020

نظًرا لإلطار الزمني و .العملبتصریح ألیقومون بإعادة التسجیل في الوقت المناسب ویتقدمون بطلبات للحصول على وثائق 
أنھ لن یحصل جمیع المسجلین على  ذلك، مع فإننا ندرك ،)TPS(الالزم لمعالجة طلبات إعادة تسجیل الوضع المحمي المؤقت 

وفقًا و. 2019مایو 2العمل الخاصة بھم في بتصریح بال  الحالیة وثائقالنتھاء صالحیة عمل قبل ابالبالتصریح  جدیدة ثائقو
 .2019أكتوبر 29یوًما، حتى  180العمل لمدة بتصریح اللذلك، قمنا تلقائیًا بتمدید صالحیة وثائق 

 
نیلسن أن الشروط القانونیة الداعمة لدعم تحدید جنوب السودان . مارس، أعلنت وزیرة األمن الداخلي كیرستین م 8في و

بالوضع المحمي المؤقت على أساس النزاع المسلح المستمر والظروف االستثنائیة التي ال تزال قائمة وأنھ ینبغي تمدید التحدید 
الت الحكومیة األمریكیة ذات ستشارة الوكاإالبالد وظروف أصدرت الوزیرة نیلسین قرارھا بعد ُمراجعة و. شھًرا 18لمدة 

 .2020نوفمبر 2نتیجة لذلك، تم تمدید تصنیف الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان حتى و. الصلة
 
  

  uscis.govوبرامجھا، یرجى زیارة ) USCIS(لمزید من المعلومات حول دائرة خدمات الجنسیة والھجرة للوالیات المتحدة 
   ).  uscis) (/uscis/(سبوك یو تیوب وفی) uscis/(، إنستغرام  )uscis@(او تابعونا على تویتر 

 
- USCIS - 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/05/2019-06746/extension-of-the-designation-of-south-sudan-for-temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
http://www.uscis.gov%E2%80%8F/
http://twitter.com/uscis
https://www.instagram.com/uscis
http://www.youtube.com/user/uscis
http://www.youtube.com/user/uscis
https://www.facebook.com/uscis

