
 

 
 تنبيه الموقع اإللكتروني

 
 2016ينتهي موعد التسجيل النهائي في وضعية الحماية المؤقتة لليمن  إلى غاية  فاتح مارس  

 الموعد النهائي لمواطني للمواطنين المؤهلين من دولة اليمن  (و األشخاص الذين ال يحملون  الجنسية والذين كان مقر إقامتهم األخير في
إلى  2015سبتمبر  3. يبدأ تعيين وضع الحماية المؤقتة لليمن من 2016الثالثاء، فاتح مارس، اليمن) لتسجيل وضع الحماية المؤقتة هو 

 .2017مارس  3غاية 

 األهلية

من بين شروط الحصول  على وضعية الحماية المؤقتة فيجب على المتقدمين إثبات استيفائهم جميع معايير األهلية، بما في ذلك "تواجدهم 
عليك أن تخضع كذلك للفحوصات األمنية، إذا كنت تبلغ  2015سبتمبر  3تهم المستمرة" في الواليات المتحدة منذ الفعلي المستمر" و "إقام

عاماً أو أكبر. األفراد ذوي سجالت جنائية معينة أو الذين يشكلون تهديداً لألمن القومي غير مؤهلون لطلب وضع الحماية  14من العمر 
 ).TPSالمؤقتة ( 

 التسجيل

 في وضعية الحماية المؤقتة، عليك أن تقدم:للتسجيل 

 ., لوضعية الحماية المؤقتة I-821استمارة الطلب •
 عاماً أو أكبر. 14دفع رسوم الخدمات الحيوية (أو طلب التنازل عن الرسوم) إذا بلغ عمرك  •
 , بصرف النظر عما إذا كنت تريد وثيقة ترخيص توظيف أم ال., الطلب  لترخيص التوظيفI-765استمارة •
أو طلب التنازل عن الرسوم، فقط إذا كنت تريد وثيقة ترخيص توظيف. ما لم ترغب في  I-765يتم دفع رسوم  استمارة الطلب   •

للمتقدمين األوائل بالطلب تحت  I-765سوم على استمارة الطلب وثيقة ترخيص توظيف، ال توجد أي رسوم على الطلب. ال يوجد ر
 عاماً أو أكثر؛ قد يستلم هؤالء الطالبون بطاقاتهم لوثيقة ترخيص توظيف األولى مجاناً. 66عاماً أو في سن 14عمر 

 الرسوم والتنازل عن الرسوم

أو رسوم الخدمات الحيوية. وعلى الرغم من  I-765رة الطلب ما لم يكن بإمكانك أن تدفع الرسوم، يجوز لك طلب التنازل عن رسوم استما
في ملف، أو تقديم طلب كتابي به. عليك كذلك تقديم الوثائق الداعمة  ، وطلب التنازل عن الرسومI-912استمارة الطلب  ذلك، عليك وضع 

ك لوضع الحماية المؤقتة ما لم تقدم رسوم التسجيل المطلوبة، أو طلب للتنازل عن الرسوم مع طلبك للتنازل عن الرسوم. سنرفض طلب
 الموثقة بدقة.

بما فيها التوجيه حول التأهيل، وعملية تقديم الطلب، ومكان  -يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول وضع الحماية المؤقتة لليمن  
 .uscis.gov/tpsفي هذا الموقع  -التعبئة 

 

http://www.uscis.gov/i-821
http://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/i-912
http://www.uscis.gov/tps
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