
 تحديث بشأن راموس ضد نيلسين

 ةوضع الحماية المؤقت نهاءضد نيلسين بإ المؤقت محكمة راموسر أمر أث

كاليفورنيا وزارة األمن ، ألزمت المحكمة األمريكية لمقاطعة شمال 2018أكتوبر  3في الحكم الصادر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 

يتي، والسلفادور بينما استمرت السودان، ونيكاراجوا، وهابشأن  ةإنهاء وضع الحماية المؤقت اتقرار او تطبيق تنفيذعن الداخلي 

لهذه الدول  ةوضع الحماية المؤقت تنهيقد ال نتيجة لذلك وزارة األمن الداخلي و. القضية في طريقها من خالل النظام القانوني

من الداخلي استمرار سريان الوثائق التي تعرض الوضع القانوني يتطلب الحكم أيضا  من وزارة األ. بينما يظل الُحكم ساريا  

، نشرت وزارة األمن الداخلي إشعار 2018أكتوبر  31في . من هذه الدول ةوتصريح العمل للمستفيدين من وضع الحماية المؤقت

 تي، والسلفادور يللسودان، ونيكاراجوا، وها ةباستمرار توثيق تعيينات مستفيدي وضع الحماية المؤقت ، (FRN)تسجيل فيدرالي 

 (FR 2019-03783)ثاني  تسجيل فيدرالي، نشرت وزارة األمن الداخلي 2019مارس  1في  (.54764تسجيل فيدرالي  83)

يتي، والسلفادور بوضع الحماية المؤقت للسودان، ونيكاراجوا، وها ةتسيحتفظ المستفيدين بموجب تعيين وضع الحماية المؤق

الخاص بهم بينما يظل األمر األولي ساريا ، بشرط أال يتم سحب وضع الحماية المؤقت بموجب  قانون الهجرة و الجنسية القسم 

244(c)(3 ) 8أو قانون اللوائح الفدراليةCFR 244.14 بسبب عدم األهلية الفردية.  

 الوضع  الحالي

، يظل تعيين 2018أكتوبر  3كنتيجة لإلمر القضائي التقييدي الصادر في . حاليا  المفعول به  ساريقييدي لتااألمر القضائي 

 . يتي، والسلفادور ساريا  في الوقت الحاليللسودان، ونيكاراجوا، وها ةوضع الحماية المؤقت

، نشرت وزارة األمن الداخلي تسجيل فيدرالي ثاني 2019مارس  1لاللتزام  باألمر القضائي التقييدي الصادر من المحكمة في 

، I-797النماذج : وثائق تصريح العمل: ، وتمت اإلشارة للوثائق أدناه في اإلخطار2020يناير  2ليعمل على تمديده تلقائيا  حتى 

الوثائق "ا جميعا  باسم يُشار إليه)المغادرة /، سجل الوصولI-94؛ والنماذج (إخطار بالموافقة)  وإشعار باتخاذ إجراء قانوني

يتي، للسودان، ونيكاراجوا، وها ةللمستفيدين المؤهلين ذوي الصلة بوضع الحماية المؤقت"(  ةالمتعلقة بوضع الحماية المؤقت

 .والسلفادور

ومع ذلك، سيحتفظ . كما قدمت الحكومة استئنافها لألمر القضائي التقييدي إلى محكمة االستئناف األمريكية بالدائرة التاسعة

جميع المتطلبات الفردية لألهلية  تلبيةبوضعهم أثناء عملية االستئناف بشرط استمرارهم في  ةالمؤقتالمستفيدين بوضع الحماية 

، إلى CFR 244 8و قانون اللوائح الفدرالية ( c)244و الجنسية القسم ة الموجودة في قانون الهجر ةلوضع الحماية المؤقت

هذه المتطلبات، بما يشمل أحدث متطلبات تسجيل وضع .  ة، وطلب وضع الحماية المؤقتI-821لنموذج   جانب التعليمات

صفحة للمستفيدين التابعين لتعيين كل دولة، متاحة أيضا  على موقع دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية  ةالحماية المؤقت

. المخصصة لكل دولة ةوتحت صفحات المواقع اإلليكتروني لوضع الحماية المؤقت ةالموقع اإلليكتروني لوضع الحماية المؤقت

  .ةصفحة سفر وضع الحماية المؤقتلى لألسئلة بشأن السفر لمستفيدي وضع الحماية المؤقت، يُرجى الرجوع إ
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 في حالة التراجع

في حالة قررت المحكمة التراجع عن األمر القضائي التقييدي وقررت أن القرار نهائي، سيسري إنهاء تعيين وضع الحماية 

إذا أمكن سريا ن واحد أو أكثر من . ضع أمر المحكمة النهائي قيود أخرى بشأن اإلنهاءو إال إذاالمؤقت لهذه الدول األربعة، 

من الحكم النهائي لترفع األمر بشأن دول  ايوم 120الداخلي بفترة انتقالية تبلغ على األقل  قرارات اإلنهاء، ستسمح وزارة األمن

 . ةالمتأثرة قبل تنفيذ قرارات إنهاء وضع الحماية المؤقت ةوضع الحماية المؤقت

ستعمل دائرة خدمات . يوما  تلقائيا  إذا كان هناك قرار بالتراجع عن األمر القضائي التقييدي  120ألسباب قانونية، لن تبدأ فترة 

فترة الأثناء . ايوم 120الفترة االنتقالية البالغة  متى ستبدأ ةالهجرة والجنسية األمريكية على إبالغ مستفيدي وضع الحماية المؤقت

في الواليات  لبقاءباأو تصريح أخرى الذين ليس لهم حالة هجرة قانونية  ةقت، سيكون على مستفيدي وضع الحماية المؤةاالنتقال

  . وسيتعرضون للترحيل أمغادرة الواليات المتحدة فيجب عليهم المتحدة، 

 إثبات حالة وضع الحماية المؤقت

السودان،  ةمؤقت، يجوز للمستفيدين المؤهلين في دول تعيين وضع الحماية الةكدليل على سريان وضع الحماية المؤقت

ينتهي في  سريانالونيكاراجوا، وهايتي، والسلفادور، عرض أحدث الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت والتي تحمل تاريخ 

في ، والتي حددت ةإذا لم يكن بحيازتهم أيا  من هذه الوثائق، يمكنهم تقديم الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت. 2019أبريل  2

إشعار التسجيل  إلى جانب 2020يناير  2والتي تم تمديدها تلقائيا  حتى  وإشعار التسجيل الفيدرالي 2019مارس  1تاريخ 

 .  الفيدرالي

-I، ونموذج I-94للنماذج التالية نموذج  2020يناير  2عملت وزارة األمن الداخلي على التمديد التلقائي لفترات السريان حتى 

وضع الحماية والذي صدر سابقا  للمستفيدين المؤهلين الذين تم منحهم ( إخطار بالموافقة)، وإخطار باتخاذ إجراء قانوني 797

ال تتوقف هذه التمديدات التلقائية على أي شرط سوى   .يتي، أو السلفادورلة السودان، أو نيكاراجوا، أو هاتحت تعيين دو ةالمؤقت

ان يكون المستفيد المؤهل من وضع الحماية المؤقت قد تقدم بطلب إلعادة تسجيل وضع الحماية المؤقت خالل أحدث فترة 

. و بدال  من ذلك، يتم تغطية جميع المستفدين المؤهلين الذين تحمل مستنداتهم تواريخ الصالحية المدرجة لتسجيل البلد المعني

  أدناه بواسطة التمديدات التلقائية.

 :نهاية تاريخ السريان :بداية تاريخ السريان الدولة

 2017نوفمبر  2 2016مايو  3 

 2018نوفمبر  2 2017نوفمبر  3 السودان

 2018يناير  5 2016يوليو  6 

 2019يناير  5 2018يناير  6 نيكاراجوا

 2017يوليو  22 2016يناير  23 يتيها

 2018يناير  22 2017يوليو  23 

 2019يوليو  22 2018يناير  23 

 2018مارس  9 2016سبتمبر  10 السلفادور

 2019سبتمبر  9 2018مارس  10 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan


 

، 2020ر يناي 2، إذا استمر األمر القضائي التقييدي ساريا  بعد إشعار التسجيل الفيدرالي، 2019مارس  1على النحو المحدد في 

تمديد التلقائي إما السيعمل على  الذي، 2019ديمسبر  2ستعمل وزارة األمن الداخلي على نشر إشعار الحق بما ال يتجاوز 

في السودان، ونيكاراجوا،  ةللوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت لمدة تسعة أشهر إضافية لمستفيدي وضع الحماية المؤقت

بعد تجديدها لجميع المستفيدين  ةير اإلجراءات المناسبة للحصول على وثائق وضع الحماية المؤقتيتي، والسلفادور، أو توفوها

ستستمر وزارة األمن الداخلي في . يتي، والسلفادوربدول السودان، ونيكاراجوا، وها ةالمؤهلين تحت تعيين وضع الحماية المؤقت

 .عند الحاجة نشر إخطارات مشابهة على مدى فترات زمنية تبلغ تسعة أشهر

 تاريخ االنتهاء الحالي

ساري  ةيتي، والسلفادور بوضع حماية مؤقتات دول السودان، ونيكاراجوا، وهافي تعيين ةسيحتفظ مستفيدي وضع الحماية المؤقت

في الواليات المتحدة طالما أن األمر القضائي التقييدي الخاص براموس، أو صدور أي أمر قضائي يحل محله، يلزم وزارة 

 ة، بشرط أن يحتفظ كل مستفيد فردي من وضع الحماية المؤقتةاألمن الداخلي بتنفيذ إنهاء تعيينات دول وضع الحماية المؤقت

وضع  ةقد يكون أيضا  لبعض مستفيدي وضع الحماية المؤقت. ةهلها الفردي لوضع الحماية المؤقتتحت هذه التعيينات بتأهله أو تأ

إذا سمح األمر . لدولتهم ةفي الواليات المتحدة قد يستمر مع انتهاء وضع الحماية المؤقت ءقابهجرة ساري آخر أو تصريح بال

دمات الهجرة والجنسبة األمريكية على إصدار إشعار تسجيل ألي دولة، ستعمل دائرة خ ةالقضائي بإنهاء وضع الحماية المؤقت

   .فيدرالي، إذا لزم األمر، وتحديث موقعها اإلليكتروني إلبالغ المستفيدين بتاريخ االنتهاء وأي فترة انتقالية سارية

 إعادة التسجيل

يتي، والسلفادور إعادة التسجيل وا، وهاللسودان، ونيكاراج ةلن يكون على المستفيدين الحاليين لتعيينات وضع الحماية المؤقت

في هذا الوقت، بشرط إعادة تسجيلهم على النحو المناسب لوضع الحماية المؤقت أثناء واحدة  ةللحفاظ على وضع الحماية المؤقت

لتسجيل التالية إذا قمت بإعادة التسجيل على النحو المناسب أثناء فترات إعادة ا. من فترات إعادة التسجيل لدولهم المدرجة أدناه

جديدة، ما لم تُرسل لك دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية بصفة  بيومترية البياناتلدولتك، عندها لن يكون عليك تقديم 

 .بيومتريةال البياناتخاصة إخطارا  إلبالغك بحضور موعد لجمع 

 تواريخ إعادة التسجيل الدولة

 2017ديسمبر  11 - 2017أكتوبر  11 السودان

 2016مارس  25 - 2016يناير  25
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 2018فبراير  13 - 2017ديسمبر  15 نيكاراجوا

 2016يوليو  15 - 2016مايو  16

 2018مارس  19 - 2018يناير  18 يتيها

 2017يوليو  24 - 2017مايو  24

 2015أكتوبر  26 - 2015أغسطس  25

 2018مارس  19 - 2018يناير  18 السلفادور

 2016سبتمبر  6 - 2016يوليو  8

، ةالحماية المؤقت ، وهو طلبI-821وبالنسبة للمستفيدين الذين ال يقومون بإعادة التسجيل أثناء آخر فترة يمكنهم تعبئة النموذج 

قانون الهجرة  راجع. القانون قتضيهي ماالتسجيل في الموعد المحدد على نحو إلخفاقهم في إعادة" سبب وجيه"ولكن عليهم إثبات 

في  يتي الذين لم يقوموا بإعادة التسجيلفي ها ةيشمل ذلك المستفيدين في وضع الحماية المؤقت(. C)(3)(c)244والجنسية، القسم 

 .2017بعد فترة التمديد البالغة ستة أشهر من مايو لهايتي  التصنيف التابع

ب إخفاقهم في التسجيل في الوقت المحدد وفقا  ألحدث جميع أسبا يشرحعلى المتأخرين في إعادة التسجيل تقديم خطاب 

 .تهملدول ة في التصنيف التابعوضع الحماية المؤقتباإلجراءات الُمعلنة إلعادة التسجيل في إشعار التسجيل الفيدرالي 

لدولتك،  ةمؤقتإذا قمت بإعادة التسجيل بعد فترة إعادة التسجيل بسبب إعالن وزارة األمن الداخلي إلنهاض وضع الحماية ال

قد تنظر . عليك توضيح كيفية تأثير هذا اإلعالن عليك، بما يشمل كيفية تأثير قرارات اإلنهاء على إخفاقك في إعادة التسجيل

بشأن اإلخفاق في إعادة التسجيل في " السبب الوجيه"استثناء  لتحقيدائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية في هذا التوضيح 

ن ضمتت ان العليك ففي تأخيرك على إعادة التسجيل،  ةومع ذلك، إذا لم يتسبب إعالن إنهاء وضع الحماية المؤقت. الوقت المحدد

 .على المتقدمين أن يكونوا جديرين بالثقة في شرح أسبابهم. ذلك كسبب

 يةمتريوبال بياناتال

الذين لم يتقدموا إلعادة التسجيل وفقا  ألحدث إجراءات ُمعلنة إلعادة التسجيل لدولتهم  ةبالنسبة لمستفيدي وضع الحماية المؤقت

ستُرسل دائرة خدمات . عاما  أو أكبر 14عند تقديمهم لطلب إعادة التسجيل المتأخر إذا كانوا بعمر  بيومترية البياناتعليهم تقديم 

قد تُرسل أيضا  دائرة خدمات الهجرة . عند الحاجة بيومترية لبياناتاالهجرة والجنسية األمريكية لألفراد جدول إخطارات جمع 



الذين أعادوا التسجيل في الوقت  ةلمستفيدي وضع الحماية المؤقت بيومترية البياناتوالجنسية األمريكية إشعار جدول جمع 

    . لوثائق تصريح العمل، ، طلب تصريح العملI-765المحدد، ولكنهم قدموا فيما بعد نموذج 

 

 وثائق تصريح العمل

التلقائي لوثائق ، أعلنت وزارة األمن الداخلي التمديد 2019مارس  1المنشور في  (PDF)إشعار التسجيل الفيدرالي في ملف 

يناير  2في تعيينات دول السودان، ونيكاراجوا، وهاييتي، والسلفادور حتى  ةتصريح العمل لمستفيدي وضع الحماية المؤقت

 :وأحد تواريخ االنتهاء المحددة أدناه" C-19"أو " A-12"التصنيف  بفئة، 2020

22/07/2017 

02/11/2017 

05/01/2018 

22/01/2018 

09/03/2018 

02/11/2018 

05/01/2019 

02/04/2019 

22/07/2019 

09/09/2019 

ليس على مستفيدي وضع الحماية المؤقت الذين لديهم وثائق تصريح العمل التي تم تمديدها تلقائيا  التقدم للحصول على وثائق 

من جميع الدول  ةلمستفيدي وضع الحماية المؤقت باإلضافة لذلك،. تصريح عمل جديدة، ولكن يمكنهم القيام بذلك وفقا  الختيارهم

 2األربعة الذين لديهم وثائق تصريح عمل وطلبات إعادة تسجيل ُمعلقة، فسيتلقون وثائق تصريح عمل بتاريخ سريان ينتهي في 

العمل  ، إذا وافقت دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية على طلب إعادة التسجيل وطلبات وثائق تصريح2020يناير 

 .مالخاصة به

، بأن إخطار التسجيل الفيدرالي إما سيعمل 2020يناير  2قبل  لداخلي إخطار تسجيل فيدرالي الحقإذا نشرت وزارة األمن ا

إجراءات مناسبة للحصول  توفر، أو 2020يناير  2لتسعة أشهر إضافية من  ةعلى تمديد الوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت

لدول السودان،  ةلجميع المستفيدين المؤهلين بموجب تعيينات وضع الحماية المؤقت ةق وضع الحماية المؤقتعلى تجديد وثائ

 .ونيكاراجوا، وهاييتي، والسلفادور

للسودان، ونيكاراجوا، وهاييتي، والسلفادور والذي ال يحوز على وثائق  ةأي مستفيد مؤهل بموجب تعيين وضع الحماية المؤقت

يرغب في التقدم للحصول على وثائق تصريح عمل  ، أو الذيإخطار التسجيل الفيدراليتصريح عمل تم تمديدها تلقائيا  في 

-I جديدة بالرغم من وجود وثائق تصريح عمل قديمة تم تمديدها تلقائيا  بموجب إشعار التسجيل الفيدرالي، يمكنه تعبئة النموذج 

إذا وافقت دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية على (. أو تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم)مع دفع الرسوم المناسبة  765

 . 2020يناير  2الطلب، سنقوم بإصدار وثائق تصريح عمل بتاريخ انتهاء 

https://www.uscis.gov/i-765
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2019-03783.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/i-765


 8CFRمن قانون اللوائح الفدرالية  قد يكون مستفيدي وضع الحماية المؤقت مؤهلين لإلعفاء من الرسوم بموجب المادة

103.7(c) .نك مؤهل لإلعفاء من الرسوم، عليك تعبئة النموذجإذا كنت تعتقد أ I-912 أو تقديم , طلب اإلعفاء من الرسوم ،

 .I-765 طلب كتابي وتقديمه إلى جانب أيا  من اإلثباتات المطلوبة لعدم قدرتك على دفع الرسوم مع نموذج 

التحقق من أوقات الُمعالجة الحالية لجميع نماذج دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية على الموقع اإلليكتروني  يُمكنك 

 . لدائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

 تحديد أهلية العمل

تقديم  ة، كدليل على أهلية العمل والهوية، يُمكن لمستفيدي وضع الحماية المؤقتمل، التحقق من أهلية العI-9 عند إتمام النموذج 

وثائق تصريح العمل السارية إلى جهات عملهم، أو وثائق تصريح العمل المنتهية ظاهريا  مع إخطارات فردية بإعادة تجديدها 

والتي تم  2019مارس  1  إخطار التسجيل الفيدراليفي تلقائيا ، أو وثائق تصريح العمل المنتهية ظاهريا  والتي تم تحديدها 

أيضا  للعاملين الذين لديهم وثائق تصريح عمل منتهية ظاهريا  ولكن تم تجديدها تلقائيا  يمكنهم أيضا  يُمكن . تجديدها تلقائيا  

وكما نوهنا سابقا  . استخدام نسخة من إخطار التسجيل الفيدرالي والذي يظهر به تواريخ االنتهاء الجديدة لوثائق تصريح العمل

، يُمكن  I-9الصفحة اإلليكترونية الرسمية لـدائرة خدمات لهجرة والجنسية األمريكية نموذج في إخطار التسجيل الفيدرالي وفي 

للتحقق من التأهل للعمل مع أي نوع من الوثائق، أو مجموعة من الوثائق الُمشار إليها  I-9النموذج  شخص أن يستوفي شروطل

   .I-9في النموذج 

. ال يتم تطبيقها حتى تقوم جهة العمل بالتعيين الفعلي للفرد شروطإلزامي لجميع العاملين بالواليات المتحدة، ولكن  I-9النموذج 

ألغراض . إلى جهة عملهم إلظهار الهوية والتأهل للعمل لةقوائم الوثائق المقبو I-9يُمكن للعاملين تقديم أي وثائق من النموذج 

إخطار التسجيل أو التي لها مدة صالحية تم تجديدها تلقائيا  بموجب  ذات الصالحية المنتهيةفوثائق تصريح العمل  I-9النموذج 

  .أو إخطار فردي هي وثائق مقبولة إلثبات كال  من الهوية واألهلية للعمل الفيدرالي

 :I-9أو االتصال بمركز اتصال   I-9 Centralمن خالل زيارة  I-9يُمكن ألصحاب العمل معرفة المزيد بشأن إتمام النموذج 

 888-464-4218: لألصحاب العم  

 888-897-7781: للموظفين والعاملين  

 877-875-6028: الهاتف المخصص للصم والبكم  

 الموظف بياناتالتمييز في التحقق من 

أو الذي يرفض قبول وثائق تصريح  I-9يُمكن للموظفين والعاملين اإلبالغ عن صاحب عمل يرفض وثائق مقبولة ألغراض 

عمل تم تجديدها تلقائيا ، وإحالة أي أسئلة تتعلق بالتمييز إلى قسم حقوق الموظفين والمهاجرين لدى قطاع الحقوق المدنية بوزارة 

 :العدل

https://www.uscis.gov/node/41162
https://www.uscis.gov/i-765
http://egov.uscis.gov/processing-times/
http://egov.uscis.gov/processing-times/
https://www.uscis.gov/node/41230
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.uscis.gov/i-9-central
https://www.uscis.gov/i-9-central/acceptable-documents
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/01/2019-03783/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-sudan
lhttps://www.uscis.gov/i-9-central


 800-255-7688: للموظفين والعاملين  

 800-255-8155: ألصحاب األعمال  

 800-237-2515أو  202-616-5525: الهاتف المخصص للصم والبكم  

 

 للوكاالت الحكومية يالحال ظهار الوضعإ

قانونية للحصول على رخصة قيادة أو مزايا  ية الوضعاستمرارظهارالذين هم بحاجة إل ةبالنسبة لمستفيدي وضع الحماية المؤقت

برنامج التحقق المنهجي من   ،أخرى من وكالة حكومية أو محلية تستخدم برنامج دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

تلقاها يهذه األرقام في وثائق الهجرة المختلفة التي  إيجاديُمكن . I-94 رقم األجنبي أوم رقفالبد من وجود  األجنبي للمستحقات

 . لهم ةالمستفيدين بشأن وضع الحماية المؤقت

 .تُصدر وزارة األمن الداخلي الوثائق التالية التي تلبي هذه المتطلبات

  النموذجI-797 إخطار العمل، إخطار الموافقة للطلب ،I-821 األجنبي؛ ، وله رقم ةلوضع الحماية المؤقت 

  النموذجI-766 إلى تصنيف  ةستشير وثائق تصريح العمل المصدرة لمتلقي وضع الحماية المؤقت  .وثائق تصريح العملA12 

 ويكون لها رقم األجنبي؛  C19أو 

  النموذجI-512وضع تم إصدار هذا النموذج إلى مستفيدي . ، تصريح وعد شرف ألجنبي في الواليات المتحدة، له رقم األجنبي

الذين يطلبون تصريح السفر والمسموح لهم بالسفر خارج الواليات المتحدة والعودة إذا تم حصولهم على  ةالحماية المؤقت

  و تصريح من منفذ الدخول من طرف دائرة الجمارك وحماية الحدود؛

  سجل نموذجI-94 المغادرة، برقم /للوصولI-94.   

 ةنهائي من الضابط المسئول عن ُمراجعة وثائق الهجرة بمنحهم وضع الحماية المؤقت يُمكن للمستفيدين أيضا  أن يتلقوا تصريح

 .I-94رقم األجنبي أو رقم  لديهيكون  قد والذي

 .  من األجنبي للمستحقات للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صفحة الويب على برنامج التحقق المنهجي

وصي يئق متعلقة بوضع الحماية المؤقت، إذا أصدرت وزارة األمن الداخلي إخطار تسجيل فيدرالي يشير إلى تمديد تلقائي لوثا

بتقديم نسخة من إخطار التسجيل الفيدرالي إلى  ةبرنامج التحقق المنهجي من األجنبي للمستحقات مستفيدي وضع الحماية المؤقت

إذا كان لديك إخطار فردي بالتمديد . الوكالة الحكومية أو المحلية والذي يوثق هذا التمديد مع أحدث وثيقة هجرة صادرة لهم

وثائق تصريح الخاص بك، يُمكنك ايضا  عرض هذا اإلخطار و ةالتلقائي لوثائق تصريح العمل المتعلقة بوضع الحماية المؤقت

  .العمل الخاصة بك

، إال أن ةبرنامج التحقق المنهجي من األجنبي للمستحقات التحقق من تاريخ حصول الفرد على وضع الحماية المؤقتبينما يُمكن 

 .أم ال ةإجراءات كل وكالة هي التي تحدد ما إذا كانت ستقبل التمديد التلقائي للوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت

https://www.uscis.gov/node/41628
https://www.uscis.gov/node/41628
https://www.uscis.gov/save/benefit-applicants


يك تقديم نسخة من إخطار التسجيل الفيدرالي إلى الوكالة والتي تشير إلى تمديد صالحية الوثائق المتعلقة بوضع الحماية عل

عليك التوضيح بأن برنامج . I-94 رقمباإلضافة إلى أحدث وثائق وضع الحماية المؤقت الخاصة بك مع رقم األجنبي أو  ةالمؤقت

عليك أن تطلب من . الخاصة بك ةوضع الحماية المؤقت يةستطيع التحقق من استمراريقات سالمنهجي من األجنبي للمستح التحقق

خطوات من خالل الوكالة أن تبدأ استعالم برنامج التحقق المنهجي من األجنبي للمستحقات باستخدام معلوماتك والمتابعة 

األجنبي للمستحقات النهائي بعرض حالة وضع المصادقة اإلضافية، عند الضرورة، لتلقي رد برنامج التحقق المنهجي من 

األجنبي للمستحقات أو يُمكنك أيضا  أن تطلب من الوكالة البحث عن إخطارات برنامج التحقق المنهجي من . ةالحماية المؤقت

و التمديد برنامج التحقق المنهجي من األجنبي للمستحقات إذا كان لديهم أي أسئلة بشأن حالة الهجرة الخاصة بك أاالتصال بـ

 .التلقائي للوثائق المتعلقة بوضع الحماية المؤقت

Dènye Nouvèl sou Plent Ramos Kont Nielsen an (PDF, 422 KB) 
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