
 

ض ع� "وضع الحما�ة المؤقتة" ح�ل   (TPS) س�ي بعض الحاصلني ممن لديهم أوامر بالمغادرة أو ال�ت
   USCIS)( لتعد�ل أوضاعهم مع إدارة الهجرة

 
ض ع� "وضع الحما�ة المؤقتة" ( ح�ل، وقد سافرت وُعدت TPSإذا كنت أحد الحاصلني ) ولد�ك أمر بالمغادرة أو ال�ت
وط المسبق" ( ي "وضع الحما�ة المؤقتة" ول�س  advance paroleباستخدام وث�قة مستند "اإلفراج الم�ث

) أثناء وجودك �ض
ح�ل ذاك، و USCISلدى إدارة   سلطة قضائ�ة ع� طلبك لتعد�ل الحالة �سبب أمر المغادرة أو ال�ت

 
 كنت تنوي التقدم بطلب لتعد�ل الوضع، أو   .1
 ، أوUSCISوضع لدى إدارة قمت بتقد�م طلب لتعد�ل ال .2
أو تم رفضك فقط �سبب عدم  سلطة قضائ�ة ع� طلبك  USICSطلبك فقط ألنه ل�س لدى  USCISرفضت إدارة  .3

ي وعدم المقبول�ة (ح�ث كان �مكن تقد�م إعفاء 
ول�ن لم يتم تقد�مه أو الفصل ف�ه جّراء   ،االختصاص القضائئ

 بالتا�ي  أسباب عدم المقبول�ة القابلة لإلعفاء �سببها)،
 
 ) والجمارك"  الهجرة  ض  قوانني "إنفاذ  إدارة  ي 

�ض الرئ��ي  ي 
القانوئض المستشار  مكتب  تطلب من  أن  (راجعICE�مكنك  السلطة    ) 

ي إدارة  
ي الرئ��ي �ض

ي المالحقات القضائ�ة ومكتب المستشار القانوئض
ك    )ICEالتقدي��ة �ض ي االنضمام إ� التماس مش�ت

للنظر �ض
ح�ل).    إلعادة فتح دعوى إلنهاء أمر المغادرة (أو ال�ت

 
ح�ل) بالط��قة المذكورة أعالە، إذا ك ي حالة إزالة أمر المغادرة (أو ال�ت

لتعد�ل   USCISنت قد تقدمت بالفعل بطلب إلدارة �ض
، ي

ي وعدم المقبول�ة (ح�ث   الوضع وتم رفضك لمجرد عدم االختصاص القضائئ
أو تم رفضك لمجرد عدم االختصاص القضائئ

�مكنك إما   كان �مكن تقد�م إعفاء ول�ن لم يتم تقد�مه أو الفصل ف�ه جّراء أسباب عدم المقبول�ة القابلة لإلعفاء �سببها)،
أو التماس إلعادة فتح طلبك المرفوض لتعد�ل   جد�د (طلب �سج�ل اإلقامة الدائمة أو تعد�ل الوضع) I-485نموذج  تقد�م

ي   USCISالحالة مع إدارة 
ي أي وقت باتباع اإلجراءات المعتادة لتقد�م طلب إلعادة فتحه �ض

(إشعار أو   290B-I نموذج �ض
ي أع� الصفحة األو� من النموذج TPS Removal Order. �جب عل�ك كتابة "التماس االستئناف)

الخاص   290B-I" �ض
ي تحد�د الطلب ومنع الرفض �سبب التقد�م المتأخر. ستقبل إدارة 

ي جاءت   USCISبك للمساعدة �ض احات اليت ي وقت  االق�ت
�ض

ي ع� هذا األساس العمل من  
ي التقا�ض

ي بالمتطلبات المذكورة أعالە. �جوز ألي فرد �ض
ي ت�ض غ�ي مناسب إلعادة الفتح واليت

 . ي
ي التقا�ض

 خالل ممثل الحكومة �ض
 

إذا كنت بحاجة إ� مشورة قانون�ة �شأن قض�ة الهجرة الخاصة بك، فتأ�د من أن الشخص الذي �ساعدك مخول لتقد�م  
ف بها من وزارة العدل أن �قدم لك المشورة   ي مؤسسة مع�ت

المشورة القانون�ة. �مكن فقط لمحا�ي أو ممثل معتمد �عمل �ض
ي العقود وكتاب العدل وم

كات تقد�م المشورة القانون�ة للهجرة إال إذا كانوا  القانون�ة. ال �مكن لموث�ت ستشاري الهجرة وال�ث
البحث   للحصول ع� معلومات حول ك�ف�ة USCISمن مقد�ي الخدمة المعتمدين. قم ب��ارة صفحة ال��ب الخاصة ب�دارة 

 .  تجنب عمل�ات االحت�ال و    ةعن خدمات قانون�
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