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 2018آذار  5  نشرة أخبار

  فتح فترة إعادة التسجيل للسوريين ذوي الحالة المؤقتة المحمية
أيلول 27تلقائية إلى آذار بصورة  31تمديد تصاريح العمل النافذة لغاية   

يتوجب على المستفيدين الحاليين من تحديد الحالة المؤقتة المحمية لسوريا والراغبين باإلبقاء على  - واشنطن

ولقد تم نشر إجراءات إعادة  .2018آيار  4آذار و  5إعادة التسجيل خالل الفترة بين  ،2019 أيلول 30حالتهم إلى 

وعلى الموقع اإللكتروني  Federal Register وثائق رخص العمل، على الرابط التاليالتسجيل، بضمنها كيفية تجديد 

. USCIS website 

 .Application for Temporary Protected Status-Form I ,821 يتوجب على كافة المتقدمين تقديم نموذج

 Application-Form I ,765 نموذجمن خالل ملء وتقديم   (EAD)ويمكن للمتقدمين أيضًا طلب وثيقة رخصة عمل

, for Employment Authorization 821 عندما يقومون بتقديم النموذج-Iكافة . ، أو بصورة منفصلة في وقتٍ الحق

 على USCISية النماذج متوفرة مجانًا على الموقع اإللكتروني لدائرة خدمات الهجرة والجنسية األميريك

. uscis.gov/tps 

 2019ول أيل 30بتأريخ نفاذ  EAD دائرة خدمات الهجرة والجنسية األميريكية بإصدار رخص عمل جديدة سوف تقوم

للسوريين والذين يعيدون التسجيل خالل الفترة المحددة ويقدمون لحالة المؤقتة المحمية لللمستفيدين المؤهلين 

ومع ذلك، وبالنظر للفترات الزمنية المتعلقة بإجراءات طلبات إعادة التسجيل  EAD .طلبًا للحصول على رخصة العمل

 يالعمل التكية بتمديد صالحية رخص ، ستقوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية األميريTPS للحالة المؤقتة المحمية

 .أيلول 27لغاية ويومًا  180آذار تلقائيًا لمدة  31تحمل تأريخ نفاذ 

وليكونوا مؤهلين تحت التحديد الحالي للحالة المؤقتة المحمية لسوريا، يجب على األشخاص أن تكون لديهم إقامة 

المتحدة بصورة مستمرة منذ  ، وأن يكونوا مقيمين جسديًا في الواليات2016آب  1مستمرة في الواليات المتحدة منذ 

 .يفائهم شروط التأهيل األخرىت، باإلضافة إلى اس2016تشرين األول  1

كانون الثاني عن توصلها إلى استمرار الظروف  31وكانت وزيرة األمن القومي كريستن م. نيلسن قد أعلنت في 

مراجعة ظروف البلد والتشاور مع وكاالت وقد اتخذت الوزيرة قرارها بعد . الداعمة للحالة المؤقتة المحمية لسوريا

شهرًا، ستقوم الوزيرة بمراجعة الظروف في  18وقبل انتهاء مدة التمديد البالغة . الحكومة األميريكية المختصة

 .سوريا لتقرير ما إذا كان تحديد الحالة المؤقتة المحمية يستوجب تمديدًا آخر أو إلغاءه

أو  uscis.govوبرامجها، يرجى زيارة  USCISت الهجرة والجنسية األميريكية للمزيد من المعلومات حول دائرة خدما

 (./uscis(، والفيسبوك )/uscis(، يوتيوب )uscis@) تابعنا على موقع تويتر

 USCIS -  دائرة خدمات الهجرة والجنسية األميريكية  -

https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/05/2018-04454/extension-of-the-designation-of-syria-for-temporary-protected-status
http://uscis.gov/tps
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
http://www.uscis.gov/
http://twitter.com/uscis
http://www.youtube.com/user/uscis
https://www.facebook.com/uscis
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