الوضع المحمي المؤقت
أسئلة شائعة وتوجيهات للحاصلين على الوضع المحمي المؤقت )(TPS
آخر تحديث تم في  8إبريل 2019

نظرة عامة
ما هو الوضع المحمي المؤقت أو الحماية المؤقتة )(TPS؟
الوضع المحمي المؤقت/الحماية المؤقتة ( )TPSهو وضع مؤقت للهجرة في الواليات المتحدة قائم بموجب قانون للكونجرس
بتأييد من الحزبين (قانون الهجرة لعام  ، )1990وتمنحه وزارة األمن الداخلي ( )DHSللمؤهلين المقيمين في بلدان تمر بكارثة
بيئية  ،أو نزاع مسلح  ،أو ظروف شديدة القسوة .يتم منح الحاصلين على الوضع المحمي المؤقت تصريح عمل وحمايات من
الترحيل لمدة  6أو  12أو  18شهرا في المرة  ،ويمكن تمديد مدة  TPSفي غضون  60يوما من انتهاء الصالحية من ِقبل وزير
األمن الداخلي بناء على الظروف الحالية للبلد المعني.
ما هي البلدان التي لديها حاليًا تصنيف TPS؟
البلدان التالية حاصلة حاليا على تصنيف :*TPS
• السلفادور (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• غينيا (انتهت الصالحية 21 :مايو )2017
• هايتي (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• هندوراس (تنتهي الصالحية حاليا في  5يناير  ، 2020ولكن في حوالي  21نوفمبر  ، 2019ستعلن  DHSعن تمديد
تلقائي لمدة تسعة أشهر للحمايات حتى  5أكتوبر  2020إذا كان أمر المحكمة المعروف بأمر  ** Ramosال يزال
ساريا)
• ليبيريا *** (انظر أدناه)
• نيبال (تنتهي الصالحية حاليا في  24يونيو  ، 2019ولكن في حوالي  10مايو  ، 2019ستعلن  DHSعن تمديد
تلقائي لمدة تسعة أشهر للحمايات حتى  24مارس  2020إذا كان أمر المحكمة المعروف بأمر  ** Ramosال يزال
ساريا)
• نيكاراغوا (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• سيراليون (انتهت الصالحية 21 :مايو )2017
• الصومال (تنتهي الصالحية في 17 :مارس )2020
• جنوب السودان (تنتهي الصالحية في 2 :نوفمبر )2020
• السودان (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• سوريا (تنتهي الصالحية في 30 :سبتمبر )2019
• اليمن (تنتهي الصالحية في 3 :مارس )2020
* هذه عرضة للتغيير .يرجى مراجعة موقع  USCISاإللكتروني ومخطط  CLINICبشكل متكرر للحصول على أحدث
المعلومات.
** اقرأ المزيد عن أمر المحكمة المعروف بأمر  Ramosوالدعوى القضائية  Ramosضد  Nielsenأدناه.
*** تم منح ليبيريا حمايات خاصة بتأجيل المغادرة اإلجبارية ( )DEDوالتي تنتهي في  30مارس .2020

الدعاوي القضائية والتطورات بشأن TPS
هل قامت حكومة ترامب بإنهاء TPS؟
لألسف  ،أنهت إدارة ترامب و وزارة األمن الداخلي وضع الحماية المؤقتة ) (TPSبالنسبة لنيبال وهندوراس وغينيا وليبيريا
وسيراليون والسلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان .ومع ذلك  ،وبسبب الدعاوى القضائية الناجحة المرفوعة من قِبل حاملي
 ،TPSاضطرت اإلدارة إلى تمديد وضع  TPSللسلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان .وقد تم أيضا تمديد  TPSبالنسبة
لسوريا واليمن والصومال ولكن لم يتم إعادة تصنيف أي من هذه الدول  ،مما يعني أن األشخاص الذين وصلوا مؤخرا من هذه
الدول والذين ليس لديهم بالفعل وضع  TPSليسوا مؤهلين لتقديم طلب للحصول عليه برغم استمرار النزاع في بلدانهم األصلية.
سمعت أن المحاكم قد منعت إنهاء  ، TPSماذا يعني ذلك؟
في أكتوبر  ، 2018أجّل قاض فيدرالي في والية كاليفورنيا بشكل مؤقت إنهاء الحمايات المتوفرة من خالل  TPSالذي قررته
إدارة ترامب للمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان .كان من المقرر انهاء صالحية  TPSلهذه البلدان في
خريف عام  ، 2018ولكن أعلنت وزارة األمن الداخلي اآلن عن تمديد  TPSحتى  2يناير  .2020وبالتالي  ،فإن تواريخ انتهاء
الصالحية الحالية للوضع المحمي المؤقت للسلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان هي:
• السلفادور :تنتهي صالحيته في  2يناير 2020
• هايتي :تنتهي صالحيته في  2يناير 2020
• نيكاراغوا :تنتهي صالحيته في  2يناير 2020
• السودان :تنتهي صالحيته في  2يناير 2020
وللتذكير ،فإن هذا مجرد تأجيل مؤقت بالنسبة للسلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان إلى أن يصدر القاضي حكما نهائيا بشأن
الدعوى القضائية التي تطعن في قرار اإلدارة بالقضاء على هذه الحمايات.
من المهم  ،في هذه األوقات غير المستقرة  ،بالنسبة ألولئك المؤهلين إلعادة التسجيل لوضع  TPSأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت
ممكن .يمكنك العثور على دليل إعادة التسجيل خطوة بخطوة أدناه .في ذات الوقت فإن المناصرين سيستمرون في تحفيز
الكونجرس الستخدام سلطته إليجاد حل دائم لجميع الحاصلين على  ،TPSسواء كانوا تحت مظلة اإلنذار القضائي أم ال.

دليل إعادة التسجيل لوضع  TPSوتصريح العمل
لدي  .TPSهل أحتاج إلى إعادة التسجيل للحفاظ على الحمايات وتصريح العمل؟
في كل مرة يتم فيها إنهاء أو تمديد  TPSلبلد يحمل هذا التصنيف  ،يجب على حاملي  TPSمن هذا البلد إعادة التسجيل إذا كانوا
يرغبون في الحفاظ على وضع  .TPSعادة  ،باإلضافة إلى إعادة التسجيل  ،يجب على حاملي  TPSالتقدم بطلب جديد
للحصول على وثائق تصريح العمل  ،أو  ، EADsلمواصلة العمل بشكل قانوني في الواليات المتحدة إلى أن تنتهي صالحية
 TPSالخاص بهم.
كيف يمكنني التقدم بطلب إلعادة التسجيل لوضع TPS؟
أوال  ،تحقق مما إذا كانت الفرصة المتاحة إلعادة التسجيل لوضع  TPSمفتوحة حاليا لبلدك وذلك من خالل زيارة صفحة TPS
على الموقع اإللكتروني لهيئة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية ) (USCISهنا  ،واختيار بلدك من الجانب األيسر من
الصفحة للحصول على إرشادات.

في الوقت الحالي ،تم إغالق الفترات المسموح خاللها بإعادة التسجيل لوضع  TPSلجميع البلدان التي تحمل هذا التنصيف .ومع
ذلك  ،إذا لم تكن قد قمت بإعادة التسجيل وال يزال وضع  TPSنشطا بالنسبة لبلدك  ،فاتبع الخطوات التالية إلعادة التسجيل:
 .1ابحث عن طلب التسجيل أو إعادة التسجيل السابق الذي قدمته واستخدمه كدليل عند إكمال طلبك الجديد .يمكنك التحقق
للتأكد من أن المعلومات الواردة في طلبك الجديد تتسق مع المعلومات التي قدمتها في طلبك السابق.
 .2احرص على تنزيل النماذج الصحيحة مباشرة من هيئة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية ) .(USCISيمكنك
تحميلها هنا .هام :إذا كان النموذج قديما أو منتهي التاريخ  ،فلن تقبله  USCISوسيتم رفض طلبك.
ستحتاج إلى تنزيل واستكمال النماذج التالية :احرص على قراءة قائمة المتطلبات لكل نموذج على موقع USCIS
لضمان عدم إغفال أي مستندات أو مواد داعمة مطلوبة:
• نموذج  : I-821طلب للحصول على الوضع المحمي المؤقت
• نموذج  : I-765طلب تصريح العمل .الوصف :هذا هو طلب الحصول على وثيقة تصريح العمل ( )EADللعمل
بشكل قانوني في الواليات المتحدة  ،وهو متاح لجميع األفراد الذين تمت الموافقة على منحهم  .TPSيرجى مالحظة
أن هذا النموذج يجب أن يتضمن صورتين بحجم صورة جواز السفر على أن تتم كتابة اسم مقدم الطلب  ،و A-
 ،Numberورقم النموذج على ظهر كل صورة وإرفاقهما مع نموذج  I-765باستخدام مشبك للورق.
• نموذج  : I-912طلب اإلعفاء من الرسوم :الوصف :تتاح إعفاءات الرسوم لبعض األفراد فيما يتعلق ببعض النماذج
والخدمات الخاصة بالهجرة وذلك استنادا إلى إثبات عدم القدرة على الدفع (ضيقة مالية).
• نموذج  :I-131طلب الحصول على وثيقة سفر .الوصف :هذا هو الطلب الخاص بما يطلق عليه advance parole
(إذن مسبق بالسفر) والذي يم ّكن المتلقي من السفر خارج الواليات المتحدة .يرجى مالحظة أن هذا النموذج يجب أن
يتضمن صورتين بحجم صورة جواز السفر على أن تتم كتابة اسم مقدم الطلب  ،و  ،A-Numberورقم النموذج
على ظهر كل صورة وإرفاقهما مع نموذج  I-131باستخدام مشبك للورق.
• نموذج  : I-601طلب تنازل عن أسباب عدم القبول .وصف :عند التقدم بطلب  ،إذا كنت على دراية بأن هناك سببا
مناسبا لعدم القبول ينطبق عليك وتحتاج إلى إعفاء أو تنازل للحصول على  ، TPSيرجى ملء هذا النموذج .ومع
ذلك ،إذا وافقت  USCISعلى نموذج  I-601وتم منحك تنازل عن أسباب عدم القبول فلن تحتاج إلى تقديم نموذج I-
 601مع أي طلب آخر في المستقبل يخص  .TPSقد تمنح  USCISتنازال عن بعض أسباب عدم القبول ألغراض
إنسانية  ،أو لضمان وحدة األسرة  ،أو عندما يكون ذلك في المصلحة العامة .يرجى مالحظة أنه يجب تقديم هذا
النموذج مع رسوم ايداع تبلغ قيمتها  930دوالرًا.
• خطاب يشرح بالتفصيل سبب تأخرك في تقديم الطلب .يجب أن توضح الرسالة "سببا جيدا" لإليداع المتأخر  -وبعبارة
أخرى  ،يجب أن يكون لديك سبب وجيه .يمكن أن تشمل األسباب  ،على سبيل المثال ال الحصر :حالة طوارئ منعتك
من التقديم في الوقت المحدد  ،أو االرتباك المنطقي بسبب الدعاوي القضائية قيد النظر  ،أو االرتباك الذي تسببت فيه
تصريحات  DHSالخاصة بإنهاء أو تمديد  TPSبالنسبة لبلدك .اشرح كيف أثرت عليك هذه  ،بما في ذلك تأثيرها
على قدرتك على إعادة التسجيل في الموعد المحدد.
* إذا تأخرت في تقديم طلب إعادة تسجيل  TPSالخاص بك  ،فقد تتأخر عملية معالجة الطلب مما قد يؤدي إلى وجود
فجوات في تصريح العمل الخاص بك.
 .3استكمل جميع النماذج بدقة .تذكر أن تقرأ جميع التعليمات في النماذج بشكل كامل  ،وأن تفحص ردودك مقارنة
بالردود التي أدرجتها في طلب التسجيل أو إعادة التسجيل السابق حتى تكون المعلومات متسقة .من المستحسن أن

تقوم بملء النماذج الكترونيا للتأكد من أن جميع المعلومات قابلة للقراءة .إذا كنت تمألها باليد  ،فتأكد من كتابتها
بوضوح بقلم أسود.
 .4قم بصياغة خطاب تقديمي يشمل قائمة مرجعية بالبنود والمستندات الموجودة في الطلب المقدم ،وذلك لمساعدة ممثل
 USCISعلى أخذ فكرة عما سوف يقوم بمراجعته.
 .5قم بشراء حوالة مالية .يمكنك شراء هذه الحوالة في مكتب البريد األمريكي المحلي USCIS .ال تقبل النقد .يجب أن
يتم توجيه الحوالة المالية إلى ” “U.S. Department of Homeland Securityأي وزارة األمن الداخلي
األمريكية (ال تستخدم االختصارات مثل ".)"DHS
إذا كان الطلب يخص شخصا يبلغ من العمر  15عاما أو أكثر  ،فيجب أن تكون قيمة الحوالة المالية  495دوالرا .هذا
المبلغ يغطي رسوم اإليداع ( 410دوالر) الستمارة الطلب الخاصة بترخيص العمل (نموذج  ، )I-765ورسوم
البيومترية ( 85دوالر) .ال يحتاج مقدمو الطلبات الذين يبلغون  14عاما أو أقل إلى عمل البيومترية  ،لذا ينبغي أن
تكون قيمة الحوالة المالية الخاصة بهم  410دوالرا فقط.
إذا كنت تتقدم أيضا بطلب للحصول على تنازل عن أسباب عدم القبول (نموذج  ، )I-601فيجب عليك أي ً
ضا إدراج
حوالة مالية بمبلغ  930دوالرًا  ،وهو رسم اإليداع الخاص بذلك النموذج.
 .6قم بتجميع وإرسال الطلب الخاص بك .نوصي بأن تقوم بوضع محتويات الطلب بالترتيب التالي لتسهيل عملية
المراجعة:
• حوالة مالية بقيمة  495دوالر ( 410دوالر لمقدمي الطلبات سن  14سنة وأصغر)
• الخطاب التقديمي
• نموذج  I-821الذي قمت باستكماله
• خطاب يشرح سبب تأخرك في إعادة التسجيل
• نموذج  I-765الذي قمت باستكماله .يجب أن يتضمن النموذج صورتين بحجم صور جواز السفر .يمكنك
استخدام مشبك الورق إلرفاق الصور مع النموذج الصحيح .تأكد من كتابة اسم مقدم الطلب ورقم تسجيل األجانب
( )A-Numberورقم النموذج على ظهر كل صورة.
• نماذج مكتملة أخرى ذات صلة بحالتك (على سبيل المثال  ،النموذج  ، I-601النموذج  ، I-912النموذج I-
)131
• نسخ من أي أدلة داعمة  :تذكر  ،األكثر افضل  .قم بإدراج أكبر قدر ممكن من الوثائق عن تاريخ الهجرة الخاص
بك.
 oنسخة من آخر ( EADإن أمكن  ،قم بتضمين نسخ من جميع وثائق تصريح العمل ) (EADsالتي تلقيتها
على مر السنين)
 oإشعارات الموافقة على  TPSالتي تلقيتها سابقا
 oدليل إلثبات هويتك وجنسيتك ،مثل جوازات السفر وشهادات الميالد
 oدليل إلثبات تاريخ دخولك إلى الواليات المتحدة
 oدليل إلثبات إقامتك في الواليات المتحدة
 oسجالت أحكام المحكمة (إذا كان قد سبق أن تم القبض عليك  ،أو اتهامك  ،أو إدانتك بجريمة جنائية)
 oوثائق أخرى متعلقة بإجراءات الهجرة الخاصة بك

نصيحة :ال تقم بتدبيس محتويات طلبك معا .هذا يجعل األمر أصعب في عملية المراجعة ومن الممكن حتى أن يتم رفض طلبك
من قبل  .USCISبدال من ذلك استخدام مشابك الورق.
أين يجب أن أرسل طلبي؟
بعد أن تقوم بمراجعة طلبك والتحقق من دقته  ،أنت اآلن مستعدا إلرساله إلى  USCISلتتم معالجته .يعتمد العنوان البريدي
الذي سترسل إليه طلبك على البلد الذي تنتمي إليه والحاصل على تصنيف .TPS
يمكنك التحقق من موقع  USCISهنا لمعرفة مكان إرسال الطلب .بعد دخولك على الموقع اإللكتروني ،على الجانب األيسر
تحت بند  ، TPSاختر بلدك .عند وصولك إلى صفحة االستقبال الخاصة بالبلد الذي اخترته  ،انتقل ألسفل وصوال إلى البند
بعنوان ”( “Where to Fileأين يمكن إيداع الطلب) ثم انقر على هذا القسم لتفتحه وترى العنوان البريدي الصحيح الذي ينبغي
أن ترسل طلبك إليه.
نصيحة :ننصحك باستخدام نوع البريد الذي يضمن أولوية الشحن السريع والذي يتضمن رقم تتبع .تعتبر األظرف ذات التعريفة
المحددة للشحن ذي األولوية  Priority Mailوالمتوفرة من خالل  USPSالخيار األمثل لذلك.

انتهاء صالحية TPS
لدي  - TPSماذا يحدث إذا انتهت صالحيته؟
إذا انتهت صالحية وضع  TPSالخاص بك وكنت غير مؤهل إلعادة التسجيل ،فسوف تعود إلى وضع الهجرة السابق الخاص
بك قبل الحصول على  .TPSعلى سبيل المثال  ،إذا كنت قد دخلت الواليات المتحدة بدون فحص وكنت غير مؤهال للحصول
على شكل آخر من أشكال اإلعفاءات في مجال الهجرة  ،فقد تعود إلى الوضع غير الموثق وتصبح عرضة للترحيل .يجب عليك
استشارة محام متخصص في مجال الهجرة أو منظمة خدمات قانونية أو ممثل معتمد من وزارة العدل لتوجيهك ودراسة قضيتك
عن كثب لمعرفة ما إذا كنت مؤهال للحصول على شكل آخر من أشكال اإلعفاء .يمكنك العثور على منظمة قريبة منك يمكنها
المساعدة في ذلك .يمكنك أيضا استخدام أداة  Immiللتحقق مما إذا كنت مؤهال للحصول على أشكال أخرى من اإلعفاءات في
مجال الهجرة.
إذا انتهت صالحية  TPSالخاص بك وكنت مؤهالً إلعادة التسجيل  ،فقد تقوم وزارة األمن الداخلي تلقائيا بتمديد صالحية وثيقة
ترخيص العمل ) (EADالحالية الخاصة بك بما يتوائم مع الوقت الذي سيستغرقه تقديم طلب إلعادة التسجيل ومعالجة ذلك
الطلب .ننصح بإعادة التسجيل بمجرد فتح فرصة إعادة التسجيل بالنسبة لبلدك.
كيف يمكنني االستعداد كأفضل ما يكون إذا انتهت صالحية وضع  TPSالخاص بي؟
سواء كنت مؤهال لشكل آخر من أشكال اإلعفاءات في مجال الهجرة أم ال  ،يجب عليك وضع خطة للتأهب العائلي لالستعداد
لسيناريوهات مختلفة .يمكنك العثور على أدلة هنا .يمكنك أيضا اكتساب معرفة عن حقوقك وتعليم أفراد عائلتك حقوقهم أيضا.
يمكنك العثور على مقاطع الفيديو واألدلة هنا.
إذا انتهت صالحية وضع  TPSالخاص بي  ،فهل ما يزال تصريح العمل الخاص بي ساري المفعول؟
تصريح العمل الخاص بك صالح حتى تاريخ انتهاء الصالحية المدرج في وثيقة ترخيص العمل .إذا انتهت صالحية TPS
الخاص بك ولكنك مؤهل إلعادة التسجيل  ،فقد تقوم وزارة األمن الداخلي تلقائيا بتمديد صالحية وثيقة ترخيص العمل )(EAD
الحالية الخاصة بك بما يتوائم مع الوقت الذي سيستغرقه تقديم طلب إعادة التسجيل ومعالجته.

إذا تم إنهاء وضع الحماية المؤقتة لبلدك ) (TPSولم تكن مؤهال إلعادة التسجيل  ،فلن تتمكن من تجديد تصريح العمل الخاص
بك بموجب .TPS
إذا انتهت صالحية وضع  TPSالخاص بي  ،فهل يمكنني التقدم بطلب للحصول على شكل آخر من أشكال اإلعفاءات في
مجال الهجرة؟
قد تكون مؤهال للحصول على شكل آخر من أشكال اإلعفاءات في مجال الهجرة إذا كان لديك أو سبق أن كان لديك .TPS
يجب عليك استشارة منظمة أو محام متخصص في مجال الهجرة أو ممثل معتمد من وزارة العدل لمراجعة حالتك نظرا ألن
حالة كل فرد فريدة من نوعها ويمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات .يمكنك العثور على منظمة قريبة منك يمكنها المساعدة
في ذلك .يمكنك أيضا استخدام أداة  Immiللتحقق مما إذا كنت مؤهال للحصول على أشكال أخرى من اإلعفاءات في مجال
الهجرة.
لدي  ، TPSلكن أطفالي مواطنين أمريكيين .ماذا سيحدث لهم إذا انتهت صالحية وضع  TPSالخاص بي؟
بالنسبة لمواطني الواليات المتحدة فإن وضعهم ال يتأثر إذا انتهت صالحية وضع  TPSللوالدين .ومع ذلك  ،فهم قد يتاثرون
عاطفيا أو ماليا إذا اضطر أحد الوالدين لمغادرة الواليات المتحدة .إذا كان لديك أنت أو أحد أفراد العائلة  ، TPSفمن المستحسن
وضع خطة عائلية تتضمن ترتيبات خاصة بالسفر والمال والحضانة ألطفالك  ،في حالة ما إذا احتجت إلى االنتقال أو التعامل
مع ظروف أخرى .يمكنك العثور على أدلة التخطيط للتأهب العائلي هنا .إن وضع خطة سيساعدك أنت وأحبائك على الشعور
بأنكم أكثر استعدادا وآمنا  ،بغض النظر عما يحدث.
كيف يمكنني التحقق مما إذا كان وضع  TPSالخاص ببلدي قد تم تمديده أو إنهاؤه؟
إذا كان لديك فيس بوك وتبحث عن مصدر بسيط  ،فقد قامت  Working Families Unitedبإنشاء أداة مفيدة بمعلومات عن
البلدان التي تحمل تصنيف  TPSسابقا أو حاليا.
البلدان التالية حاصلة حاليا على تصنيف :* TPS
• السلفادور (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• غينيا (انتهت الصالحية 21 :مايو )2017
• هايتي (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• هندوراس (تنتهي الصالحية حاليا في  5يناير  ، 2020ولكن في حوالي  21نوفمبر  ، 2019ستعلن  DHSعن تمديد
تلقائي لمدة تسعة أشهر للحمايات حتى  5أكتوبر  2020إذا كان أمر المحكمة المعروف بأمر  ** Ramosال يزال
ساريا)
• ليبيريا *** (انظر أدناه)
• نيبال (تنتهي الصالحية حاليا في  24يونيو  ، 2019ولكن في حوالي  10مايو  ، 2019ستعلن  DHSعن تمديد
تلقائي لمدة تسعة أشهر للحمايات حتى  24مارس  2020إذا كان أمر المحكمة المعروف بأمر  ** Ramosال يزال
ساريا)
• نيكاراغوا (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• سيراليون (انتهت الصالحية 21 :مايو )2017
• الصومال (تنتهي الصالحية في 17 :مارس )2020
• جنوب السودان (تنتهي الصالحية في 2 :نوفمبر )2020
• السودان (تنتهي الصالحية في 2 :يناير )2020
• سوريا (تنتهي الصالحية في 30 :سبتمبر )2019
• اليمن (تنتهي الصالحية في 3 :مارس )2020

* هذه عرضة للتغيير .يرجى مراجعة موقع  USCISاإللكتروني ومخطط  CLINICبشكل متكرر للحصول على أحدث
المعلومات.
** اقرأ المزيد عن أمر المحكمة المعروف بأمر  Ramosوالدعوى القضائية  Ramosضد  Nielsenأعاله.
*** تم منح ليبيريا حمايات خاصة بتأجيل المغادرة اإلجبارية ( )DEDوالتي تنتهي في  30مارس .2020

للتحقق من هذه التواريخ في السجل الفيدرالي الرسمي  ،قم بزيارة  FederalRegister.govوابحث عن " "TPSواسم بلدك
(على سبيل المثال "  TPSنيكاراغوا") .باإلضافة إلى ذلك  ،تحتفظ  CLINICبمخطط يتم تحديثه أوال بأول يحوي تصنيفات
 TPSوتواريخ انتهاء الصالحية المرتبطة بها.

السفر
أنا حاصل على وضع  .TPSهل يمكنني السفر خارج الواليات المتحدة؟
يجب على حاملي  TPSالذين يرغبون في السفر خارج الواليات المتحدة أوال التقدم بطلب للحصول على ما يطلق عليه
( advance parole travel authorizationوهو عبارة عن وثيقة تصريح مسبق بالسفر خارج الواليات المتحدة) .يمكنك
التقدم بطلب للحصول على ذلك من خالل النموذج  I-131وإيداعه إما مع نموذج  I-821أو بشكل منفصل بناءا على إذا ما كان
 I-821قيد النظر أو كانت قد تمت الموافقة عليه.
ومع ذلك  ،قبل اتخاذ قرار بمغادرة البالد  ،يجب عليك استشارة محام متخصص في مجال الهجرة أو ممثل معتمد من وزارة
العدل بشأن مخاطر السفر باستخدام  ، Advance paroleوأيضا عن إمكانية أن ينشأ عن ذلك أهلية لتعديل وضع الهجرة بناءا
على الدخول بشكل قانوني إلى الواليات المتحدة باستخدام هذه الوثيقة عند العودة من الخارج.

مصادر إضافية:
 .1تحالف  TPSالوطني  -األسئلة الشائعة
 :MIRA .2نظرة عامة على الوضع المحمي المؤقت
 .3مجلس الهجرة األمريكي :ورقة حقائق بشأن TPS
 .4المنتدى الوطني للهجرة :ورقة حقائق بشأن TPS
 - AIC .5ورقة حقائق بشأن TPS
( NOLO .6معلومات قانونية لألعمال التجارية)  -األسئلة الشائعة
 .7أداة متاحة من قبل  Working Families Unitedعلى فيس بوك
 .8العمال ذوو الوضع المحمي المؤقت في الصناعات والواليات األساسية
 .9ليس هناك وقت لنضيعه
 .10دليل تمهيدي :الوضع المحمي المؤقت
 .11الوضع المحمي المؤقت ( )TPSوتأجيل المغادرة اإلجبارية ()DED
 .12حماية والحفاظ على برنامج الوضع المحمي المؤقت
 .13الوضع المحمي المؤقت :نظرة عامة والقضايا الحالية
 .14الوضع المحمي المؤقت لهندوراس
 .15سلسلة  :TPSeanoصناعة اإلنشاءات معرضة للخسارة في حالة إنهاء TPS
 .16الوضع المحمي المؤقت في الواليات المتحدة

 .17الوضع المحمي المؤقت في الواليات المتحدة :تجارب المهاجرين الهندوراسيين والسلفادوريين
 .18المساهمات االقتصادية لحاملي  TPSالقادمين من السلفادور وهندوراس وهايتي
 .19عشرات اآلالف في الواليات المتحدة يواجهون مستقبال غير مؤكد مع اقتراب المواعيد النهائية للحماية المؤقتة

