قانون الحماية المؤقتة الوضاع المواطنين السوريين
في الواليات المتحدة االميركية
الثروب فٌلج ،مشٌغن 18 ،تموز "ٌولٌو" 2013

ان المجلس العربً االمٌركً والكلدانً (أي ،سً،سً) ،المنظمة غٌر النفعٌة الرائدة فً مجال الخدمات االنسانٌة والعاملة فً
منطقة جنوب شرق مشٌغن ،وبالتعاون والتنسٌق مع عضو الكونغرس غاري بٌتر ،تحث اي مواطن سوري مؤهل او اي فرد ال
ٌتمتع بجنسٌة اي دولة ممن سكنوا فً سورٌا قبل حضورهم الى الوالٌات المتحدة ان ٌتقدموا لالستفادة من برنامج الحماٌة المؤقتة
( .)TPSبعدما اعلنت سلطات الهجرة والجنسٌة االمٌركٌة فً  17حزٌران  2013باضافة سورٌا الى الئحة البلدان المشمولة بهذا
البرنامج.
جدٌر بالذكر ان وزٌر االمن الداخلً االمٌركً باستطاعته تعٌٌن بلد اجنبً لالستفادة من برنامج الحماٌة المؤقتة لمواطنٌه المقٌمٌن
على االراضً االمٌركٌة ،بسبب اوضاع ذلك البلد التً تمنع بصورة مؤقتة مواطنٌه من العودة الٌه بأمان ،او فً بعض الظروف
عدم تمكن سلطات ذلك البلد من تأمٌن عودة مواطنٌها الى اماكن اقاماتهم على نحو مالئم.
وخالل فترة الحماٌة هذه ،فان مواطنً تلك الدولة المستفٌدٌن من البرنامج او المؤهلٌن مبدئٌا لالستفادة منه ،ال ٌمكن ترحٌلهم من
الوالٌات المتحدة ،وباستطاعتهم الحصول على اذن قانونً بالعمل على االراضً االمٌركٌة ،وٌمكن اٌضا منحهم اذنا بالسفر
والعودة خالل فترة الحماٌة.
عند حصول الفرد على الحماٌة بموجب القانون المذكور فانه ٌصبح من غٌر الممكن قانونا احتجازهم من قبل سلطات وزارة
االمن الداخلً بسبب نفاذ او انتهاء صالحٌة التأشٌرة التً ٌحملها على االراضً االمٌركٌة.
الذٌن ٌتمتعون حالٌا باالستفادة من قانون الحماٌة المؤقتة الخاص بالسورٌٌن ٌجب علٌهم اعادة تسجٌل انفسهم خالل فترة الـ
ٌوما المحدودة العادة التسجٌل والتً تمتد لغاٌة  16آب (اغسطس)  .2013اما الذٌن ال ٌتمتعون حالٌا بفوائد البرنامج من
السورٌٌن فبامكانهم التقدم بطلب اساسً لتسجٌل انفسهم بموجب التغٌٌر الحدٌث الذي ٌشمل سورٌا.
وٌتحتم على هؤالء االفراد ان ٌتقدموا باوراق قانون الحماٌة المؤقتة فً موعد اقصاه  16كانون اول (دٌسمبر) .2013
الرجاء ارسال االوراق بالبرٌد الى العنوان التالً:
USCIS
P.O. Box 6943
Chicago, IL 60680-6943
ومن اجل التسجٌل او اعادة التسجٌل ٌجب على المؤهلٌن ان ٌمألوا النماذج  I-821و I-765
تتوفر هذه االستمارات المجانٌة على موقع خدمات الهجرة والجنسٌة االمٌركٌةwww.uscis.gov/legaladvice ،
او باالتصال بخدمات الهجرة والجنسٌة على الرقم المجانً1-800-870-3676 ،
للحصول على المساعدة فً تعبئة النماذج ٌقدم موقع www.uscis.gov/legaladvice
الئحة باسماء افراد ومنظمات معتمدة لدى دائرة الهجرة تقدم خدماتها اما مجانا او باجور مخفضة.
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