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 طلبات أول مرة وطلبات التجدید -1
بإلغاء ) USCIS( ودائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة) DHS(وزارة األمن الداخلي األمریكیة أصدر الرئیس ترامب توجیھاتھ ل 2017سبتمبر  5تاریخ في 

سوف  2017سبتمبر  5امین ونصف عام، وھذا یعني أن اعتباًرا من ار عإنھاء العمل بھ على مدو ) تدریجیًاDACA( القرار المؤجل بحق القادمین في فترة الطفولة
 یحدث ما یأتي:

 .2017 سبتمبر 5اعتباًرا من  قبولھاو قید االنتظارأول مرة  طلباتجمیع  معالجةدائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة في  سوف تستمر •

  الجدیدة. ول مرةأجمیع طلبات سوف ترفض دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة  •

 المقدمة من قبل. قید االنتظار التجدید جمیع طلباتمعالجة في سوف تستمر دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة  •

 من تفیدینالمسمن مقدمي الطلبات  2017توبر أك 5ھا حتى معالجتو التجدیدفي قبول طلبات سوف تستمر دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة  •
DACA  للمستفیدین من  التجدید یحقلم یعد و. 2018مارس  5وحتى  2017سبتمبر  5اعتباًرا من المنتھيDACA بالفعل المنتھي. 

 .2017أكتوبر  5المقدمة بعد  التجدید وطلبات أول مرةسوف ترفض دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة جمیع طلبات  •

عني استمرار لحین تاریخ انتھائھ. وھذا ی DACAسوف یستمرون في االستفادة من غیر المنتھي  DACAمن الیین الحفراد المستفیدین جمیع األ: معلومة ھامة
سیة والھجرة أو فرض الحصول على تصریح عمل لحین تاریخ االنتھاء الحالي. لن تحیل دائرة خدمات الجنمن الترحیل  DACAحمایة المستفیدین الحالیین من 

دائرة خدمات م إخطارات المثول أمامن أجل ترحیلھم ما لم یتبعوا توجیھات ) ICEدائرة الھجرة والجمارك األمریكیة (إلى  DACAن المستفیدین ماألمریكیة 
حص ور مواعید الفحض معالجةقید النظر والالحالیة یمثلوا خطًرا على األمن القومي أو السالمة العامة. على مقدمي الطلبات الجنسیة والھجرة األمریكیة أو 

 التي یحصلون علیھا من دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة.ضافیة اإلدلة األجمیع طلبات تقدیم واالستجابة ل

یة رة خدمات الجنسالتجدید فوًرا والتقدم بطلبك في غضون الوقت الكافي حتى تتسلمھ دائإذا كنت من مستحقي التجدید في ظل التعلیمات الواردة أعاله، علیك 
لمزید من لمعالجتھا. لضمان  2017أكتوبر  5بحلول . یجب أن تقبل طلبات التجدید (ولیس ختمھا فحسب) 2017أكتوبر  5ة األمریكیة وتقبلھ بحلول والھجر

 .DACAفي نھایة  المذكرةو األسئلة الشائعة وإجابتھاالمعلومات، یمكنك االطالع على 

 تصاریح العمل -2
ین إنھائھ أو لحساریة لحین تاریخ انتھائھا  DACAأیًضا باسم تصاریح العمل) لصالح المستفیدین الحالیین من  (وتعرف) EADsتظل وثائق تصریح العمل (

 بمعرفة الحكومة.

تاریخ  ولك الحق في العمل بصورة قانونیة لحین حلول، یسمح لك باالحتفاظ بتصریح العمل DACAفي ظل ساٍر كنت حاصًال على تصریح عمل إذا  •
 لعمل.انتھاء تصریح ا

 أو كیفیة DACAسؤالك لمعرفة ما إذا كنت مستفید من ، ولیس لصاحب العمل الحق في DACAأنت غیر مسؤول عن إخطار صاحب عملك بانتھاء  •
 حصولك على تصریح العمل.

وإذا كان  ریح العمل.في طریقھ لإللغاء، ال یحق لصاحب العمل فصلك أو منحك إجازة أو تغییر حالة عملك لحین تاریخ انتھاء تص DACAرغم أن  •
تاریخ انتھاء تصریح العمل، لكن ال یجوز لھ اتخاذ أي إجراء في حقك لحین  تاریخ االنتھاء قد اقترب، یجوز لصاحب العمل أن یطلب منك تحدیث

 تصریح العمل.

 

 بحق المؤجل القرارمعلومات ھامة عن انتھاء 
 )DACA( الطفولة فترة في القادمین

 

 ألیسون دافینبورت، لینا جرابر، سالي كینوشیتا
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 تاریخ انتھاء تصریح العمل.ئًما في التقدم للحصول على وظیفة جدیدة أو تغییرھا لحین یظل حقك قا •

المركز القومي لقوانین الھجرة: ھذه االستشارة المقدمة من د من المعلومات عن حقوق الموظفین، یرجى االطالع على للمزی •
rights/-workplace-and-https://www.nilc.org/issues/daca/daca. 

 )SSNsالجتماعي (الضمان اأرقام  -3
 .DACA یعد رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ساٍر مدى الحیاة، حتى بمجرد انتھاء تصریح العمل و

 وتصریح العمل. DACAفعلیًا، علیك تقدیمھ أثناء فترة سریان  االجتماعيإذا لم تقدم طلب الحصول على رقم الضمان  •

 اءانتھباعتباره رقم الضمان االجتماعي الخاص بك، حتى بعد  DACAلت علیھ في ظل یجوز وینبغي استخدام رقم الضمان االجتماعي الذي حص •
 تصریح العمل. یجوز استخدام رقم الضمان االجتماعي ألغراض التعلیم واألعمال البنكیة واإلسكان وغیرھا من األغراض.

 ألغراض التوظیف الحصول على تصریح العمل.رقم الضمان االجتماعي الستخدام  شترط •

 خصة القیادة وبطاقات الھویة األخرىر -4
بعة للوالیة الھویة التا بطاقة یعتمد الحق في الحصول على رخصة القیادة واشتراطاتھا على الوالیة التي تعیش فیھا. فإذا لم تتقدم بطلب الحصول على رخصة القیادة

 لتي تعیش فیھا.على رخصة القیادة أو بطاقة الھویة الصادرة من الوالیة ایحق لك الحصول  DACAساریًا، وفي ظل  DACAفعلیًا، علیك القیام بذلك إذا كان 

 مسبقًا السفر في ظل إطالق السراح المشروط -5
 :لى األخصوع، )(ویعرف أیًضا باسم إطالق السراح المشروط مسبقًا سبتمبر تغییرات ھامة بشأن القدرة على السفر للخارج 5أقر إعالن الحكومة بتاریخ 

 رة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة جمیع الطلبات الجدیدة للحصول على إطالق السراح المشروط مسبقًا.سوف ترفض دائ •

 ھذه الطلبات.سوف تقفل دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة جمیع الطلبات للحصول على إطالق السراح المشروط مسبقًا وتعید رسوم التقدم ب •

على  حتفاظ بالقدرةاالتمدة فیما سبق وعإطالق السراح المشروط مسبقًا المجمیع قرارات  باستمرار سریانجرة األمریكیة تفید دائرة خدمات الجنسیة والھ •
لسراح المشروط اإلطالق  الحاصلین على قرار سارٍ على األفراد لكن الواردة في وثیقة السفر. الخروج من البالد والرجوع إلیھا في غضون التواریخ 

 استشارة أحد مقدمي خدمات الھجرة ذي الخبرة قبل مغادرة البالد. مسبقًا

إمكانیة سبقًا مالحاصلین على قرار ساٍر إلطالق السراح المشروط  DACAتفید دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة بأنھ ینبغي للمستفیدین من  •
 روط مسبقًا.العودة للبالد طالما كان ذلك قبل تاریخ انتھاء إطالق السراح المش

حرس الحدود ومكتب الجمارك حتفظ یرغم إفادة دائرة خدمات الجنسیة والھجرة األمریكیة باستمرار سریان قرارات إطالق السراح المشروط مسبقًا،  •
بالعودة  قًامسب الحاصلین على إطالق السراح المشروط DACAالسماح للمسافرین من المستفیدین من  ال یضمناألمریكي بحریة رفض عودتك للبالد، و

 للبالد.

النھائي  موعددة قبل الإذا كنت مسافًرا وحاصًال على إطالق السراح المشروط مسبقًا أو إذا كنت في الخارج حالیًا، تأكد من العودة إلى الوالیات المتح •
 المحدد.

لمشروط اى إطالق السراح و إذا كنت راغبًا في التقدم بطلب الحصول علإطالق السراح المشروط مسبقًا لكنك لم تغادر الوالیات المتحدة بعد، أحاصًال على إذا كنت 
 القیام بأي شيء.محاٍم لتحدید المخاطر المحتملة قبل مسبقًا، علیك التحدث إلى 

 خیارات الھجرة األخرى -6
 الھجرة مرة أخرى للحصول على تصریح عمل أو البطاقة الخضراء. DACAلمستفیدین من اقد یحق للعدید من 

یرجى االطالع على الخدمات إلى أحد مقدمي خدمات الھجرة لفھم الخیارات القانونیة المتاحة وما إذا كنت تتمتع بالحق في مزایا الھجرة األخرى.  تحدث •
 https://www.immigrationlawhelp.orgالھجرة القانونیة منخفضة التكالیف: 

درتك الشكوك والحصول على إیصال عن أي مبالغ، وإذا با بك، واطلب توقیع عقد الخاصةب مقدمي الخدمات المحتالین: تأكد من أوراق االعتماد تجن •
 یمكنك الحصول على رأي آخر.

 

https://www.nilc.org/issues/daca/daca-and-workplace-rights/
https://www.immigrationlawhelp.org/
https://www.immigrationlawhelp.org/
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 المشكالت الجنائیة -7

 مھدد بالخطر.فوضعك لدى سلطات الھجرة في حالة القبض علیك أو اتھامك أو إدانتك جنائیًا، 

  جرة.محاٍم خبیر في مسائل الھتصال بسلطة إنفاذ القانون الذي قد یترتب علیھ القبض علیك. فإذا قبض علیك، تأكد من استشارة تجنب اال •

 أن الھجرة.لیك مقابلة محاٍم لمعرفة إمكانیة تغییر أو تقلیل األثر على أي مسألة مستقبلة قد تطرأ بشإذا كنت خاضًعا لإلدانة الجنائیة، ع •

 ف حقوقكاعر -8

الصمت في حالة  في التزامیتمتع الجمیع (الموثقون وغیر الموثقون) بحقوق في ھذه البالد، وعلیك، في جمیع األوقات، أن تجمل البطاقة الحمراء لممارسة حقك 
  ).cards-https://www.ilrc.org/red( دائرة الھجرة والجمارك األمریكیةتوقیفك أو استجوابك بمعرفة 

 :ستوریةلدیك حقوق د

 .إذا كان شرطي الھجرة یطرق البابال تفتح الباب  −

یك. یسئلھا شرطة الھجرة إذا حاولوا التحدث إلال تجیب على أي أسئلة  −
 .لدیك الحق في التزام الصمت

أوال إلى محامي. لك الحق في التحدث ال توقع أي شيء دون التحدث  −
 .الى محامي

 دیك حریة المغادرة، وإذاإذا کنت خارج بیتك، اسأل الشرطي إذا کان ل −
 .قال نعم، غادر بھدوء

 إذا كنت داخل منزلك، اعرض البطاقة منأعطي ھذه البطاقة للشرطي.  −
  .خالل النافذة أو مررھا من تحت الباب

 

I do not wish to speak with you, answer your questions, 
or sign or hand you any documents based on my 5th 
Amendment rights under the United States 
Constitution. 
I do not give you permission to enter my home based 
on my 4th Amendment rights under the United States 
Constitution unless you have a warrant to enter, signed 
by a judge or magistrate with my name on it that you 
slide under the door. 
I do not give you permission to search any of my 
belongings based on my 4th Amendment rights. 
I choose to exercise my constitutional rights. 
These cards are available to citizens and noncitizens 
alike

 تحدیثات ومعلومات -9
تقع في فخ محاوالت االحتیال بشأن أي وغیرھا من برامج الھجرة. ال  DACAواطلع على المصادر الموثوقة للمعلومات بشأن حالة ابعة األخبار احرص على مت

www.unitedwedream.org، . تشمل المصادر الموثوقة للمعلومات: DACA تصریح العمل في ظل رسوم جدیدة أو المعلومات الخاطئة بشأن حالة
www.weareheretostay.org ،www.nilc.org ،www.ilrc.org ،www.defenddaca.com ،www.informedimmigrant.com. 

http://www.unitedwedream.org/
http://www.unitedwedream.org/
http://www.weareheretostay.org/
http://www.nilc.org/
http://www.ilrc.org/
http://www.defenddaca.com/
http://www.informedimmigrant.com/

