خـــيــــارات هــــــجرة االغــــاثـــة خارج نطاق ال  DAPAوال DACA
على الرغم من ان  DAPAو  DACAغير متوفرة حاليا في الواليات المتحدة بسبب قرارت المحكمة العليا من الممكن ان
تكون مؤهل الى نوع اخر من هجرة االغاثة ,هل تعلم ان  %41من الذين كانوا مؤهلين سنة  2142في برنامج DACA
كانوا ايضا مؤهلين الى انواع اخرى من هجرة االغاثة .وهنا بعض االنواع االكثر انتشارا في هجرة االغاثة ,كل نوع لديه
متطلباته الخاصة .معظم هذه االنواع توفر لك اقامة دائمية قانونية (البطاقة الخضراء) ,اذا كنت ترى نفسك مؤهل الى اي
نوع من االنواع المذكورة ادناه تواصل مع مزود خدمة موثوق به قانونيا للتقييم التام لتأهلك.
حق اللجوء السياسي ( :)Asylumاالشخاص الذين تركوا بالد األم ويخافون الرجوع ,من الممكن ان يكونوا مؤهلين لهذا
النوع ,وان يكون لديهم خوف من أي عنف بسبب الديانة ,الجنسية أو االنتماء السياسي ,في هذا النوع االطفال او الشريك
(الزوج او الزوجة) من الممكن اظافتهم الى االستمارة.
العنف ضد المرأة ( :)VAWAلزوجات واطفال المواطنين االمريكيين او المقيميين رسميا في الواليات المتحدة المعنفون
من الممكن ان يكونوا مؤهلين الى نوع االقامة الدائمية هذه ,ومن الممكن التقديم على هذا النوع من االقامة دون الحاجة
الى اللجوء للزوج ,الوالدين ,األخوه او األطفال ,ومن الممكن اظافة األطفال الى هذا النوع من األقامة.
 :U Nonimmigrant Statusاألشخاص الذين كانوا ضحيه جرائم (العنف المنزلي ,الخطف ,التعذيب او أي جرائم
مشابهة) من الممكن ان يحصلوا على تصريح عمل وبالتالي اقامة دائمية الحقا .من الممكن اظافة قريب ( close family
 )relativeفي هذا النوع.
 T Nonimmigrant status:ضحيه تجارة االنسان من الممكن ان يكونوا مؤهلين الي هذا النوع من التأشيره ((T Visa
يمكن اضافة االقرباء (.)close family relative
الهجرة المستندة علي االهل/االقرباء :اقارب المواطنين /المقيمين الرسميين في الواليات المتحدة من الممكن ان يكونوا
مؤهلين الى هذا النوع من االقامة .من الممكن للزوج ,الوالدين,االخوة و اطفال المواطنين االمريكين الحصول على هذا
النوع من االقامه .يمكن تضمين االخوة واالوالد الغير متزوجين.
حالة الحماية المؤقتة ( :)TPSاالشخاص من بعض البلدان المختاره يمكن ان يكونوا مؤهلين الى هذا النوع يمكن ان
يصبحوا مخولين للعمل ,اذن للسفر ,والحماية من ترحيل االجانب .السلفادور وهايتي وجنوب افريقيا وسوريا والبلدان
الغير امن الرجوع اليهاز هذا النوع من االقامة ال يوفر الظريق الى الحصول على جنسية .جميع البلدان المؤهلة مذكورة
في الرابط ادناه :
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
اقامة االحداث :الشباب الغير متزوجين دون سن ال  24تحت سلطة محكمه االحداث القضائية  ,من الممكن الحصول على
تصريح عمل في الواليات المتحده ,يجب تقديم دليل على عدم امكانية االنضمام (الحصول على رعاية احد الوالدين او
كالهما) وتعرضهم الى االساءة ,االهمال والهجران  ,من الممكن ايضا الحصول على اقامه قانونية دائمية.

 :Deferred Action for Childhood Arrivalsمع العلم من عدم توفر  DACAالمتمددة و  DACAاالصليه.
االشخاص الذين اتوا الي االواليات المتحدة قبل ميالدهم ال  41وعاشو فيها منذ 41 ,2112حزيران ,وتخرجوا
من مدرسه امريكيه او شهادة مقاربه (مثال (GED :او (طالب ادب,برنامج تدريب ,او تدريبات صيفية) من
الممكن ان يكونوا مؤهلين الي برنامج  .DACAمن خالل برنامج  DACAيمكن للشخص ان ّ
يخول للعمل
والحمياة ضد الترحيل ,مع امكانية السفر المحدودة.
المواطنين االمريكين :اوالد المواطنين االمريكين الذيم ولدوا خارج امريكا ,او اوالد االشخاص الذيم حصلوا
على الجنسيه االمريكية قبل سن ال .41
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الغاء قرار سحب االقامة :االشخاص الذين حصلوا على قرار الترحيل ,والذين عاشوا في الواليات لمده 41
اعوام على االقل من الممكن حصولهم على االقامه الدائمية ,الغاء سحب االقامة هي ميزه متوفره لالشخاص
الذين ذوي السمعه الحسنه وحسن االخالق ولديهم زوج ,ابن ,او احد الوالدين المقيمين رسميا في الواليات
المتحدة .هذا النوع من الطلب يمكن فقط التقديم عليه في حاله الحصول على قرار ترحيل.

اذا كنت تتوقع انك مؤهل ألي من الشروط اعاله .يرجى زيارة:
http://www.adminrelief.org/legalhelp/

مالحظة :عند زيارة الممثل الرسمي يرجى اخذ جميع الملفات والمعلومات التي تساعد الممثل على تقييم خيارات اقامتك.
جواز السفر ,فيزا ,او تخوييل عمل.
o
o
o

ملفات هجره اخرى (ملفات تمت تعبئتها من خاللك او من خالل شخص مخول).
ارشيف التوقيف من المحكمه.
قوم بكتابة معلومات عن ارشيف الهجره الخاصة بك:
 .4تاريخ الوصول الى امريكا.
 .2اذا دخلت الواليات عم طريق فيزا ,او من دون موافقات قانونية.
 .3تاريخ جميع الخروجيات التي قمت بها بعد اول دخول الى امريكا و وتاريخ الرجوع الى امريكا بعد كل
خروجيه.
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