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Access	 for	 Immigrants	 during	 COVID-19	 (Coronavirus)	 (Arabic	Translation)	
"فیروس كورونا" 19معلومات إرشادیة للمھاجرین فى أثناء جائحة كوفید   

2020 تم تحدیث المعلومات فى األول من شھر أبریل 	
 

الثالث من شھر مایو على أقل تقدیر. سیستمر المكاتب الخاصة بدائرة خدمات الھجرة و الجنسیة مغلقة بشكل مؤقت حتى 
. سیكون ھناك واصل مباشر مع الجمھورفى أداء مھامھم التى ال تتطلب ت خدمات الھجرة و الجنسیة العاملون بدائرة

تصال بھذه األرقام الُمفعلة على د موعد للحاالت الطارئة یُرجى اإلخدمات استثنائیة للحاالت الطارئة. للتواصل و تحدی
		(800-767-1833	TTY)	5283-375-800ار األربع و عشرین ساعة كل أیام األسبوع مد

 .3418-212620االتصال بالرقم التالى:  كإذا كنت خارج الوالیات المتحدة  یمكن

ً و حتى  كما یمكنك التواصل مع الموظف المسئول عبر الھاتف من یوم األثنین لیوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا
 الثامنة مساًء باستثناء عید الفصح و األجازات الفیدرالیة

 لتحدید موعد فى الحاالت الطارئة فى مكتب اللجوء المیدانى الذى تتبعھ محلیاً:

 USCIS Contact Centerلتحدید موعد فى الحاالت الطارئة یُرجى النقر على الرابط التالى 

 أو التواصل من خالل األرقام المذكورة أعلى

بإمداد المتقدمین بالمعلومات الخاصة بموعد المقابلة أو التجنیس "مراسم الحصول  دائرة خدمات الھجرة و الجنسیةم ستقو
مرة أخرى، و ذلك سیتم إعادة جدولة تلك المواعید بشكل تلقائى عندما تعاود المكاتب فتح أبوابھا للجمھور على الجنسیة". 

خدمات الھجرة و الجنسیة. یُرجى زیارة الموقع اإللكترونى لمكتب اللجوء الذى بدائرة تصال الخاص من خالل مركز اإل
 تتبعھ قبل أن تحاول مھاتفة مركز اإلتصال الخاص بدائرة خدمات الھجرة و الجنسیة

	

دعم تقدیم طلبات التسجیل و جدولة المواعیدیالمركز الخاص  	

الصور  نسیة عن تقدیم خدمات بصمة األصابع، و أخذدائرة خدمات الھجرة و الجمنذ الثامن عشر من مارس توقفت 
عندما   من قبل مكتب اإلتصاالت و الدعم . سیتم إعادة تحدید المواعید لخدمة بصمات األصابع الفوتوغرافیة للمتقدمین

   تعاود دائرة خدمات الھجرة فتح أبواب مكاتبھا للجمھور

الھجرة من إعادة جدولة مواعید المتقدمین للفیزا من انجلترا و كندا ملحوظة ( على سبیل اإلستثناء لن تتمكن دائرة خدمات 
  تلقائیاً بعد معاودة فتح أبواب مكاتبھا للجمھور)

فسوف تتلقى إخطار آخر بالموعد الجدید خالل تسعین  كنت قد تلقیت إخطار خاص بموعد خدمة بصمة األصابع، إذا 
          5283-375-800       ، یمكنك مھاتفة الرقم التالى: یوماً. فى حالة عدم تلقى إخطار بالموعد الجدید

   لمزید من المعلومات الُمحدثة، یمكنك زیارة الموقع اإللكترونى التالى:

 USCIS Office Closure page.         	
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 مواعید مقابالت اللجوء

اللجوء، و سیتم تحدید مواعید أخرى تلقائیاً. دائرة خدمات الھجرة و الجنسیة بإرسال إخطار یفید بإلغاء مقابالت ستقوم 
ستخطر دائرة خدمات الھجرة و الجنسیة المتقدمین بالمیعاد الجدید للمقابلة فور تحدیده ، و بمكان المقابلة. یمكنك التواصل 

من خالل خدمة البرید، أو البرید اإللكترونى. إذا كنت قد قدمت بالفعل طلب اللجوء، یمكنك  مع مكتب اللجوء الخاص بك
 متابعة موقف الطلب الُمقدم بالنقر على الرابط التالى:

www.uscis.gov/casestatus	

 ً  عقب تقدیمك لطلب اللجوء علیك إدخال رقم اإلیصال الذى أُرسل إلیك بریدیا

 األوراق الخاصة بمد تصریح العمل:

مارس فى أعقاب جائحة كرونا، أو إذا قمت بملئ طلب رقم  18إذا تم تحدید موعد لك قبل قرار اإلغالق الذى صدر فى 
ً  لمد تصریح العمل، ستقوم 765 للمضى  دائرة خدمات الھجرة و الجنسیة بإعادة استخدام بصمات أصابعك المسجلة سلفا

 قدماً فى اإلجراءات الخاصة بطلب مد تصریح العمل

ما بین األول  بال الوقفالمتقدمین الذى تلقوا إخطار بطلب مزید من األدلة، أو إخطار برفض طلب اللجوء، أو أخطار 
 من مارس، و األول من مایو

ما سبق خالل ستین یوم قبل انتھاء المھلة المحددة لك فى اإلخطار، ستنظر دائرة خدمات على أیاً مإذا كنت قد قدمت ردك 
  ةأى خطو إتخاذالھجرة و الجنسیة فى ردك قبل 

 فیما یخص طلبات اإلستئناف

 " الصادرة ما بین األول من مارس و األول من مایوI-290Bفیما یخص طلبات اإلستئناف " طلب رقم 

قبل انتھاء المھلة المحددة لك فى اإلخطار، ستنظر دائرة خدمات " فى خالل ستین یوم I-290Bطلبك "  مإذا قمت بتقدی
 ةأى خطو إتخاذالھجرة و الجنسیة فى ردك قبل 

 فیما یخص مراسم التجنیس و حلف الیمین:

ً بتحدید موعد آخر. إذا لم تتلق إخطار فى غضو ن تسعین یوم، یُرجى ستقوم دائرة خدمات الھجرة و الجنسیة تلقائیا
 التواصل مع  دائرة خدمات الھجرة و الجنسیة 

 ھل لدیك استفسار خاص لیس لھ إجابة أو شرح ھنا؟

 	Situations	Special	USCIS’یُرجى زیارة ھذه الصفحة: 

: متابعة الوضع الصحى، موقف السفر، كیفیة التصرف إذا من أجل الحصول على معلومات كاملة حول جائحة كرونا
 ظھرت علیك األعراض، موقف جھاز األمن الداخلى للوالیات المتحدة األمریكیة، یُرجى النقر على الرابط التالى

https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19	

 

 

 


