
 

 

Access  for immigrants duringCovid-19(Coronavirus)in Amharic 

 

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ቢሮዎች ለጊዜው አገልግሎት የማይሰጡ 

ስለመሆናቸው  

 

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት  ከመጋቢት 18 ጀምሮ ቢያንስ እስከግንቦት 3 ቀን ድረስ 

በግንባር ለሚቀርቡ ባለጉዳዮች አገልግሎት አይሰጥም ሆኖም የመስሪያቤቱ ሰራተኞች ከህዝብ ጋር 

የማያገናኙ ወሳኝ ስራዎችን ማከናወን ይቀጥላሉ። እንዲሁም አስቸኳይ ለሆኑ ጉዳዮች መስሪያቤቱ 

አገልግሎቱን ይቀጥላል። አስቸኳይ ቀጠሮ ለማስያዝ የመረጃ ማእከሉን ያነጋግሩ። መጠየቅ የሚፈልጉትን 

ጉዳይ በሚያስመርጠው መሳሪያ ሳምንቱን ሙሉ ለ24 ሰአት የአውቶማቲክ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ በ800-

375-5283ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ደንበኞች በ800-767-1833 መደወል ይችላሉ። ከዩናይትድ 

እስቴትስ ክልል ወይም ግዛት ውጪ ከሆኑ በ212-620-3418 መደወል ይችላሉ። ከህዝብ በአላት በቀር ከሰኞ 

እስከአርብ በምስራቅ ዩናይትድ እስቴትስ አቆጣጠር ከጧቱ 8ሰአት እስከምሽቱ 8  ሰአት ድረስ ባለው ጊዜ 

ውስጥ የመስሪያቤቱን ተወካይ በቀጥታ ማነጋገር ይቻላል።.  

 

በመስክ ወይም ባካባቢ ቅርንቻፍ ቢሮዎች ስለተያዙ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች  

 

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት  ከመጋቢት 18 አንስቶ ቢያንስ እስከግንቦት 3 ቀን ድረስ 

በግንባር ለሚቀርቡ ባለጉዳዮች አገልግሎት አይሰጥም ሆኖም የመስሪያቤቱ ሰራተኞች ከህዝብ ጋር 

የማያገናኙ ወሳኝ ስራዎችን ማከናወን ይቀጥላሉ። እንዲሁም አስቸኳይ ለሆኑ ጉዳዮች መስሪያቤቱ 

አገልግሎቱን ይቀጥላል። አስቸኳይ ቀጠሮ ለማስያዝ የመረጃ ማእከሉን ያነጋግሩ። ለዝርዝሩ ከላይ 

የተጠቀሱትን ስልክ ቁጥሮች ይመልከቱ። የመስክ ቢሮዎች የቃለመጠይቅና የዜግነት አሰጣጥ  ስነስርአት 

ቀጠሮዎችን በሚመለከት  ከዝርዝር, መመሪያ ጋር ለአመልካቾችና አቤቱታ አቅራቢዎች ማስታወቂያ 

ይልካሉ።  ቢሯችን እንደተከፈተ ለእነዚህ ጉዳዮች ተለዋች ቀጠሮ ይሰጣል። በድኽረገፅ በተሞላ ቅፅ (ኢንፎ 

ፓስ፥ paseቅፅ በአቅራቢያቸው ቢሮ በአካል ለማነጋገር ቀጠሮ የያዙ ባለጉዳዮች በመረጃማእከሉ በኩል 

ጉዳያቸውን እንደገና ማስቀጠር አለባቸው። ሆኖም  መረጃ ማእከሉ ዘንድ በመደወል ቀጠሮውን 

ከማስለወጥ በፊት ጉዳዩን የያዘው  ቢሮ እንደገና ተከፍቶ ስራ ጀምሮ እንደሆነ ከድኽረገፁ ማጣራት 

ያስፈልጋል።  

 



 

 

 

በማመልከቻ ድጋፍ ሰጪ ማእከል፣  ስለተያዙ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች  

 

 

 

 

በማመልከቻ ድጋፍ ማእከላት ስላሉ ቀጠሮዎችና ተለዋጭ ቀጠሮዎች  

 

የuናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰተኝነት አገልግሎት ከመጋቢት 18 ቀን ወዲህ አሻራ መውሰድና 

ከማመልከቻው  

ጋር የሚቀርቡ ፎቶግራፎችን መቀበል አቁሟል። መስሪያቤቱ ተከፍቶ መደበኛ አገልግሎቱን ሲጀምር 

እስከግንቦት 3ቀን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ለነበሩ የማመልከቻ ድጋፍ ሰቺ ማእከላት ቀጠሮዎች ተለዋች 

ቀጠሮ ይሰጣል። ሆኖም መስሪያቤቱ የካናዳና ዩናይትድ ኪንግደም የቪዛ ቀጠሮዎችን አያስተናግድም።  

ቀደም ሲል ያሻራ ምርመራ   ቀጠሮ ከነበረዎት በ90 ቀናት ውስጥ በፖስታ አድራሻዎት ሌላ ደብዳቤ 

ይላክልዎታል። ይህ ካልሆነ ቀጠሮውን ለማስለወጥ በ800-375-5283  

ይደውሉ።ስለመስሪያቤቱ መዘጋት ጉዳይ አዲስ ማስታወቂያ ካለ በድኽረገፁ ላይ ይከታተሉ።  

 

ስለፖለቲካ ጥገኝነት ማመልከቻ ቀጠሮዎች  

 

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት ጉዳይ አገልግሎት የፖለቲካ ጥገኝነት ቃለመጠይቆች የተሰረዙ 

መሆናቸውን በደብዳቤ ያስታውቃል፤ በቀጥታም ተለዋጭ  ቀጠሮዎችን ይሰጣል።  ተለዋጭ ቀጠሮ ከተሰጠ 

የተለወጠው ቀጠሮ ሰአት፣, ቀንና ቦታውን የሚገልፅ ደብዳቤ ይደርስዎታል። በዚህ ጊዜ የሚመለከተውን 

የፖለቲካ ጥገኝነት ጉዳይ ቢሮ በኢሜል፣ በደብዳቤ ወይም በስልክ ይጠይቁ። የፖለቲካ ጥገኝነት ማመልከቻ 

አቅርበው ከሆነ በድኽረገፅ (ዖንላይን) መከታተል ይችላሉ። ይህንንም ለማድረግ ማመልከቻውን ባቀረቡ ጊዜ 

የዩናይትድ እስቴትስ የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት የላከልዎት ደረሰኝ ቁጥር ያስፈልገወታል። የመከታተያው 

ድኽረገፅ አድራሻ ይህ ነው (www.uscis.gov/casestatus)።  

http://www.uscis.gov/casestatus


 

የስራ ፈቃድ ስለማራዘም  

 

መስሪያቤቱ ከተዘጋ ከመጋቢት 18 በኋላ ቀጠሮ ከነበረዎት ወይም የስራ ፈቃድ ለማራዘም ቅፅ በ 765 

(ፎርም 765) አቅርበው ከሆነ በማመልከቻው ላይ ውሳኔ ለመስጠት ቀደም ሲል በማህደረዎ ውስጥ 

የሚገኘውን የአሻራ ምርመራ ውጤት የምንጠቀም ይሆናል።  

ማስረጃ ለመጠየቅ፣ ማመልከቻው ውድቅ መደረጉን፣ መሻሩን ወይም መሰረዙን ለማሳወቅ 

ስለሚላኩ ደብዳቤዎች  

 

በመጋቢት 1 and ግንቦት 1 2020 መካከል የተፃፈ ደብዳቤ የደረሳቸውን አመልካቾች ና ባለጉዳዮች 

በሚመለከት በደብዳቤው ላይ በተገለፀው የ60 ቀናት ጊዜ ውስጥ መልስ ሰጥተው ከሆነ የዩናይትድ እስቴትስ 

የዜግነትና ፍልሰት አገልግሎት ሌላ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ጉዳዩን ይመረምራል።  

 

 

በቅፅ 290Bመሰረት ስለሚቀርብ ይግባኝ ወይም የቅሬታ አቤቱታ  

 

በመጋቢት 1 እና ግንቦት 1 2020 መካከል በቅፅ 290B መሰረት የሚቀርብ ይግባኝ ወይም የቅሬታ 

ማመልከቻ ላላቸው ባለጉዳዮች በ60 ቀናት ጊዜ ገደብ ውስጥ በቅፅ 290B መሰረት የሚያቀርቡትን ይግባኝ 

ወይም የቅሬታ አቤቱታ አቅርበው ከሆነ መስሪያቤቱ ሌላ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ጉዳዩን ይመረምራል።  

 

የዜግነት መቀበያ ቃለመሃላ አፈፃጸም ስነስርአት  

 

አስቀድሞ የተያዘ የዜግነት መቀበያ ቃለመሃላ አፈጻጸም ስነስርአት ካለ በቀጥታ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠዋል። 

ይህም ሲሆን በደብዳቤ እንዲያውቁት ይደረጋል። በዘጠና ቀናት ውስጥ ደብዳቤ ካልደረሰዎት የዩናይትድ 

እስቴትስን የመረጃ ማእከል ያነጋግሩ።  

 

ልዩ ሁኔታ  

 



የእርስዎ ጉዳይ በዚህ ማብራሪያ የማይሸፈን ሆኖ ካገኙት የዩናይትድ እስቴትስን ልዩ ድኽረ ገፅ ይመልከቱ። 

የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ማእከል  የጤና መረጃ፣ ስለጉዞ ወይም ሲታመሙ መውሰድ ስለሚገባዎት 

እርምጃና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ የተሟላ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ የተመለከተውን ድኽረገፅ ይጎብኙ 

(www.coronavirus.gov።). እንዲሁም የሀገር ውስጥ ጉዳይ መስሪያቤት በሽታውን በሚመለከት እየወሰደ 

ያለውን እርምጃ በሚሚለከት መረጃ ለማግኘት ይህን ድኽረገፅ ይመልከቱ 

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

ለራስዎ ወይም ለልጅዎ የመንግስት ድጎማ እንዲሰጥዎ ካመለከቱ በህብረተሰብ ላይ ጫና ስለማስከተል 

የወጣውን   ደንብ አፈፃጸም በሚመለከት ዝርዝሩን ለማወቅ  በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር መረጃ የያዘውን ሰነድ 

የእንግሊዝኛ ወይም እስፓኒሽ ቅጂ  ይመልከቱ።  

http://www.coronavirus.gov/

