
ألغت إدارة ترامب بكل قسوة حالة الحماية المؤقتة لألشخاص القادمين من ست دول هي: السلفادور وهايتي وهندوراس 

ونيبال ونيكاراغوا والسودان.  وبالرغم من استمرار النضال لحماية هذه األسر في الكونجرس، فإن مئات اآلالف من الذين ليهم 

حاالت حماية مؤقتة يواجهون خطرًا حقيقًيا بفقدان أوضاعهم في المستقبل القريب. وسوف يدعمك اتحادك في هذا النضال، 

ويشجعك عىل اتخاذ هذه الخطوات اآلن لتكون متمكنا ومستعدا:

تحدث مع أسرتك

ناقش ما يجب القيام به في حالة فقدان الحالة أو االعتقال أو االحتجاز أو الترحيل  n

ضع خطة مكتوبة وتأكد من كون الجميع عىل علم بها    n

اختر شخًصا مسؤواًل لرعاية أطفالك  n

تحدث مع ممثل اتحادك

اطلب إحالة إىل محامي هجرة طيب السمعة  n

اسأل عما إذا كانوا قد تفاوضوا بشأن حقوق اإلعادة إىل الخدمة  n

TPS اعرض المساعدة في تقديم التوعية والدعم بشأن قضايا  n

تحدث مع محاٍم

حدد ما إذا كان لديك أي خيارات لتعديل الحالة أم ال  n

جهز توكيًل رسمًيا يخص رعاية أطفالك  n

أكمل نموذج التنازل عن الخصوصية ونموذج وزارة األمن الوطني G-28 لتكليف محام  n

جهز مستنداتك وضعها في مكان آمن

سندات الملكية   n السجلت المصرفية   n السجلت الدراسية   n

السجلت الطبية  n شهادات الميلد   n جوازات السفر   n

اعرف حقوقك! 

حافظ عىل هدوئك وابق صامًتا عند التعامل مع جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك موظفي الهجرة  n

احتفظ ببطاقة حقوق في محفظتك وسلمها إىل المسؤول )يمكن العثور عىل نموذج للبطاقة عىل   n

(aflcio.org/immigration-resources.
ال تفتح الباب لمسؤولي إنفاذ القانون إال إذا أطلعوك عىل إذن موقَّع من ِقبل قاٍض  n

احمل معك قائمة بأرقام الهواتف المهمة

القنصلية  n

المحامي  n

ممثل االتحاد  n

شارك في النضال من أجل تحقيق العدالة للعاملين الذين لديهم حاالت حماية مؤقتة

احكي قصتك  n

انضم إىل منظمة مجتمعية  n

تطوع مع اتحادك  n

اتصل بأعضاء الكونجرس الممثلين لك وناشدهم أن يقوموا بتمرير تشريعات لوسائل حماية دائمة للعاملين الذين لديهم   n

حاالت حماية مؤقتة

:)TPS( تنبيه بشأن حالة الحماية المؤقتة

قائمة مراجعة العاملين الذين لديهم حاالت حماية مؤقتة


