تنبيه بشأن حالة الحماية المؤقتة (:)TPS
ما يجب عىل العاملين معرفته
قامت إدارة الرئيس ترامب بإنهاء حالة الحماية المؤقتة ( )TPSبالنسبة لست دول – السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال
قدما في تنفيذ إجراءات اإلنهاء هذه .فإذا كنت أنت أو أحد األشخاص
ونيكاراغوا والسودان ،وقد سمحت المحاكم اآلن بالمضي
ً
المقربين أو أحد زمالء العمل من مواطني تلك الدول التي تنطبق عليهاحالة  ،TPSفإليكم معلومات مهمة يجب عليكم معرفتها:

ما الذي يعنيه قرار المحكمة بالنسبة لحالتي؟

ما زال اإلطار الزمني لحاالت الحماية المؤقتة غي معروف عىل وجه التحديد ،وما زالت هناك تحديات قانونية في هذا
الخصوص ،وسوف تختلف تواريخ اإلنهاء بالنسبة لكل دولة من الدول المعنية .وحتى اآلن ،أقصى ما يمكن التصريح به بصورة
مؤكدة هو أن أقرب موعد يمكن أن يفقد فيه عامل يخضع لحالة حماية مؤقتة هو  5مارس .2021

ما الذي يعنيه التمديد التلقائي لترخيص العمل؟

يعني التمديد التلقائي أنه يمكنك العمل بشكل قانوني بعد تاريخ االنتهاء المطبوع عىل تصريح عملك أو مستند ترخيص العمل
( )EADالخاص بك حتى التاريخ المذكور أعاله .وكل ما عليك فعله هو أن تُطلع رئيسك في العمل عىل نسخة من إخطار السجل
الفيدرالي ذي الصلة الخاص بدولتك .ويمكنك أن تجد ذلك عىل الموقع اإللكتروني .uscis.gov/tps

ما الذي ينبغي علي فعله إذا واجهت مشكالت مع رئيسي في العمل؟

ً
اعتراضا يتعلق بقدرتك عىل العمل خالل فترة التمديد سارية المفعول الخاصة بتصريح عملك ،فعليك التواصل
إذا أبدى مديرك
مع االتحاد المعني عىل الفور .وفيما يلي أدناه نموذج لخطاب يوضح النقاط الرئيسية التي ينبغي أن تشاركها صاحب عملك.

علي اتخاذها استعدا ًدا لفقدان حالة حماية مؤقتة؟
ما هي الخطوات التي يجب
ّ

تعد حالة كل شخص فريدة من نوعها ،لذلك من المهم أن تستكشف الخيارات المتاحة لك مع محامي هجرة ذي خبرة وسمعة
طيبة .كما يكون عليك التواصل مع ممثل اتحادك للحصول عىل الدعم واإلحالة ،ولمعرفة المزيد عن الخطوات الثابتة التي
يمكنك اتخاذها لتكون متمكنا ومستعدا في هذا الوقت الملتبس.

ما الذي يفعله الكونجرس للتعامل مع هذه القضية؟

في عام  ،1019وافق مجلس النواب عىل تشريع قوي من شأنه أن يمهد طريق الحصول عىل حق المواطنة لجميع العاملين الين
ضغطا من أجل إصالح وضع
ليهم حاالت حماية مؤقتة ،واآلن يجب عىل مجلس الشيوخ فعل الشيء ذاته .وتمارس االتحادات
ً
للعاملين الذين لديهم حاالت حماية مؤقتة في تشريعات أخرى ،وسوف تشاركك الحركة العمالية في النضال من أجل تحقيق
دائما!
العدالة السر حاالت الحماية المؤقتة حتى نضمن نصرًا
ً

