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 لجاليات المهاجرة؟جموع ال 6102ماذا تعني إنتخابات عام 
 :ماذا يجب أن تفعل

 إلى بيتك اإلدارة التنفيذية للهجرة والجمارك أتتثقف نفسك بحقوقك، وتحدث إلى عائلتك عما ستفعله إذا ما .  ضع خطة  . 
 ناقش خياراتك القانونية المتاحة مع محامي ذو ثقة أو ممثل محلف  . 

 :بحاجة إلى معرفتهما أنت 
 0202يناير  02وستبقى قوانين الهجرة كما كانت سابًقا حتى .  مازال الرئيس أوباما رئيًسا  . 
  0200 مثل قانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين  -ستبقى قوانين الهجرة (DACA )وقانون الحماية المؤقتة (TPS)  إلخ

 .  القانونية بالفعل فعالة وقابلة للتطبيق حتى تتم التغييرات –
 ال نعلم مدى التغييرات التي ستحدث أو مدى سرعة اإلدارات القادمة للعمل على تلك التغييرات  . 

o طفال الوافدين أو أي تغييرات تنفيذية أخرى بشكل يمكن الشروع بالتغييرات اإلدارية، مثل إلغاء قانون األعمال المؤجلة لأل
 .  سريع

o  إلى  موافقة من الكونجرس والذي بدوره سيستغرق وقًتا أطول للتطبيق والعمل بهيتطلب تغيير القانون  . 
  المعلومات المقدمة من  نشرستقوم مؤسسة خدمات المواطنة والهجرة بالواليات المتحدة األمريكية ب( أو إذا ما)ال نعلم كيف

 .  أو استخدامها أو أي طلبات أخرى قانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين

 :المحامون المحتالون/ تجنب الهجرة 
 تحدث إلى محامين ذي ثقة أو ممثلين محلفين من مجلس استئناف الهجرة من أجل النصيحة القانونية  . 
 فقانون الهجرة معقد جًدا وال يمكن ضمان نتائجه.  ال تثق بأي شخص يضمن النتائج  . 

 : 6106عتبار ببل التججيل باانون اعأعمال المججةة لطأففال الوافيين ما يجب وضعه بعين اال
 عني التججيل عأول مرة : 

o مع 0202يناير  02بالتسجيل في قانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين، لن يتم العمل على طلبك قبل  اليوم إذا قمت ،
 .  اليوم األول لإلدارة الجديدة

o إذا تصرفت اإلدارة الجديدة بالحال، سيكون هناك مخاطرة برفض طلبك ولن تحصل على تصريح عمل  . 
o  مؤسسة خدمات المواطنة والهجرة بالواليات المتحدة األمريكيةمعلومات شخصية جديدة مع ستقوم بمشاركة  . 
o  طلبالتحدث مع محامي ذو ثقة عن حالتك قبل تقديم  . 

 تجييي الفةبات: 
o حيث أن تجديد قانون . 0202يناير  02قبل هناك إحتمالية بعدم العمل عليه  ذا ارسلت طلب التجديد اليوم، سيكونإ

 .  أسابيع 8األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين يستغرق حالًيا 
o  اك احتماالن لمن ، سيكون هن0200إذا تصرفت اإلدارة الجديدة سريًعا إللغاء قانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين

 :يتمتعون بذلك القانون بالفعل
 .  تجريد حاملي البرنامج من مميزاته بمجرد إلغاء العمل به ■      
ن تم إلغاء العمل به ■         .  يتم العمل بالبرنامج لحامليه حتى تاريخ انتهائه، حتى وا 

o تحدث مع محامي ذو ثقة عن حالتك قبل تقديم الطلب  . 

فازت جموع الجاليات المهاجرة بقانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين عن طريق النضال  !حماية مجتمعك جاعي في 
اشترك بالنضال وحارب من أجل بقاء قانون األعمال المؤجلة لألطفال الوافدين ومن أجل بقاء سياسات الهجرة التي .  والتنسيق مًعا

 .  تحمي كل فرد بمجتمعتنا
 


