
የሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ኢትዮጵያውያን የጊዜያዊ የህግ ከለላ (TPS)እንዲያገኙ
አገልግሎት መስጠት ጀምሯል።

በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጊዜያዊ የህግ ከለላ (TPS) ማመልከቻቸውን ከአሁን ጊዜ
ጀምሮ ማስገባት ይችላሉ

ዲ ኤች.ኤስ ኢትዮጵያን ለ18 ወራት የሚቆይ ጊዜያዊ የህግ ከለላ  (TPS) ተጠቃሚ
እድትሆን ደንግጓል::

ቀን:ታኅሣሥ 10, 2015 
ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ: ዲ ኤች.ኤስ  ኢትዮጵያን ለ18 ወራት ጊዜያዊ  የህግ ከለላ
(“TPS”) እንድታገኝ መደንገጉን ካስታወቀ በኋላ፣ኅዳር 30 2015 የፌዴራል መመዝገቢያ
ማስታወቂያ አዉጥቶ ነበር  ይህ ጉዳይ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ
የሚገኙ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ጊዜያዊ የህግ ከለላ እና  የጉዞ ሰነድ ማመልከቻቸውን
ከታኅሣሥ 3, 2015 ጀምሮ ማስገባት እንዲጀምሩ ፈቅዷል።

ይህ ዜና ለየሚ ጌታቸው ኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ባለው ተልዕኮ
ላይ ትልቅ ሚናን ይጫወታል። ቢሮዋችን ከተለያዩ የአለም ሀገራት የመጡ ደንበኞችን ከ
አፍሪካ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከመካከለኛው እና ከደቡብ አሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከእስያ፣
ከካናዳ፣ ከአውስትራሊያን እና ሌሎችንም ባጋጠሟቸውን የኢሚግሬሽን ጉዳዮች ሲረዳ
ቆይቷል።

“በዚህ ጠቃሚ መመሪያ ከጥቅምት 10, 2015 ጀምሮ እስከ ታኅሣሥ 3 2015 በአካል
በአሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ለጊዜያዊ የህግ ከለላ  እና የጉዞ ሰነድ
ማመልከቻ ማቅረብ ይችላሉ። ከ ጥቅምት 10 2015 በኋላ ወደ አሜሪካ ለመጓዝ የሚሞክሩ፣
ለጊዜያዊ የህግ ከለላ ብቁ አይሆኑም::’’ ትለናለች የየሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ
ባልደረባ  የሆነችው ጠበቃ ሜዲያ አንሳሪ፣. ይህ በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች
የስራ ፍቃድ እና የጉዞ ሰነድ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።

ይህ ዜና በቅርቡ በኢትዮጵያ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነት እና የጎሳ ግጭቶችን ተከትሎ
የመጣ ነው። ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ የሚገኘው የኢሚግሬሽን ቢሮዋችን ተልእኮ
የኢትዮጵያውንን ደህንነት በተገቢ መልኩ ማረጋገጥ ነው። በዚህም መሰረት የሚከተሉትን
አገልግሎቶች ሰጥቷል:

· በኢትዮጵያ ውስጥ ለህዝቦች ሰብአዊ ርዳታ ለማምጣት እንዲረዳ ከአሜሪካ ኮንግረስ
ተወካዮች ጋር ግንኙነት ከፍቷል
· በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በኢሚግሬሽን ፍርድ ቤቶች ወይም በ USCIS
በኩል ጥገኝነት እንዲያገኙ ረድቷል
· ቤተሰብን መሰረት ባደረጉ ማመልከቻዎች ኢትዮጵያውያንን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያገናኛል።



በተጨማሪም ድርጅታችን ኢትዮጵያውያንን በTPS ማመልከቻዎች መርዳት ጀምሯል።
TPS በአሜሪካ ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን በተለይም ድንበር በማቋረጥ በስደት
ህይወታቸዉን ለማትረፍ ሸሽተው የመጡ እና ያለስራ ፍቃድ ወይም ለመጓዝ የጉዞ ሰነድ
ማግኘት ባልቻሉት ላይ ከፍተኛ አስተዋፆ ይኖረዋል። ምንም እንኳን TPS በአሜሪካ የሚኖሩ
ኢትዮጵያውያንን በቋሚነት ለመኖር የሚያስችል ባይሆንም አሁን ያለው አስተዳደር
ኢትዮጵያውያንን ካለው የእርስ በርስ ጦርነት  ለመጠበቅ የወሰደው አዎንታዊ እርምጃ ነው።

ለTPS ብቁ ነኝ?
TPS ተጠቃሚ እንዲሆን የተመረጠዉ ሀገር ዜግነት ያለው፣ ማመልከቻውን በተወሰነ
የምዝገባ ጊዜ ውስጥ ላቀረበ እና ከተወሰነው ቀን ጀምሮ በአካል በአሜሪካን ውስጥ ለኖረ
ግለሰብ ሊሰጥ ይችላል። አመልካቾች TPS ከተደነገገበት  ቀን ቀደም ሲል በአሜሪካን  ውስጥ
መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ለኢትዮጵያ የተሰጠበት ቀን ከጥቅምት 10 ቀን 2015
ጀምሮ ለ18 ወራት ሲሆን DHS አንደሁኔታው ሊራዘመው ይችላል። ስኬታማ አመልካቾች
ሁለቱንም የስራ ፍቃድ እና የጉዞ ሰነዶችን ሊያገኙ ይችላሉ።

ኢትዮጵያውያን በአሜሪካን ጊዜያዊ የህግ ከለላ ስለማግኘት የበለጠ ለማወቅ ይሄንን ሊንክ
ይጠቀሙ https://www.ethiopianattorney.com ። እርስዎን እና ወዳጅ ዘመዶችዎን
ለመርዳት አስተማማኝ አገልግሎትእንሰጣለን:: በየሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ ብዙ
ልምድ ባካበቱ ሰራተኞች፣ የእርስዎን እና የወዳጅ ዘመዶችዎን የኢሚግሬሽን ጥያቄዎች
ለመመለስ ሁሌም ዝግጁ ነን::

ለTPS ብቁ መሆንዎን እና ተጠቃሚ መሆን ይችሉ እንደሆነ ለማየት እኛን ያነጋግሩን እና
በቅድሚያ ለማማከር አገልግሎት ቀጠሮ በመያዝ ይጀምሩ። እኛ እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ
ነን።

ስለ የሚ ጌታቸው የኢሚግሬሽን ቢሮ
ቢሮዋችን የእያንዳንዱ ደንበኛ ጉዳይ  ላይ ትኩረት ሰቶ በትጋት ይሰራል:: ጥሩ የመከላከያ
ዘዴዎችን እና ስልት በመጠቀም ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ በአሜሪካን ውስጥ የመኖር እና
የመስራት ፍቃድ እንዲያገኙ ለማድረግ ታትሮ ይሰራል። ቢሮዋችን ለ TPS ከተመረጡት
አገሮች የመጡ ብዙ ግለሰቦች TPS እንዲያገኙ ረድቷል።  የአማርኛ ቋንቋ አቀላጥፈው
የሚናገሩ ሰራተኞች ያሉት ቡድን በስደት ጉዳዮች ላይ እርስዎን በወንጀል ክስ ምክንያት
የመባረር ሂደት መከላከልን(deportaion and removal defense) ጨምሮ፣ ቤተሰብዎ ወደ
አሜሪካን ሀገር አንዲመጡ በቆንስላ አያያዝ (consular processing) እና የይቅርታ
ማመልከቻ (waiver) የመሳሰሉትን አገለግሎቶች ለመስጥት ዝግጁ ናቸው። እርስዎ
የሚፈልጓቸውን የኢሚግሬሽን ውጤቶች ለማግኘት የ የሚ ጌታቸው ኢሚግሬሽን ህግ ቢሮ
በቅንነት እና ቁርጠኝነት ከእርስዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን።

ተጨማሪ መርጃዎች፡
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