
 
 

حول أھمیة البحث عن األمان والدعم بغض النظر عن حالة الھجرة بعد الطقس القاسي األخیر في   وطنيبیان وزارة األمن ال
 الجنوب والغرب األوسط

 
 2021دیسمبر  21تاریخ االصدار: 

 
الحكومیین لدعم احتیاجات  ) مع شركائھا الفیدرالیین والوالئیین والمحلیین وغیر DHS( وطنيتعمل وزارة األمن ال  -واشنطن 

سافر وزیر األمن  المناطق المتأثرة بالطقس القاسي واألعاصیر المدمرة في كنتاكي وفي جمیع أنحاء الجنوب والغرب األوسط.
 12) دین كریسویل إلى كنتاكي یوم األحد FEMAالوطني ألیخاندرو مایوركاس ومدیر الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (

 المناطق المتضررة.  تفقد لالجتماع مع المسؤولین المحلیین والكومنولث و 2021دیسمبر  15واألربعاء  2021دیسمبر 
 

) بتذكیر الجمھور بأن المواقع CBPالجمارك وحمایة الحدود األمریكیة (ادارة ) وICEتقوم إدارة الھجرة والجمارك األمریكیة ( 
ر مناطق محمیة ألغراض تنفیذ إجراءات إنفاذ قوانین الجمارك وحمایة التي توفر االستجابة لحاالت الطوارئ واإلغاثة تعتب

 والجمارك وحمایة الحدود األمریكیةادارة و  إدارة الھجرة والجمارك األمریكیةإلى أقصى حد ممكن ، ال یقوم كل من   الحدود.
یواء أو توزیع إمدادات الطوارئ أو الغذاء بتنفیذ أنشطة اإلنفاذ في المناطق المحمیة مثل طرق اإلخالء أو المواقع المستخدمة لإل

 أو الماء أو مواقع التسجیل للمساعدة المتعلقة بالكوارث أو إعادة توحید العائالت واألحباء. 
 

و  إدارة الھجرة والجمارك األمریكیةأو السلطات المحلیة والوالئیة ، قد تساعد  الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئبناًء على طلب 
في إجراء البحث واإلنقاذ ، وعدم تضارب الحركة الجویة ، ومھام السالمة العامة   والجمارك وحمایة الحدود األمریكیةادارة  

المساعدة في حاالت   وحمایة الحدود األمریكیةوالجمارك ادارة  و  إدارة الھجرة والجمارك األمریكیةیقدم كل من  األخرى.
خالل قیامھم بھذه  الطوارئ لألفراد بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بھم وال یقوموا أیًضا بتنفیذ إجراءات الھجرة

من أي   كأفراد یقدمون المعلومات المتعلقة بالطوارئ كجزء بدورھمال یقوم مسؤولو وزارة األمن الداخلي ولن یقوموا وار. االد 
 إنفاذ قوانین الھجرة.ب متعلقة أنشطة

 
 جمیع األفراد المؤھلین للتقدم بطلب للحصول على المساعدة وطلبھا. یرجى الذھاب إلى  وطنيتشجع وزارة األمن ال
assistance/forms-https://www.disasterassistance.gov/get   للحصول على إرشادات حول كیفیة التقدم بطلب

 في حاالت الكوارث.  FEMAللحصول على مساعدة 
 

تدرك وزارة األمن الوطني أن بعض الناجین من الكوارث قد یخشون التقدم بطلب للحصول على مساعدة وكالة إدارة الطوارئ  
) معلومات تتعلق بحالة الھجرة أو  FEMAلة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (ال تجمع الوكا. الفیدرالیة بسبب وضعھم كمھاجرین

و  إدارة الھجرة والجمارك األمریكیةحالة أي فرد من أفراد أسرة مقدم الطلب وال تقدم معلومات شخصیة بشكل استباقي إلى 
حاالت نادرة ، بناًء على طلب محدد ، یمكن ومع ذلك ، في .  إلنفاذ قوانین الھجرة والجمارك وحمایة الحدود األمریكیةادارة  

طلب ھذه المعلومات إذا كان الشخص یشكل تھدیدًا حالیًا لألمن القومي أو السالمة   والجمارك وحمایة الحدود األمریكیةادارة  إل
الحقائق": األسئلة  "ورقةیرجى االطالع على   العامة بناًء على خطر واضح للموت أو العنف أو األذى الجسدي ألي شخص.

  FEMA.govالشائعة حول حالة المواطنة واألھلیة للحصول على المساعدة في حاالت الكوارث | 
) أو االلتماس أو حالة  USCISذا اعتقد األفراد أن حدث الطوارئ قد یؤثر على طلب خدمات المواطنة والھجرة األمریكیة (

 إلى  ذھاب والھجرة األمریكیة أو ال الھجرة ، فیجب علیھم االتصال بخدمات المواطنة 
situations-https://www.uscis.gov/humanitarian/special  لمزید من المعلومات 

 
 

أي مساعدة أخرى نتیجة للطقس تلتزم وزارة األمن الوطني بضمان أن كل فرد یسعى للحصول على مأوى أو مساعدة أو 
القاسي قادر على القیام بذلك بغض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بھ. تنفذ وزارة األمن الوطني مھمتھا دون تمییز على أساس 

العرق أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو األصل القومي أو الجمعیات السیاسیة ، وبما یتوافق مع 
 قانون والسیاسة.ال
 

https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq#:%7E:text=You%20will%20be%20asked%20to%20sign%20a%20Declaration,no%20information%20regarding%20your%20status%20will%20be%20gathered.
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq#:%7E:text=You%20will%20be%20asked%20to%20sign%20a%20Declaration,no%20information%20regarding%20your%20status%20will%20be%20gathered.
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq#:%7E:text=You%20will%20be%20asked%20to%20sign%20a%20Declaration,no%20information%20regarding%20your%20status%20will%20be%20gathered.
https://www.fema.gov/press-release/20210318/fact-sheet-citizenship-status-and-eligibility-disaster-assistance-faq#:%7E:text=You%20will%20be%20asked%20to%20sign%20a%20Declaration,no%20information%20regarding%20your%20status%20will%20be%20gathered.
https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations

