APENAS PARA FINS INFORMATIVOS - POR FAVOR ANEXE A VERSÃO EM INGLÊS À SUA
CANDIDATURA

Departamento de Segurança Interna dos
E.U.A.
Cidadania e Serviços de Imigração dos
E.U.A.
Direção de Operações de Terreno
Camp Springs, MD 20588

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Data: 26 de Maio de 2021
De: Direção de Operações de Terreno da USCIS (FOD)
Para: Pessoal da Lockbox da USCIS
Assunto: Formulário de Família Separada, Requerimento I-765 - Processo de Reunificação Familiar
da Task Force (FRTF)
Este Formulário I-765, Pedido de Autorização de Emprego, está a ser submetido por ou em nome de
um indivíduo com liberdade condicional aprovada ao abrigo de um processo estabelecido pela FRTF
de acordo com a Ordem Executiva 14011, Criação da Task Force Interagências para a Reunificação
de Famílias, e da política estabelecida pelo Secretário de Segurança Interna para indivíduos e seus
familiares que foram separados na fronteira entre os Estados Unidos e o México pelo Departamento
de Segurança Interna (DHS), entre as datas de 20 de Janeiro de 2017 e 20 de Janeiro de 2021, no
âmbito da operação da Política de Tolerância Zero e operações afins.
A inclusão desta carta de apresentação com o pacote de candidatura do Formulário I-765 destina-se
somente a alertar a Lockbox USCIS de que esta candidatura está a ser submetida no âmbito do
processo FRTF.
Por favor tome nota destas instruções, para um tratamento especial deste caso:
•

Não é exigida qualquer taxa de formulário, por isenção de taxa de grupo aprovada USCIS.

•

O prefixo apropriado será atribuído a todas as submissões e estas serão imediatamente
encaminhadas para o devido escritório, de acordo com a Lockbox de admissão para
adjudicação.

•

Se qualquer formulário I-765 apresentado com esta carta parecer sujeito a rejeição, a USCIS
trabalhará via FRTF para resolver questões de arquivamento e evitar rejeição.

Esta carta de apresentação é apenas para submissão por ou em nome de indivíduos candidatos ao
abrigo do processo estabelecido pela FRTF, e não para redistribuição. A inclusão desta carta de
apresentação com o formulário I-765 não garante a elegibilidade de um candidato para autorização de
emprego ao abrigo deste processo.
Lockbox USCIS: Por favor contacte o Ponto de Contacto da sede do FOD para quaisquer questões
relacionadas com esta carta.
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