
و .  إلعادة االستقامة لنظام الهجرة ICE  آجزء من هدف2003أغسطس  في SEVIS أنـُشأ
 في الوالیات ن  المتبادليزّواروالرتبة عن الّطلبة الّدولّيين تمعلومات الملل فعالة إدارةب ذالك

     ضامنًا الفرصةICE  لداخلّي المن ال دوًرا أساسيًّا في مهّمة أSEVIS   یلعب , المّتحدة
 مدارس أمریكال المتمّيزة فوائدالأن یجّربوا بالّطلبة الّدولّيين المؤّهلين و زّوارالّتبادل لجميع 

 . الّتعليمّية والفرص الّثقافّيةهابرامجو

من فضلك، .  واقتراحاتك بتعليقاتك  یبدأSEVISلمستوى خدمة   التحسين المستمر 
 . باستفساراتك و مالحظاتكSEVIS اّتصل بمكتب

By email: SEVIS.Source@dhs.gov 
By phone: 1.800.892.4829 for the SEVIS Help Desk 
By mail: ICE/SEVIS 

800 K Street, NW 
Washington, D.C. 20536 
 
 
 
 
 
 

SEVIS 
 صحيفة وقائع

الحفاظ على الوضع الشرعي لهجرتك وأنت طالب أو 
زائر متبادل  

www. ice.gov 
 

SEVIS Help Desk 
1-800-892-4829 

 

072704



 لينؤورس و المسا المدسؤولي م على إخباربقاءااللهجرة ول  الشرعيوضعالبالحفاظ على 
 في أمریكا فرصة لالستفادة من البرامج مقيميينل اللّطلبة و زّوار الّتباد سيتاح ل المتكفلين

 للهجرة ك الشرعي في الحفاظ على وضعك فشل .األآادیمّية والّثقافّية المتمّيزة للوالیات المّتحدة
 . إلى الوالیات المّتحدة العودةأو  لبقاءفي اعواقب وخيمة و قد یؤّثر على قدرتك سيترتب عليه 

 .درس في الوالیات المّتحدةتتبادل   أو زائرطالب دولّيآلّياتك ؤواعرف مسف

 (SEVIS)  تبادلالمزائر اللّطالب و ل  تي معلوماالنظام السّجل مع 

SEVISعن الوضع والذي یجمع و یحافظ على المعلومات  هوالنظام المعالج بالكمبيوتر 
 عائالتهمو ين المتبادلالّزّوارین ومهاجرالطلبة الغيراللمالیين من  الشرعي للهجرة الحالّي 

 .أثناء إقامتهم في الوالیات المّتحدة

لكي بادل الّت وارز  عنلينؤومسالضّباط ال  أوتخصصين لي مدرستك المؤومع مس إعمل
ن یمكن أن ؤوليهؤالء المس, باإلضافة لذلك . یثة دقيقة وحّدSEVIS مع  أن بياناتكتضمن

 وتجّنب  بشكل أفضلتكهجرل  الشرعيوضعالفهم المطالب التي تحكم  على یساعدوك 
 .لهجرتك للخطر الشرعي الوضعاالختيارات التي قد تعّرض 

 لهجرتك  الشرعيوضعالافهم أهّمّية الحفاظ على 
 هجرة و الّنتائجلل  الشرعيوضعال مبادئ وافهم یمهّم للّطلبة و زّوار الّتبادل أنال  لمنإّنه

تجّنب  محتملة سيساعدك على والّنتائج الطشرو لل إدراآك.  النتهاك ذلك الوضع المترتبة
. ك الشرعيحفاظ على وضعوالالمشاآل 

 اتتأشيرال  منلكّل صنف. ر وازال  منمعّينلصنف آّل تأشيرة ُتْصَدر لغرض محّدد و  
لهذه  متابعينال. هاعاّتبإ  علىیحافظ  الّتأشيرة أنحامل  علىیجب شروط اساسيةمجموعة 
  اما  في الوالیات المّتحدة بقائهم و یضمنون  الشرعي على وضعهمونیحافظ الشروط،

غير وضع  من  " و ُیْعَتَبُروَن الشرعيينتهكون وضعهمف شروط الهجرة الذین ال یتابعون 
 ."شرعي 

لب قد ُیطو االعتقالالشرعي للهجرة یؤدي الى وضعالحفاظ على االخفاق في ال 
قوانين او شروط انتهاك . ترك الوالیات المّتحدة  ي شروط الهجرةمنتهكمن 

  منإلى الوالیات المّتحدة لفترة دخولك إعادة  یمكن أن یؤّثر أیًضا علىالهجرة 
إلى  بشكل قانونّي  العودةوا من   ُمِنَعشروط الهجرة واخرق ذینمعظم ال. وقت ال

 .  عدیدة لسنوات الوالیات المّتحدة

 هاتجّنب  الشرعي للهجرة  و الوضعخروقات علىتعّرف 
بقاء للقد تعّرض قدرتك , هجرتك الشرعي لوضع بالحكم ت التي تشروطلل رقكخب

 مثل بعضتة  الّتالي مثلةالأ. للخطر   تبادلمطالب أو زائر آ في الوالیات المّتحدة 
 :خروقاتال

  .الّتاریخ المحّددفي  وارزال  تبادلرنامجببمدرستك أو ب تحاقلالإ  االخفاق في •

 . ء إقامتك أثنامسرحةوظيفة غير   •

برنامج  الدراسي أو ترك الوالیات المّتحدة بعد إآمال منهجكاالخفاق في   •
 . برنامج متعلق بالوظيفةأو  وارزال تبادل

 إآمالعلى ل في المحافظة الفش ) : F-1 صنف الّتأشيرة( للّطلبة األآادیمّية   •
 .  درستكمل المختصل ؤومسال  قبلمنه منهج آامل بدون ّتصریح ّسابق لتقليل

خروقات لا جميع ت ليسه النقاط اعاله هيالحظ من فضلك أن هذ
ل ؤو مسراجع ،معلومات أآثر لتقتني  . الهجرة وضعل محتملةال
 .وارز عن برنامج  تبادل اللؤومسالضابط المدرستك أول ختصالم

 :مالحظة 

 

و  أسقط حقهم الشرعي للهجرة أو زّوار الّتبادل الذینینمهاجرالطلبة الغير ال
وضعلعودة ل لتقدیم طلب لين مؤّهلواقد یكون  سيطرتهمخارجة عنلألسباب

یجب أن یعمل الّطالب أو زائر الّتبادل مع المدرسة أو البرنامج  . جرتهمه
 .ما إذا آان له خيار لالعادة وظعيتهالّرسمّي لتحدید

 



 

 

 

 


