
ACTUALIZAȚI ADRESA UNDE 

LOCUIȚI CA SĂ NU PIERDEȚI 

O PROGRAMARE SAU 

ÎNFĂȚIȘARE ÎN CURTE

Pentru a asigura cel mai favorabil rezultat 

în cazul dvs. trebuie să anunțați adresa 

curentă atât la Biroul de imigrație cât și la 

Tribunalul de imigrație. Trebuie să anunțați 

în termen de 5 zile după ce v-ați mutat, dar 

dacă nu ați făcut-o încă puteți acum.

CUM SĂ ANUNȚAȚI

SCHIMBAREA 
ADRESEI

CU SERVICIUL DE IMIGRAȚIE ȘI VĂMI 
(ICE) ȘI CU BIROUL EXECUTIV DE 

IMIGRAȚIE(EOIR) TRIBUNALUL DE 
IMIGRAȚIE

Rețineți! Dvs. trebuie să:
• Știți unde este biroul local de imigrație ICE

• Vă prezentați la toate programările cu Ofițerul de deportare și la 

toate înfățișările la Tribunalul de imigrație

• Păstrați cu grijă toate documentele de imigrare

• Furnizați adresa corectă la Biroul și Tribunalul de imigrație 

Legate de imigrație sau Biroul local ICE sunați la:            

1-888-351-4024

Legate de înfățișarea la Tribunalul de 

imigrație sunați la: 1-800-898-7180

Dacă aveți întrebări:

ROMANIAN



Ce am nevoie?

Nr. dvs.

A#

Adresa nouă și nr de telefon

Adresa veche

Ce trebuie să fac?
1. Completați formularul(Form EOIR-33) și faceți trei copii 

suplimentare.

* 2. Trimiteți originalul prin poștă la Tribunalul de 

imigrație. (Poate fi completată și online la

http://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing)

* 3. Trimiteți o copie la avocații ICE. Pentru

a afla adresa avocaților ICE, căutați la: 

https://www.ice.gov/contact/field-

offices?office=12 și căutați statul și 

orașul unde locuiți acum

4. Dați ofițerului ICE o copie a 

formularului de schimbare a adresei.

5. Păstrați o copie a formularului 

pentru dvs.

6. Trebuie să completați câte un 

formular de schimbare a adresei 

pentru fiecare membru de familie 

care se prezintă la tribunal pentru 

procedurile de imigrare.

* Se recomandă să trimiteți corespondența 

prin poștă cu confirmare ca să aveți dovada 

că le-ați trimis. Asta înseamnă că la poștă 

cereți o dovadă că ați trimis documentele. 

Puteți trimite de la orice oficiu poștal.
.

Formular de schimbare a adresei

Pentru a anunța schimbarea adresei la Tribunalul 

de imigrație, completați Formularul EOIR-33 

aflat la Tribunal sau online la

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing Trebuie să completați 

formularul în 5 zile de la data mutării.

Adresa Tribunalului și lista cu avocații ICE unde 

este următoarea înfățișare.

După ce ați trimis 

documentele continuați 

să sunați la

1-800-898-7180
ca să aflați data și locul unde este următoarea 

înfățișare la Tribunalul de imigrare.

http://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.ice.gov/contact/field-offices?office=12
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing

