TURKISH/TÜRKÇE

GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA
BİRİMİNE (ICE) ve GÖÇMENLİK
İNCELEME YÖNETİM OFİSİ (EOIR)
GÖÇMENLİK MAHKEMESİNE

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

RANDEVULARINIZI VE
DURUŞMA TARİHLERİNİZİ
KAÇIRMAMAK İÇİN
ADRESİNİZİ GÜNCELLEYİN
Davanızın en iyi şekilde sonuçlanması
için ICE ve Göçmenlik Mahkemesi
kayıtlarındaki adresinizi güncel
tutmalısınız. Taşınmanızın ardından 5
gün içinde bildiriminizi yapmalısınız
fakat yapmadıysanız hâlâ yapabilirsiniz.

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:
•

Yerel ICE biriminizin yerini bilmelisiniz.

•

Alınmış tüm randevularınıza İade Yetkilinizle birlikte gitmeli ve tüm
Göçmenlik Mahkemesi duruşmalarında hazır bulunmalısınız.

•

Tüm göçmenlik evraklarını saklamalısınız.

•

Doğru veya yeni adresinizi yerel ICE birimine bildirmelisiniz.

•

Doğru veya yeni adresinizi Göçmenlik Mahkemesine bildirmelisiniz.

Sorularınız varsa:
ICE ile alakalı konularda veya yerel ICE biriminin yerine dair
sorularınız için aşağıdaki numarayı arayınız:
1-888-351-4024
Göçmenlik Mahkemesi duruşmanıza dair sorularınız
için bu numarayı arayınız: 1-800-898-7180

Neye ihtiyacım var?

Ne yapacağım?
1. Adres Değişikliği formunu (Form EOIR-33) doldurun ve
üç nüsha olarak çoğaltın.

Dosya
numaranız

* 2. Adres Değişikliği formunun asıl nüshasını Göçmenlik
Mahkemesi’ne postalayın. (Bu işlem https://www.justice.gov/
eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing adresinden
internet üzerinden de yapılabilir.)
U.S. Departme
nt of Justi ce
Exec utive
Office for Imm
igrat ion Revi
Immi grati on
ew
Court

OMB # 1125-

0004

Alien’s Chang
e
Immigration Coof Address Form/
urt

If you move or
change
your phone numb
form within five
er, the law requi
(5) work
res you
ing days of a
hearing or other
to file this Chan
change in your
official
ge of Address
address
correspondenc
Form with the
or phone numb
e at the address
except this form
Immigration
er. You will only
which you
, e.g.,
information
Court. You must
receive notificatio
plead
provide. Chan
ings,
and record will
file this
motion pape rs,
n as to the time,
ges in addre ss
rema in
unchange d. corre spondenc e, telep
date, and place
or telephone numb
of
hone calls, appli
ers communica
cations for relief
ted through any
Failure to appe
, etc. will not
means
you or sent
ar at
be recognized
any hearing befor
to the addr
and the address
ess you provided,e an Immigrat
may result inion Judge, when
If you are not alrea
dy detai
one or more of notice of that hearing
or other official
the following
ned, you may
actions:
be taken into custo
corresponden
If you
ce was
are in removal
dy by
served on
the Departmen
proc eedin gs:
Your
t of Homeland
heari ng may
Security (DHS
If you
be held in your
unde r Secti on
are in depo rtati
) and
abse nce
on proc eedin
240 of the Imm
held for further actio
Your
and Nationality
gs:
heari ng may be
igrat ion
n; and
If
held
Act
unde
(INA
in your abse nce
of remo val
you are in exclu
r Section
), and an orde
sion proceeding
242B of the Imm
r
Your
Nationality
Furthermore, may be enter ed again
s:
igrat ion and
appli
st you.
Act (INA) (199
you may beco me
States maycatio n for admi ssion to the
of depo rtatio
the follo
5), and an orde
Unite d
ineli gible for
n may
be considere
r
wing
your
d withdrawn
be entered again
Furth ermo re
for a perio d form s of relief from remo
heari ng may
st you.
val
be held in your , and
of 10
and an
the follo wing, you may beco me ineli gible
abse nce
entry of the final years after the date of the
orde r
for
form s of relief
tion for a
enter ed again of exclu sion and depo rtatio
1. Voluntary orde r:
from depo rtast you.
n
perio
d
Departure as
the entry of the of 5 years after the date of
prov ided for
in Section 240B
of the INA;
1. Voluntary final orde r:
2. Cancellation
Departure as prov
of Rem
ided for
in Section 242(
for in Secti on 240Aoval as provided
b) of the INA
of the INA;
3. Adjustment
(199 5);
2. Suspension
of Deportation
of Status
untar y
Status as prov ided or Chan ge of
Departure as prov or Volided for in
Section
245, 248, or 249 for in Secti on(s)
3. Adjustme244 of the INA (199 5);
of the INA.
nt of
Status or Chan
ge of
Status as provi
ded
245, 248, or 249 for in Secti on(s)
of the INA (1995
Name:
).

Yeni adresiniz ve telefon numaranız

* 3.

Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
ICE Avukatlarına gönderin. ICE
Avukatlarının adreslerini bulmak için
https://www.ice.gov/contact/fieldoffices?office=12 adresini ziyaret
ederek yeni adresinizin bulunduğu
eyalet ve bölgeyi aratabilirsiniz

4.

Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
kayıt yaptırırken ICE Yetkilinize verin.

5.

Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
kendi kayıtlarınız için güvenli bir yerde
saklayın.

6.

Göçmenlik Mahkemesi’nde işlemleri
sürmekte olan her aile bireyiniz için ayrı
bir Adres Değişikliği formu
doldurmalısınız.

•

Eski adresiniz
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Adres Değişikliği Formu
Göçmenlik Mahkemesi’ne adres değişikliği bildirimi
yapmak için yerel Göçmenlik Mahkemesi’nden
alabileceğiniz ya da https://www.justice.gov/eoir/formeoir-33-eoir-immigration-court-listing adresinden
ulaşabileceğiniz Form EOIR-33’ü kaydettirmelisiniz.
Bu işlemi yeni adresinize taşınmanızın ardından 5
gün içinde yapmalısınız.
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Revised July 2015

* Belgeleri gönderdiğinize dair kanıtınız olması için
belgeleri taahhütlü posta ile göndermelisiniz ve size
bir makbuz verilmesini talep etmelisiniz. Bu
makbuzu belgeleri gönderdiğinize dair kanıt olarak
kullanabilirsiniz. Taahhütlü postayı herhangi bir
posta merkezinden gönderebilirsiniz.

Belgeleri gönderdikten sonra
Göçmenlik Mahkemesi’nde
görülecek bir sonraki davanızın
tarihini ve yerini onaylatmak için
aşağıdaki numarayı arayınız:

1-800-898-7180

