
 

 

 רילוקיישן בתקופת מגפת הקרונה 
 

לאור מגבלות המעבר שהוטלו בקשר עם הניסיון להתמודד עם וירוס הקורונה, אנו חווים מצב של "אין יוצא ואין 
 בא". בכלל זה, אף מוקפאות נסיעות רילוקיישן.  

גם לאלו הנמצאים כעת בארה"ב וגם לאלו המתכננים לטוס  המיועדים מספר טיפים ברצוננו להביא לידיעתכם
 . תאפשרילשם כשהדבר 

אתם שוקלים רילוקיישן לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה, זהו הזמן להניע את התהליך. תקופת במידה ו .1
חודשים לכל הפחות. הכנת הבקשות כרוכה באיסוף וניתוח נתונים רבים   4-3הטיפול באשרות רילוקיישן אורכת  

ת זמנית, אנו מציעים להמשיך אודות החברה, מצבה העסקי וחוזקה הפיננסי. היות ותקופת המגפה צפויה להיו
 ולהיערך ליום המחרת. פעולה זו אף תמקם אתכם בנקודת זינוק טובה להמשך הפעילות העסקית בארה"ב. 

הודעות  1שגרירות ארה"ב הודיעה על סגירת מחלקת הויזות וביטול כל התורים שנקבעו מראש.  15.03.2020ביום   .2
מייל תשלחנה לכל מי שתורו בוטל. אגרות שכבר שולמו תקפות למשך שנה, כך שלרוב ניתן יהיה לקבוע תור 

 מחדש ללא תשלום נוסף.
מוטלת עליכם חובה לשמור על סטאטוס חוקי  ,אם אתם נמצאים כעת בארה"ב כתיירים/מבקרים עסקיים .3

כן, ותישארו בארה"ב מעבר לתקופת השהייה בארה"ב ועליכם לדאוג לשמירת סטטוס זה. אם לא תעשו 
 המותרת, הדבר עלול להשליך לרעה על היכולת שלכם להיכנס לארה"ב בעתיד. 

 .זהבקישור  I-94ניתן לבדוק את הסטאטוס החוקי באמצעות טופס 
לקישור   .(USCIS)לרשות ההגירה    I-539  מסוגקיימת דרך פשוטה להאריך את הסטאטוס החוקי: הגשת בקשה  

  .כאןלאתר הרשות לחצ/י 
פקע הסטאטוס החוקי הנוכחי. לאחר ההגשה, תקבלו אישור מסירה מרשות יש להגיש את הבקשה בטרם י

 ווה הוכחה על שמירת סטאטוס חוקי.ההגירה אשר יה
צאת תוך נמנעת מכם האפשרות ל)כלומר ללא ויזה( ו  ESTA  נכנסתם לארה"ב עם דרכון אירופי/ אישורבמידה ו .4

כי כרגע ניתן לבקש  . לשימת ליבכם,רונה, ניתן לבקש הארכת שהייהויום בשל עניינים הקשורים לנגיף הק 90
אין הנחיות ביחס לפי שעה זאת, . Newarkאו  JFK הארכה רק במידה ונכנסתם לארה"ב דרך שדות התעופה

 .משדות תעופה אחריםכניסה ל

 - Deferred Inspection כתבקשת הארכת מתבצעת באמצעות פנייה טלפונית ללש

JFK -  (718) 553-3683   553-3684 (718) או 

Newark -  (973) 565-8000 8011 או   8010שלוחה 

 אנחנו עומדים לרשותכם תמיד, גם בתקופה מאתגרת זו.  

*  *  * 
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות 

 , גולדפרב זליגמן, בדוא"ל רילוקיישןראש תחום , ליעם שוורץעו"ד משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו ל ייעוץ
liam.schwartz@goldfarb.com  9355-608-03ו/או בטלפון. 
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