
 

 

من جميع أنحاء العالم  كما تقدر باحثيها الدولي ن تقدر االنفتاحغايجامعة أور  

 
غانيمجتمع جامعة أور أفراد اعزائي  

بناء أمتنا  ساعدوا في الذيناء العالم بجميع الناس من جميع أنح ورحبت عبر التاريخ لقد إستقطبت الواليات المتحدة األمريكية

.المدني الثقافيش اقتصادها وأنشأوا تنوعها وانعا وفنونها بهاادساهموا في إثراء ا   وإلكتشافات العلمية وقاموا با  

 خاصاألش إلستقبال فقط "حضن الواليات المتحدة األمريكية ليس مفتوح ألمتنا جورج واشنطن أنلقد الحظ الرئيس األول 

ب بهم المؤثرين والمحترمين من الغرباء بل وحتى المظلومين والمضطهدين من جميع األمم واألديان والذين يجب علينا الترحي

 للمشاركة في جميع حقوقنا و امتيازاتنا"

 ولغان هي مواصلة دعم هذا التقليد عن طريق جلب احسن وألمع العقيباعتبارها مؤسسة عمومية, جزء من رسالة جامعة أورو

.المجتمع النابض والغني من الباحثينالى الجامعة لتكون جزء من   

ل في الطويغان. وبمواصلتنا في تاريخينا يجنب في جامعة أورالبراعات األكادمية واإلنفتاح العالمي يتماشون جنب الى إن 

من  ا ونثريمستقبلية شاملة لمجتمعنرة للباحثين المتميزيين من الكثير من الدول فنحن نرسم نظ الترحيب المفعم بالحماس

عن طريق  عالمينوسع من نظرتنا العالمية, وننمي من قدراتنا الثقافية ونحضر الطلبة لمتطلبات األقتصاد الو  التجربة التعليمية

.بالمئة من كل دفعة متخرجة للدراسة أو المشاركة في برامج تدريبية خارج الدولة 25إرسال   

يخه محدد تارالغير قرار األدارة األمريكية الجديدة في البدأ في عملية إغالق حدودنا عن طريق المنع نحن مضطربون بسبب 

قيف إصدار تأشيرات جديدة جميع الالجئين من جميع أنحاء العالم, وتويوما على  120لالجئين في سوريا, ووضع حظر لمدة 

واالشارة  الى  يوما 90, السودان, سوريا واليمن( لمدة الصوماليبيا, )إيران, العراق, ل ات األغلبية المسلمةلمواطني سبع دول ذ

لمتفوقين من غان فخورة بألتزاماتها بالترحيبب باألفراد ايديني للقبول بالالجئين الجدد. ان جامعة أور القيام باختباراديولوجي

يكية مع جمعية الجامعات األمر . نحن نقفالجامعيبالها للبحث والباحثين في حرمها استق و لدراسة و التدريسجميع الدول ل

ول المبدعة دخول أولئك الذين يرغبون في إلحاق األذى بنا ولكن باإلبقاء على تدفق العقعمة لنظام التأشيرات والتي " تمنع ادال

   والتي ساهمت بقدر كبير في أمتنا. 

مالئهم الطلبة رسائل خاطئة عن دولتنا. الكثير قلقون عن زاألخير قلقة من أن يبعث األمر الرئاسي  الكثير من منضومتنا الجامعية

يكم مستهدفين أو غير مرغوب ف. إذا شعرتم بأنكم جامعة الذين هم من الدول المحظورةوأعضاء هيئة التدريس و العاملين في ال

معكم في  جزء من مجتمعنا وأننا نقفغان. أنتم ريبسبب قرار الرئيس, نرجوا منكم أن تعلموا أنكم مرحبون ومقدرون في جامعة أو

  للتفوق األكاديمي   العالم و التعاون الدولي كأساس ستطالعوحب ا االندماج و المساواة في الدفاع عن قيمنا المشتركة

 صضعيتهم فيما يخوترحب وتدعم الطلبة  بغض النظرعن  غانيوكمثل باقي جامعات البحث العمومية في أنحاء أمتنا, جامعة أور

  2016نوفمبر  16عن طريق مجلس الجامعة في ابيان دما أمضى رئسيناالهجرة. لقد صرحنا بهذا عن

والذي سيكون نقطة وصل و مصدر للطلبة الذين ال  الجامعة اال ن في مرحلة إنشاء منصب إداري تحت إدارة قسم شؤون الطلبة  

 Deferred Action for Childhood Arrivalsب مايعرف  يحملون وثائق قانونية و الذين هم محميون تحت برنامج

Action 

م الكامل  ومتنا الجامعية سيحصل على الدعضتأثر بشكل مباشر في من من أن كل شخص على التأكدوفي األونة األخيرة نعمل  و  

 لمدة لها ةيرتأش رظحب امعة من الدول السبعة المعنيةهيئة التدريس والعاملين بالج ع السابق اتصلنا مباشرة بالطلبة واألسبو -

واليات المتحدة نظرا للحظر وما واله من حاالت عدم اليقين.بتجنب السفر خارج ال دمنا لهم التوصيات ق و يوما, 90  

ن هؤالء أحد م يوجدغان والذين يدرسون أو يتدربون في الخارج. في حين أنه اليجامعة أورلقد حددنا جميع الطلبة المنخرطين ب -

الى  لساألمريكية, ونحن نعمل على عودتهم بشكل س الدول السبعة المحضورة, خمسة منهم ال يحملون الجنسيةبين الطلبة من 

 الحرم الجامعي عند انتهاء مدة برنامجهم األكاديمي الدولي.



 

 

طلبات  ناكما لدي غان تستعد لقبول طلبة الدراسات العليا من الدول السبعة المستهدفة.يبعض األقسام األكادمية في جامعة اور -

على ابقاء  . سنعملالسبع من هذه الدول التابعة للجامعةلطلبة جامعيين و طلبات لإلنضمام لبعض معاهد درسات اللغة اإلنجليزية 

يجب  ن أنهوفي حي النزاهة األكادمية في عمليات القبول) بالبحث وانتقاء احسن المرشحين,و بالمحافضة على العدالة واألندماج( 

ارج, سنرسل ارات والقنصليات في الخغان اليمكنها التحكم في عمليات اصدار تأشيرات الدخول في السفيراف بأن جامعة أوراألعت

ث جميع لبححالة بحالة ملفاتهم  دراسة للدخول عن طريق رغبتنا للعمل مع هؤالء الطلبة الجدد الذين حضو بالقبول والمرشحين

  يوم. 90 مدة الحظر وهي فكرة أوضح حول سياسة التأشيرات التي ستتبعالمتوفرة الى حين حصولنا على الخيارات 

روم في موقع بال 6:00 ينايرمن  الموافق ل الثالثون مساء يوم األثنين  6قوانين الهجرة على الساعةسنعقد ندوة حول تغيرات  -  

EMU Ballroom قومون متخصصين في ميدان الهجرة الدولية و سيقومون بمراجعة الشؤون الحالية للدولة وسيسيحضرها   

لون وثائق باإلجابة عن األسئلة و سيأكدون الرسالة األساسية التي تحملها هذه الجامعة حول الطلبة األجانب و الطلبة الذين ال يحم

 قانونية. الحدث مفتوح للجميع 

ي العادة حول , سنقدم في القريب العاجل الئحة باألسئلة المطروحة فاألشخاص لديهم أسئلة واستفسراتثير من نحن نعلم ان الك -

الء األشخاص غان والبرامج المتعلقة بالطلبة األجانب, هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. باألضافة سيعمل هؤيسياسات جامعة اور

 على األجابة على تسؤالتكم: 

 Vice Provost Dennisغان الى السيد  يم العامة حول السياسات الدولية والبرامج في جامعة أوريمكن توجيه أسئلتك -

Galvan   في مكتب الشؤون الدولية عن طريق البريد اإللكترونيdgalvan@uoregon.edu   346-541أو رقم الهاتف-

5851 

عن  والبحثمدير شؤون الطلبة األجانب  Abe Schafermeyerيمكن للطلبة األجانب أو الطلبة الباحثين الزائرين األتصال ب 

 1215-346-541أو الهاتف  abe@uoregon.edu طريق البريد اإللكتروني 

عن طريق البريد اإللكتروني  ,Jennifer Doreen  يمكن للموضفين األجانب اإلتصال بالعامل بشؤون الوضفين األجانب 

jdoreen@uoregon.edu  أو اإلتصال ب  2638-346-541أو رقم الهاتفBill Brady  مساعد نائب الرئيس للعاملين

 2305-346-541أو رقم الهاتف  wbrady@uoregon.eduالعمالية عن طريق البريد اإللكتروني والعالقات 

لجميع فيها باوالمرحب  ةغان ملتزمة بتعزيز البيئة األكادمية الشامليذكرناه مرارا في األونة األخيرة, ستبقى جامعة أوروكما 

  تكرر مجددا أن هذه اإللتزمات تشمل الطلبة وهيئة التدريس والعاملين األجانب. ويستحق ال

 مع تحياتي 

 

Michael H. Schill 

 الرئيس واستاد القانون 

Scott Coltrane 

 كبير نواب الرئيسعميد و 
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