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وثائق الهجرة الها ّمة
• I-94
 ال تحمل النسخة األصلية معك ،إحمل فقط نسخة مصوّ رة اذا كنت بحاجة اليها•

بطاقة الضمان اإلجتماعي

 ال تحمل النسخة األصلية أو نسخة مصوّ رة معك ،إحفظ الرقم غيبا ً أو إحفظه في هاتفك•

وثيقة التفويض بالعمال أو التوظيف ()EAD

 يمكن حملها معك ،ولكن قم بحفظ نسخة مصورة منها في مكان آمن في البيت•

بطاقة اإلقامة الدائمة القانونية (الكرين كارد) ()Green Card

•

شهادة الجنسية

 يمكن أن تحملها معك إذا كنت مضطراً ،ولكن قم بحفظ نسخة مصورة منها في مكانآمن في البيت
 ال تحملها معك ،وإحفظها في مكان آمن في البيت•

جواز السفر

 -ال تحمله معك ،وإحفظه في مكان آمن في البيت

مواعيد InfoPass
وهذه المواعيد هي طريقة للسؤال شخص ّيا ً عن المعلومات التي تخص
الهجرة
قم بتعيين موعد  infopassعلى االنترنت على الموقع االلكتروني التالي:
http://www.infopass.uscis.gov/
•
•
•
•
•

إطبع رسالة الموعد.
إذهب الى مكتب  USCISوعنوانه.1717 Avenue H :
ال تتأخر.
أحضر معك بطاقة هويتك (التي تحتوي على صورتك) رسالة الموعد ،وأي
وثائق أو معلومات ذات الصلة بالموضوع.
أحضر مترجمك الخاص إذا لزم األمر.

أسئلة InfoPass
ال يستطيع موظفو  infopassاإلجابة على االسئلة المتعلقة بافراد
العائلة الذين يعيشون في خارج الواليات المتحدة ما لم يكن لديك
رقم استالم الطلب نافذ لذلك الشخص.
مواعيد  infopassمخصصة لالسئلة
المتعلقة بوثائق المهاجرين الذين يعيشون
بالفعل في الواليات المتحدة.

تغيير العنوان
ليس من المستحسن االنتقال الى عنوان جديد اذا كان لديك أي طلبات من
 USCISقيد االنتظار
• ال يتم تمريرمستندات  USCISبواسطة
مكتب البريد الى العنوان الجديد .يتم ارجاع
البريد الى مكتب  USCISحيث يتم اتالفه.

• من الممكن للشخص الذي يسكن في
عنوانك القديم أن يحتفظ بوثائقك المهمة أو أن
يبيعها.

تغيير العنوان
إذا كنت مضطراً لإلنتقال خالل تلك الفترة قم باكمال استمارة AR-11
الخاصة بتغيير العنوان عبر االنترنت (وذلك لكل فرد من أفراد األسرة)
http://www.uscis.gov/files/form/ar-11.pdf
ومن الجيّد أيضا ً تعيين موعد  infopassلضمان تحديث معلوماتك.

االعفاء من الرسوم
إمأل استمارة  1-912وهي استمارة طلب االعفاء من الرسوم
هذه االستمارة موجودة على الموقع االلكتروني التالي:
http://www.uscis.gov/files/form/i-912.pdf
• سوف تحتاج الى دليل على حصولك على استحقاقات لذوي الدخل المحدود.
 .قم بتضمين رسالة من  DHHSأو  SSIتوضح استالمك لالستحقاقات
• يجب عليك تضمين طلب إعفاء من الرسوم مع طلباتك المقدمة الى  .USCISيجب
على كل شخص يزيد عمره عن  14سنة توقيع طلب إعفاء من الرسوم .ما عليك
سوى تقديم استمارة  1-912واحدة لكل عائلة .

I-94
إن بطاقة  I-94هي أول هوية تعريفية ووثيقة هجرة تستلمها.
•

• هوية  I-94هي البديل عن شهادة والدتك.
سوف تحتاجها حتى تحصل على بطاقة االقامة الدائمة (الكرين كارد)
• يمكنك أن تطبع نسخ بديلة عبر االنترنت:
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home

يجب عليك إظهار وثيقة  I-94في الحاالت التالية:
– تقديم طلب الحصول على بطاقة الضمان االجتماعي
– التسجيل في المدارس
– التوظيف
– هوية الوالية ،ترخيص السياقة للمتعلمين
و/أو رخصة السياقة (لمدة سنة واحدة)
– تقديم طلب الحصول على بطاقة
االقامة الدائمة (الكرين كارد)

هل لديكم أي أسئلة حول وثيقة I-94؟

بطاقة الضمان االجتماعي
خذ وثيقة  I-94الخاصة بك الى مكتب إدارة الضمان االجتماعي لتقديم طلب
للحصول على بطاقة الضمان االجتماعي .
يجب أن يتم ذلك في غضون عشرة أيام من وصولك الى الواليات المتحدة.
تحتاج بطاقة الضمان االجتماعي لما يلي:
• التوظيف
•طلبات الهجرة
•فتح حساب في البنك
•التقديم للحصول على هوية الوالية
• المساعدات المالية للدراسة في الكلية
ال تعطِ أحد رقم الضمان االجتماعي عبر الهاتف.
سيبقى رقم ضمانك االجتماعي نفسه مدى
الحياة.

ال تخبر الغرباء برقم الضمان االجتماعي الخاص
بك

هل لديكم أي أسئلة حول رقم الضمان االجتماعي؟

بطاقة التفويض بالعمل EAD
“EAD” stands for Employment Authorization Document.
وهي وثيقة التفويض بالعمل أو التوظيف
وهذا يعني أنه مسموح لك قانونا ً بالعمل في الواليات المتحدة
المعلومات الموجودة في وثيقة EAD
• االسم القانوني
• تاريخ الوالدة
• بلد الميالد
• الرقم الخاص بغير المواطنين ()Alien Number
• الجنس
• بصمة االصبع
• الصورة الفوتوغرافية
• التوقيع

بطاقة التفويض بالعمل EAD
•

سوف تستلم بطاقة  EADالخاصة بك تلقائيا بعد وقت قصير من وصولك.

• سوف تنتهي صالحيتها في غضون عامين.
• لست بحاجة الى تجديدها اذا كان لديك بطاقة االقامة الدائمة (الكرين كارد) .قد
تحتاج الى تجديدها اذا كان صاحب العمل يطلب ذلك ولم يكن لديك بطاقة االقامة
الدائمة .أطلب المشورة قبل تجديدها.
– من األفضل أن تحصل على بطاقة اإلقامة الدائمة (الكرين كارد)!
• ال تعرضها على صاحب العمل ما لم يطلب منك ذلك .إذا كان لديك بطاقة االقامة
الدائمة (الكرين كارد) فقم بعرضها عليه بدال من ذلك.
• يمكن استخدام هذه البطاقة كهوية في  DMVعندما تقدم للحصول على هوية الوالية ،
أو رخصة المتعلمين ،أو رخصة القيادة.

هل لديكم أي أسئلة حول EAD؟

بطاقة االقامة الدائمة (الكرين كارد)
االسم الرسمي لبطاقة الكرين كارد هو:
بطاقة االقامة الدائمة القانونية
• من المهم جداً التقدم بطلب للحصول
على االقامة الدائمة (الكرين كارد).
• يجب على الالجئين التقدم للحصول
على االقامة الدائمة (الكرين كارد) بعد
دخولهم الواليات المتحدة بعام واحد.

بطاقة اإلقامة الدائمة (الكرين كارد)
يجب عليك إكمال التحصينات (التطعيمات،التلقيحات) قبل التقدم بطلب للحصول
على الكرين كارد.

التحصينات المطلوبة للحصول على االقامة الدائمة( الكرين كارد)
مجانية اذا قمت باكمالها في عيادة  CHI University Clinicخالل
عامك االول في الواليات المتحدة

كيف أتقدم بطلب للحصول على االقامة الدائمة
(الكرين كارد)؟
هناك ثالثة استمارات يجب عليك إكمالها
وهذه االستمارات مجانية على موقع USCIS
 .1االستمارة ، G-325aمعلومات السيرة الذاتية (اذا كان عمر الشخص يزيد على
 14سنة)
http://www.uscis.gov/files/form/g-325a.pdf
 .2االستمارة  ، I-485طلب تسجيل االقامة الدائمة أو تعديل الحالة
http://www.uscis.gov/files/form/i-485.pdf
 .3االستمارة  ، I-693سجل التطعيمات (اللقاحات)
http://www.uscis.gov/files/form/i-693.pdf

طلب الحصول على االقامة الدائمة (الكرين كارد)
•

يجب عليك تضمين نسخة واضحة من وثيقة  I-94الخاصة بك.

•

ليس على الالجئين دفع رسوم هذا الطلب.

• ليس على الالجئين تقديم صور جوازات السفر ،وانما تؤخذ هذه الصور في موعد
القياسات الحيوية (موعد بصمات االصابع).

التقديم للحصول على االقامة الدائمة (الكرين كارد)
– يجب ملئ استمارة لكل فرد من أفراد األسرة .ال يحتاج االفراد الذين تقل اعمارهم عن  14سنة
الى ملئ استمارة  G-325aولكن يجب ملئ االستمارتين األخريين لهم.
– يجب أن يتم توقيع سجل التطعيمات (اللقاحات) من قبل طبيب جراح مدني .هو طبيب من نوع
خاص .هناك طبيب جراح مدني في عيادة .CHI University Clinic
– من االفضل الحصول على المساعدة من شخص محترف في إكمال تقديم الطلب .إن دفع المال
الى شخص من مجتمعك  ،غير مدرّ ب بشكل صحيح ،هو أمر محفوف بالمخاطر.فإذا إرتكبوا
خطأ ما ،فقد يستغرق األمر سنوات عديدة إلصالحه.
– تأكد من اإلحتفاظ بنسخة من طلبك في سجالتك.

ما هي اإلجراءات؟
.1

ق ّدم الطلب الذي تم إكماله.

.2

إذا تم قبول طلبك ،فسوف تستلم رسالة تخبرك بذلك .إذا لم يتم قبوله ،فسوف يتم إعادة
الطلب اليك مع بعض التعليمات.

.3

بعد ذلك ،سوف تتلقى رسالة تحتوي على تاريخ ووقت موعد «القياسات الحيوية» الخاص
بك (بصمات االصابع).

.4

إذا لم تكن هناك مشاكل في بصمات أصابعك ،فسوف تتلقى بطاقة االقامة الدائمة (الكرين
كارد) في البريد.

موعد القياسات الحيوية (بصمات األصابع)
–

ال تفوّ ت موعد أخذ بصمات األصابع.

– ال تتأخر.
– مكان المواعيد هو في مكتب األمن الداخلي  Homeland Security Officeفي
العنوان - 1717 Avenue H :على الطريق المتجه الى المطار.
– المكتب فيه ضباط أمن وجهاز كاشف للمعادن .ال تجلب معك أشياء إضافية.
– أحضر بطاقة هوية تحمل صورة شخصية ،ووثيقة ، I-94ورسالة الموعد.
– لن يسمح لك بالدخول بدون هذه الوثائق.

يرجى اإلنتباه!
• أذا كنت تريد تصحيح تاريخ ميالدك  ،فيجب عليك القيام بذلك عند
التقدم بطلب الحصول على االقامة الدائمة (الكرين كارد).
• تستطيع تصحيح تاريخ ميالدك إذا كان لديك إثبات ّ
موثق للتاريخ
الصحيح  ،أو شاهد موثوق (مثالً والدتك) التي يمكنها التحقق من
التاريخ الصحيح شخص ّيا ً.

• اذا لم تقم بتصحيح تاريخ الميالد في هذا الوقت ،فال يمكنك تغييره
الحقا ً.

هل لديكم أي أسئلة حول التقديم للحصول على االقامة الدائمة
(الكرين كارد)؟

التقديم للحصول على الجنسيّة
أن تصبح مواطنا ً في الواليات المتحدة مهم جداً!
يمكن أن يتقدم الالجئون بطلب للحصول على الجنسية بعد مرور خمس
سنوات على وجودهم في الواليات المتحدة.
بمجرد أن تصبح مواطنا ً:
•
•
•
•

لديك حماية الواليات المتحدة.
ال يمكن ترحيلك.
يمكنك التصويت في االنتخابات.
يمكنك الحصول على جواز سفر ويمكنك أن تسافر بحرية.

ما هي اإلجراءات؟
– إمأل استمارة  ، N-400وهي إستمارة طلب التجنس .هذه االستمارة مجانية
على الموقع االلكتروني .USCIS
– http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf
• يستحسن طلب مساعدة شخص مهني في ملئ هذه االستمارة .إن دفع المال لشخص من
المجتمع للقيام بذلك هو أمر محفوف بالمخاطر .إذا إرتكبوا خطأ ،فقد يستغرق األمر
عدة سنوات إلصالحه.
• قم باستنساخ االستمارة بعد إكمالها ،واحتفظ بالنسخة المصورة في سجالتك.

• قل الحقيقة (كن صادقا ً)! إن وجود المشاكل مع الشرطة أو الضرائب لن تمنعك
بالضرورة من أن تصبح مواطنا ً.
إن الكذب في طلب التقديم على الجنسية سوف يؤدي الى رفض الطلب.

ماذا أحتاج؟
• نسخة واضحة للجهتين األمامية والخلفية لبطاقة االقامة الدائمة (الكرين
كارد)
• صورتان شخصيتان من نفس نوع صور جوازات السفر.
– يمكن أخذ هذه الصور في صيدلية Walgreens
– أكتب رقم  A numberالخاص بك بالقلم الرصاص
على الجهة الخفية من كل صورة.

• الرسوم (قابلة للتغيير).
– ال ترسل المال نقداً .إستخدم شيك أو حوالة مالية.
– إذا كنت تتلقى استحقاقا لذوي الدخل المحدود ،مثل مساعدة إقتصادية من  SSIأو ، DHHS
فيمكنك طلب إعفاء من الرسوم.

االعفاء من الرسوم
إمأل االستمارة  ، I-912طلب اإلعفاء من الرسوم
هذه االستمارة موجودة على الموقع USCIS
http://www.uscis.gov/files/form/i-912.pdf
• سوف تحتاج الى دليل (إثبات) الستالمك مستحقات ذوي الدخل المحدود.
 قم بتضمين رسالة من  DHHSأو  SSIتوضح استحقاقاتك.•

يجب عليك تضمين خطاب طلب اإلعفاء من الرسوم مع طلب  N-400الخاص
بك .يجب على جميع من تزيد أعمارهم عن  14سنة توقيع طلب اإلعفاء من
الرسوم .عليك تقديم استمارة  I-912واحدة فقط لكل عائلة.

لقد قدمت الطلب ،ماذا سيجري اآلن؟
• إذا كان هناك خطأ ما في طلبك ،فسوف يتم إعادته إليك مع
التعليمات.
• إذا تم قبول طلبك  ،فسوف تتلقى رسالة تخبرك بذلك .وسوف
تخبرك هذه الرسالة أيضا ً فيما إذا تم قبول طلب إعفاؤك من
الرسوم.
• إذا تم قبول طلبك ،فلن تحتاج إلى القيام بأي شيء في هذا
الوقت .إنتظر الرسالة التالية التي تحتوي على معلومات
موعد القياسات الحيوية (بصمات األصابع).

موعد القياسات الحيوية (بصمات األصابع)
– ال تفوّ ت موعد أخذ بصمات األصابع.
– ال تتأخر.
– مكان المواعيد هو في مكتب األمن الداخلي  Homeland Security Officeفي
العنوان - 1717 Avenue H :على الطريق الى المطار.
– المكتب فيه ضباط أمن وجهاز كاشف للمعادن .ال تجلب معك أشياء إضافية.
– أحضر بطاقة هوية تحمل صورة شخصية ،ووثيقة ، I-94ورسالة الموعد.
– لن يسمح لك بالدخول بدون هذه الوثائق.

الخطوة التالية
• عندما تنتهي من موعد القياسات الحيوية  ،إنتظر حتى تأتي
الرسالة التالية في البريد.
• هذه الرسالة سوف تعطيك تاريخ ووقت
موعد المقابلة.

تفوت موعد المقابلة!
ال ّ

هل يجب على الجميع إجراء مقابلة؟
ال يُطلب من األفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو نمائية أو عاهات ذهنية
استمرّ ت أو من المتوقع لها أن تستمر لمدة  12شهراً أو أكثر ،إكمال المقابلة.

*لن تكون جميع اإلعاقات مؤهلة لإلعفاء*
إذا لم يكن لديك دليل على وجود إعاقة( ،مثل موافقة  ،)SSIولكنك ترغب في أن يتم
النظر في إعفاءك ،فيمكنك أن تطلب من طبيب أن يمأل استمارة  N-648وهي،
شهادة طبية لإلعفاء بسبب اإلعاقة.
http://www.uscis.gov/files/form/n-648.pdf

هل أن الشيخوخة تؤهل الشخص لإلعفاء من دفع الرسوم؟
كونك أكبر س ّنا ً لن يعفيك ببساطة من دفع الرسوم.
هناك إرشادات:
• إذا كان عمرك أكبر من  50سنة وكنت موجوداً في الواليات المتحدة
لمدة تزيد على  20سنة.
• إذا كان عمرك أكبر من  55سنة وكنت موجوداً في الواليات المتحدة
لمدة تزيد على  15سنة.

إذا كانت لديك مشكلة في الذاكرة بسبب الشيخوخة فيمكن أن يقوم طبيب بإكمال
استمارة  ، N-648ليتم النظر فيها للحصول على إعفاء طبّي.

مقابلة التجنّس
• ال يمكنك استخدام مترجم
(عدا لغة اإلشارة)
• إذهب الى مكتب  ،USCISالواقع في:
 ، 1717 Avenue Hفي الوقت المحدد.

• يجب عليك إحضار بطاقة اإلقامة الدائمة (الكرين كارد)  ،رسالة الموعد ،وأي شيء
مطلوب في الرسالة.
• سوف تمر بضباط األمن وجهاز الكشف عن المعادن ،فال تجلب معك أشياء غير
ضرورية.

مقابلة التجنّس
في المقابلة:
• سوف يسألونك بعض األسئلة حول طلبك وخلفيتك.
• سوف يعطونك إختبار اللغة اإلنكليزية (الشفوي والتحريري).
• سوف يعطونك إختباراً مدن ّيا ً (التاريخ األمريكي ،المواقف السياسية
الحاليّة ،الخ ).
• سوف يخبرونك على الفور إذا كنت قد نجحت أم ال.

إدرس! إدرس! إدرس!
يجب أن تبدأ بالدراسة إلختبارات التج ّنس قبل أشهر من موعد
المقابلة.
• هناك  100سؤال محتمل .ال توجد طريقة لمعرفة األسئلة التي سيسألونها بالضبط .لذلك
يجب أن تعرف اإلجابة على المئة سؤال جميعها.
• تتوفر المواد الدراسيّة المجانية ووصفا ً لإلختبارات على موقع  .USCISويمكنك أيضا ً
الذهاب الى مكتب  USCISوطلب المواد.
• https://www.uscis.gov/citizenship/learners/study-test

•

إحضر دروس التج ّنس وتدرّ ب .هناك العديد من المواقع واألماكن المجانيّة في أوماها.

حفل الحصول على الجنسية
إذا نجحت في المقابلة فسوف تستلم تاريخا ً لالحتفال.
تفوت الحفل!
ال ّ
•

إذهب الى مكتب  USCISفي1717 Avenue H :

• أحضر بطاقة االقامة الدائمة (الكرين كارد)
• يمكنك دعوة عائلتك وأصدقائك.
– سوف يحتاج االشخاص البالغون الى
هوية تعريفية تحمل صورة ،للمرور من خالل
األمن.
• يمكنك أن تجلب كاميرا.

حفل الحصول على الجنسية
في الحفل:
• سوف تؤدي يمين الوالء
– هذا يعني أنك تترك المواطنة والوالء لبلدك األم وتحلف أن تكون مواطنا ً أمريكيا ً.

• سوف تتلقى شهادة التج ّنس
– خذ هذه الشهادة الى مكتب إدارة الضمان اإلجتماعي لتحديث حالتك (وهذا يشمل
الجميع وليس فقط من يستلمون استحقاقات )SSI
– إذا كنت تتلقى استحقاقات من وزارة الصحة والخدمات االنسنية  ، DHHSفأرسل
نسخة من الشهادة اليهم أيضا ً.

تهانينا! أنت اآلن موطن أمريكي!

هل لديكم أية أسئلة حول الجنسية؟

