ለ ዩኤስ ዜግነት
ለማመልከት ዕርዳታ
ያስፈልትዎታል?

የፈላሾችና የስደተኞች ጉዳይ
ጽሕፈት ቤት
የፈላሾችና የስደተኞች ጉዳይ ጽሕፈት ቤት (ኦ.አይ.አር.ኤ) የሲያትል ፈላሾችና
ስደተኞች ኗሪዮችኑሮ ለማሻሻል ይሠራል።ኦ.አይ.አር.ኤ፥ ኔው ሲቲዘን
ካምፐይን በተባለው ዘምቻው፥ ዜጎች ሆነው በማኅበራዊ ኑሮ ውሳኔዎች
የሚሳተፉት የፈላሾችና የስደተኞች ቁጥር ለማሳደግ ይፈልጋል።
ይህ ኒው ሲቲዘን ካምፐይን አውደጥናት በሲያትል ከተማ ማዘጋጃቤት፥ ለጋስ
የሆኑ አጋሮች፥ እና በማኅበረሰብ ላይ በተመሠረቱ ድርጅቶች ወደናንተ የመጣ

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council

Amharic

ነው።የዜግነት፣

ወደኛ የዜግነት አወደ-ጥናት ይምጡ በ Catholic
Immigration Legal Services እና Entre
Hermanos የተደገፈ።
የበጎፈቃድ የሚረዱ የጠበቆች፥ የጠበቃ ረዳቶች፥ እና
የአስተርጓሚዮች ቡድናችን የዜግነት ጥያቄ ማመልከቻዎን
በሚመለከት ይረድዎታል። ለሁሉም ሕጋዊ ቋሚ ኗሪዮች
(አረንጓዴ ካርድ ያላቸው) በነፃ ነው።

April 13, 2019 saturday
Start time: 10 AM
CATHOLIC COMMUNITY SERVICES
100 23rd Ave
Seattle, WA 98144

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

ለተጨማሪ መረጃ ወይም ለመመዝገብ ወደ ድረ-ገጽ: newcitizencampaign.org
ይሂዱ ወይም ወደ (206) 328-5647 ይደውሉ።የሳውዝ

ብቃት

ተጨማሪ ሰነዶች

ነገርለማመልከት ብቁ ለመሆን የሚከተለውን ማሟላት ይገባዎታል፣

በተጨማሪም የሚከተሉትን መረጃዎች ማጠከር ያስፈልግዎታል፡-

FF
FF

FF

FF

ለዜግነት በሚያመለክቱበት ጊዜ ዕድሜዎ ቢያንስ 18 ዓመት መሆን አለበት።
ቢያንስ ላለፉት አምስት ዓመታት ህጋዊ ቋ ሚ ነዋሪ ሆነው ከቆዩ (ወይም ላለፉት
ሦስት ዓመታት አሜሪካዊ ዜጋ አግብተው ከቆዩ)።
በአሜሪካን አገር ካለፉት 5 ዓመታት ለሁለት ተኩል (2.5) (ወይም አሜሪካዊ ዜጋ
ካገቡ ካለፉት ሦስት ዓመታት 1.5) ከተቀመጡ እና አንድ ዓመትና ከዚያ በላይ
ካሜሪካ ውጪ ባለፉት አምስት ዓመታት ካልቆዩ (ወይም ሦስት ዓመታት አሜሪካዊ
ካገቡ)።
መሠረታዊ እንግሊዝኛ መናገር መቻል (በልዩ ሁኔታ ለመታየት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ)።

የዜግነት አውደ-ጥናትከርስዎ ጋር ይዘዉት
ሊመጡ የሚገባ ነገር

FF

FF

FF

FF

FF

ላለፉት ለው አምስት ዓመታት የተቀመጡባቸው ቦታዎች አድራሻ፣ ስም ዝርዝር
እና የተቀመጡባቸው ቀናት።
ላለፉት አምስት ዓመታት የቀጣሪዎችዎ ስሞች ዝርዝር ከነ አድራሻ እና የቅጥር
ጊዜ ርዝመት።
የኣሜሪካ ቋሚ ነዋሪ ከሆኑበት ጊዜ ምሮ ከአሜሪካ ውጭ የቆዩባቸው ቀናት
ርዝመት እና በነዚህ ጉዞዎች የሄዱባቸውን አገሮች ዝርዝር። ፓስፖርት፣ የበረራ
ፕሮግራም እና በቅርብ ካለ ከአሜሪካ ውጭ ለተጓዙባቸው ቦታዎች ያየር ቲኬት።
የልጆችዎ ሙሉ ስም፣ የተወለዱበት ቀን እና ካላቸው A#ዎቻቸው ኤሊኣን
ረጂስትሬሽን ቁጥሮች (alien registration numbers)።
ያሁን ወይም የቀድሞ የትዳር ጓደኛዎ ስሞች፣ የትውልድ ቀኖች፣ የጋብቻ ቀናት
እንዲሁም የፍቺ ቀናት።

FF

የቋሚ መኖሪያ ፈቃድ መታወቂያ (Green Card)።

እንዲሁም እነዚህን ተጨማሪ ሰነዶች ሊፈልጉ ይችላሉ፦

FF

የቅርብ ጊዜ የግብር ማወራረጃ (tax return) እና የW-2 ቅጾች።

FF

ጋብቻ ምሥክር ወረቀት።

FF

የአሁኑን እና ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ፓስፖርቶችዎን ሁሉ።
ስለ እምግሬሽን መዝገብ ያለዎት ሁሉም አስተያየት።

FF

የፍቺ ውሳኔ (ዎች)።

FF
FF

የማስገቢያ ክፍያዎች – በገቢ ደረጃ ይለያያሉ፦

FF

የእርስዎን ጥገኞች እንደረዱ ማረጋገጫ።

ሙሉ ክፍያው$725።
••

ለማመልከቻው ራስዎ ለመክፈል ካቀዱ፣ በ “አሜሪካ የአገር ደህንነት
መምሪያ)” ስም የተደረገ የገንዘብ ማዘዣ፣ ቼክ ወይም የካሸር ቼክ
ያስፈልግዎታል።

ለክፍያ መነሳት ወይም ቅናሽ ክፍያ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።
ብቁ መሆንዎን ለማጣራት የሚከተሉትን ማምጣት አለብዎት።
••

DSHS የሕዝብ ጥቅሞች ማረጋገጫ፣ እንደ የተጠቃሚ መፍቀጃ ደብዳቤ
ወይም

••

የገቢዎ ማራጋገጫ፦ በጣም የቅርብ ጊዜ የታክስ ተመላሽ እና የደሞዝ ክፍያ።

አስተርጓሚዮች ይኖራሉ፥ ነገርግን የራሥዎን አስተርጓሚ ይዝዘው ከመጡ
ተራ የሚያስጠብቀው ጊዜ ያጠረ ይሆናል። ለማመልከት የ ኢ,ኤስ,ኤል 2
ደረጃ መነጋገር መቻል አለብዎ።

FF

FF

FF

ህጋዊ የስም ለውጥ ሰነድ (በግሪን ካርድዎ ላይ ያለው ስምዎ ከአሁኑ ህጋዊ
ስምዎ የተለየ ከሆነ)፡፡
ከአሜሪካ ዜጋ ጋር በተደረገ ጋብቻ ላይ ተመርኩዘው እያመለከቱ ከሆነ፣ የትዳር
ጓደኛዎን የአሜሪካ ዜግነት ማረጋገጫ ያምጡ (ለምሳሌ፦ ፓስፖርት፣ ዜግነት
የተቀበሉበትን የምስክር ወረቀት ወይም የአሜሪካ የልደት ምስክር ወረቀት)
እንዲሁም አብራችሁ እንደምትኖሩ የሚያረጋግጡ ሰነዶች።
በመቼውም ጊዜ በቁጥጥር ስር ውለው ወይም በማንኛውም ምክንያት
በማንኛውም የሕግ አስፈጻሚ መኮንን አማካኝነት ታስረው ከነበረ፣ ከወን ል
ፍርድ ቤቱ የፍርድ ማስረጃ የምስክር ወረቀት፣ የፖሊስ ረፖርት እና ስለ
ክስተቱ(ቶች) ያልዎትን ሌላ ማንኛውም ሰነዶች ያምጡ።

