ھل تحتاج إىل املساعدة يف
التقدیم عىل طلب الجنسیة
األمریكیة؟

Office of Immigrant and Refugee Affairs
)مكتب شؤون املھاجرین والالجئین (
مكتب شؤون املھاجرین والالجئین مبدینة سیاتل یعمل عىل تحسین حیاة املھاجرین والالجئین يف املنتطقة
من خالل حملة املواطن الجديد ليسعى العداد املهاجرين والالجينئ الذين يصبحون مواطنني ويتم ارشاكهم يف
مجتمعاتهم
یُقدم املركز التوجیھي ملنح الجنسیة لكم برعایة Office of Immigrant and Refugee
: Affairsباالشرتاك مع املؤسسات املجتمعیة التالیة

Arabic

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

أذھب إىل أحد مراكزنا التوجیھیة ملنح الجنسیة املجانیة!
برعاية  Catholic Immigration Legal Servicesو
.Entre Hermanos
سوف یساعدك فریقنا من املحامین واملساعدین القانونیین واملرتجمین
الفوریین املتطوعین بشأن طلب التقدیم عىل الجنسیة .وھي خدمة
مجانیة لجمیع املقیمین إقامة قانونیة دامئة (حاميل البطاقة الخرضاء (.
April 13, 2019 saturday
Start time: 10 AM
CATHOLIC COMMUNITY SERVICES
100 23RD AVE
SEATTLE, WA 98144

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

للالطالع عىل مزید من املعلومات وللتعرف عىل تواریخ ومواقع مراكزنا الشھریة األخرى
یُرجى : seattle.gov/iandraffairs/NCC :أو اتصل عىل.(206) 328-5647

األھلیة
لتكون مؤھالً للحصول عىل جنسیة الوالیات املتحدة األمریكیة ،یجب أن ینطبق علیك ما یيل:
F
F

F

F

 .1Fأن یبلغ عمرك  18عا ًما عىل األقل بحلول التاریخ الذي تسجل فیه
مقیم إقامة قانونیة دامئة ملدة  5سنوات ماضیة عىل األقل (أو  3سنوات ،إذا
 .2Fكنت ً
تزوجت من مواطن أمریيك).
 .3Fكنت موجودًا يف الوالیات املتحدة ملدة  2.5سنة من السنوات الخمس املاضیة (أو 1.5
من  3سنوات املاضیة ،إذا تزوجت من مواطن أمریيك).
 .4Fأن تجید التحدث باللغة اإلنجلیزیة بشكل أسايس (قد تتأھل للحصول عىل إعفاء).

ما الذي یجب إحضاره
F

Fبطاقة اإلقامة الدامئة الخاصة بك (البطاقة الخرضاء).

F

Fأحدث إقرار رضیبي خاص بك ومناذج .W-2

F

Fجوازات سفرك الحالیة وجمیع جوازات السفر منتھیة الصالحیة.

F

Fجمیع املستندات التي بحوزتك الخاصة بسجل الھجرة الخاص بك.

F

Fرسوم التسجیل – تختلف حسب مستوى الدخل:

تبلغ رسوم التسجیل كاملة  725دوال ًرا.
•

•إذا كنت تخطط للدفع مقابل الطلب بنفسك ،فستحتاج إىل شیك أو شیك نقدي أو حوالة بریدیة تكتب
باسم (.)U.S. Department of Homeland Security

قد تتأھل لإلعفاء من الرسوم أو دفع رسوم مخفضة .للتحقق من أھلیتك ،یجب علیك إحضار ما یيل:
•

العامة ل •(Department of Social and Health Services DSHS
•
•إثبات االستحقاقات
وزارة الصحة والخدمات االجتامعیة) مثل رسالة املوافقة عىل املنح ،أو إثبات
دخلك ،عىل سبیل املثال ،اإلقرارات الرضیبیة األخیرة وإیصاالت الدفع.

خاصا بك.
یتوفر مرتجمون فوریون ،ولكن قد تكون أوقات االنتظار أقرص إذا أحرضت
مرتجم فوریًا ً
ً

مستندات إضافیة
ستحتاج إىل جمع املعلومات التالیة:
F

F

F

F

F

Fقامئة بعناوین املنازل ملدة  5سنوات ماضیة وتواریخ إقامتك يف ھذه العناوین.
Fقامئة بأسامء أصحاب العمل وعناوینھم ملدة  5سنوات ماضیة والتواریخ التي عملت بھا مع
أصحاب العمل ھؤالء.
مقیم إقامة
Fالتواریخ التي أقمت فیھا خارج الوالیات املتحدة األمریكیة منذ أن أصبحت ً
دامئة والدول التي سافرت إلیھا أثناء ھذه الرحالت.
Fاألسامء بالكامل وتواریخ املیالد ألطفالك وأرقام تسجیل األجنبي املقیم الخاصة بأطفالك إذا
كانوا لدیھم واحد.
Fأسامء وتواریخ املیالد وتواریخ الزواج وتواریخ الطالق لجمیع األزواج الحالیین والسابقین.

كام یمكن أن تحتاج إىل ھذه املستندات اإلضافیة:
F

Fقسیمة (قسائم) زواج.

F

Fحكم (أحكام) بالطالق.

F

Fإثبات بإعالة أشخاص.

F

F

F

Fمستند بتغییر االسم القانوين (إذا كان اسمك املوجود يف البطاقة الخرضاء مختلفًا عن اسمك
القانوين الحايل).
Fإذا كنت تتقدم بطلب استنادًا إىل الزواج مبواطن أمریيك ،أحرض إثبات الجنسیة األمریكیة
لزوجك (عىل سبیل املثال ،جواز سفر أو شھادة تجنیس أو شھادة میالد أمریكیة) ومستندات
تثبت أنكام تقیامن م ًعا (عىل سبیل املثال ،فواتیر مرافق تبین أنكام تقیامن يف مسكن).
Fإذا مل یسبق القبض علیك أو حبسك عىل ید مسؤول مكلف بإنفاذ القانون ألي سبب،
فأحرض شھادة الحسم النھايئ للقضیة من املحكمة الجنائیة أو نسخة من تقریر الرشطة أو
أي مستندات أخرى لدیك عن الواقعة (الوقائع).لق إعمل بإنشاء تنقيمكنك الربناصة الوثائق
إضايف ميكنك يم نصور وات وات للطبالحد استويات.

