
ናብ ናይ ዜግነት ክሊኒክና ምጻእ እሞ፣
ጉጅለ ወለንታውያን ጠበቓታትና፣ ተሓጋገዝቲ ሰብሞያ ሕጊ፣ 
ተርጎምትና ኣብ ኣመላልኣ መሕተቲ ዜግነት ደገፍ ክገብሩልካ 
እዮም። እዚ ንኹሎም ዝምልከቶም ሕጋዊ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ 
ዘለዎም ነበርቲ (ወነንቲ ቀጠልያ ካርድ) ብናጻ እዩ ዝወሃብ።

ቤት-ጽሕፈት  ጉዳይ
ስደተኛታትን ዑቑባትን 

እዚ ቤት-ጽሕፈት  ጉዳይ ስደተኛታትን ተዓቖብትን (OIRA) ከተማ ሲያትል፡ ሂወት 
ስደተኛታትን ተዓቖብትን  ንምምሕያሽ ዝሰርሕ ቤት-ጽሕፈት እዩ። በቲ ጀሚርዎ ዘሎ 

ንዜግነት ዝምልከት ጎስጓስ ኣቢሉ ድማ ቁጽሪ ናይቶም  ዜግነት ዝረኽቡን ኣብ ሲቪክ 
ጉዳያት ዝሳተፉን ስደተኛታትን ተዓቆብትን ከብዝሕ ይሰርሕ።

ቤት-ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታትን ተዓቖብትን (OIRA) ከተማ ሲያትል፡ እዚ ሓድሽ 
ናይ ዜጋታት ጎስጓስ ክሊኒክ ናይ ስደተኛታትን ተዓቆብቲን ጉዳያት ምስዞም ዝስዕቡ ኣብ 
ማሕበረኮም ዝተደረኹ ትካላት ብምትሕብባር የቕርበልኩም ኣሎ፤

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

ናይ ዩኤስ ዜግነት ኣብ 
ምሕታት ደገፍ ትደሊዶ?

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

September 21, 2019 saturday

Start time: 10 AM
DELRIDGE COMMUNITY CENTER 
4501 Delridge Way SW 
Seattle, WA 98106

ንዝያዳ ሓበሬታናን ወርሓዊ ክሊኒካትና ዝርከባሉ ዕለትን ቦታን ንምፍላጥን፣ ናብዚ ዝስዕብ 
ኪድ:newcitizencampaign.org ወይድማ ደውል:(206) 623-2105 ።
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እንታይ ሒዘ ክመጽእ ኣለኒ

 F ናትካ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ (Green Card)።

 F ናይ ቀረባ እዋን ናይ ቀረጽ ተመላሲን W-2 ቅጥዒታትን።

 F ኩሎም ናይ ሕጂን ግዜኦም ዜሕለፉን ፓስፖርትታትካ።

 F ኩሎም ኣብ ኢድካ ዝርከቡ ንናይ ስደት መዝገብካ ዝምልከቱ ሰነዳትካ።

 F ናይ መሕተቲ ክፍሊት – ከከም መጠን እቶት ዝፈላለይ:

መሕተቲ ከተእትው ብቑዕ ንምዃን፣ እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ከተማልእ ኣለካ: ብተወሳኺ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክትእክብ ኣለካ:

ብተወሳኺ እዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ሰነዳት የድልዩኻ:

 F መሕተቲ ኣብ እተእትወሉ ዕለት ዕደሜኻ እንተወሓደ 18 ክመልእ ኣለዎ።

 F እንተወሓደ ነተን ዝሓለፋ 5 ዓመታት (ንናይ ዩኤስ ዜጋ እንድሕር ተመርዒኻ ድማ  
3 ዓመት)ሕጋዊ ቀዋሚ ነባራይ ኮንካ ክትጸንሕ ኣለካ።

 F ካብተን ዝሓለፋ 5 ዓመትት 2.5 ግዜኻ ኣብ ዩኤስ ከተሕልፎ ኣለካ (ንናይ ዩኤስ ዜጋ 
እንድሕር ተመርዒኻ ድማ 1.5 ናይተን 3 ዓመታት)።

 F መሰረታዊ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ክህልወካ ኣለዎ (ዝምልከተካ እንተኾይኑ ግና 
ብፍሉይ መንገዲ ክረኣየለይ ኣለዎ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል)።

 F ኣብተን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ናይ ዝተቐመጥካለን ገዛውቲ ኣድራሻ ዝርዝርን ኣብዘን 
ኣድራሻታት ዝተቐመጥካለን ዕለታትን።

 F ኣብተን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ናይ ዝሰራሕካሎም ኣስራሕቲ ስማትን ኣድራሻታትን 
ከምኡድማ ኣብኣቶም ዝሰራሕካለን ዕለታትን።

 F ቀዋሚ ናይ ዩኤስ ነባሪ ካብ እትኸውን ንደሓር ካብ ዩኤስ ወጻኢ ዘሕለፍካዮም ዕለታትን 
ኣብዘን ጉዕዞታት እዚአን ዝኸድካየን ሃገራትን።

 F ናይ ቆልዑትካ ሙሉእ ስማት፣ ዝተወለዱሉ ዕለታት፣ ከምኡድማ ናይ ወጻእተኛ ምዝገባ 
ቁጽሪ እንተሃሊዩዎም።

 F ናይ ኩለን ናይ ሕጂን ናይ ሕሉፍ እዋንን ኣንስትኻ/ሰብኡትኪ ስማት፣ ዝተወለዱሉ 
ዕለት፣ ዝተመርዓውኩሙሉ ዕለትን ዝተፋታሕኩሙሉ ዕለትን።

 F ናይ ሓዳር ወረቐት ምስክር(ራት)።

 F ናይ ፍትሕ ወረቐት(ታት)።

 F ንተጠወርትኻ ናይ እትገብሮ ዝነበርካ ደገፍ መረጋገጺ።

 F ሕጋዊ ሰነድ መቐየሪ ስም (ኣብ ቀጠልያ ካርድኻ ዘሎ ስም ካብቲ ናይ ሕጂ ሕጋዊ ስምካ 
ዝፍለ እንተኾይኑ)።

 F ናይ ዩኤስ ዜግነት ናይ ምርካብ ሕቶኻ ኣብ ሓዳር ዝተደረኸ እንተኾይኑ፣ ናይ በዓልቲ 
ቤትካ/በዓል ቤትኪ ናይ ዩኤስ ዜግነት መረጋገጺ ኣቕርብ (ብኻልእ ኣዘራርባ፣ 
ፓስፖርት፣ ዜግነት ዝረኸብካሉ ወረቐት ምስክር ወይድማ ናይ ዩኤስ ናይ ውልደት 
ወረቐት ምስክር) ከምኡድማ ብሓንሳብ ከምእትነብሩ ዝገልጹ ሰነዳት ኣቕርብ።

 F ብዝኾነ ምኽንያት ብሕጊ ኣፈጻሚ ኣካል ተኣሲርካ እንተኔርካ፣ Certificate of 
Disposition from the Criminal Court, Police Report፣ ከምኡድማ 
ነቲ ኣጋጣሚ(ታት) ዝምለከቱ ካልኦት ሰነዳት እንተሃልዮምኻ ኣቕርብ።

ብቑዕነት ተወሳኺ ሰነዳት

 • ናይ መሕተቲ ክፍሊት ባዕልኻ ክትከፍል እንድሕር ደሊኻ ቼክ፣ ናይ ከፋሊ ገንዘብ 
ቼክ፣ ወይድማ ናብ “U.S. Department of Homeland Security” 
ኣታዊ ዝግበር ገንዘብ ምእዛዝ የድልየካ።

 • ካብ DSHS ናይ ገንዘብ ኮነ ናይ መግቢ መንግስታዊ ረብሓታት፣ 

ወይድማ

 • ናይ እቶትካ መረጋገጺ: ናይ ቀረባ እዋን ናይ ቀረጽ ተመላሲን ናይ ክፍሊት 
ቅብሊታትን።

ካብ ክፍሊት ናጻ ናይ ምዃን መሰል ወይድማ ክፍሊት ናይ ምንካይ መሰል ክትረክብ 
ትኽእል ኢኻ። ብቑዕነትካ ንምርግጋጽ፣ ናይ ግድን እዞም ዝስዕቡ ከተምጽእ ኣለካ:

ሙሉእ ክፍሊት $725 እዩ።

ተርጎምቲ ኣለዉና ፡ እንተኾነ ናይ ባዕልኻ ተርጓሚ እንድሕር ኣምጺእካ እትጽበዮ  
ግዜ ይሓጽረልካ።


