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مناقلممكناأنادقعاأااأحياض يةاللا ماقلم زلي.اإذقا
وغيلهمااياتتأثل؛اوأتكوناقلساالتاقلميليةاوقلطبيةا
ك تاض يةاللا ماقلم زلياأواقلت لشاأواقإلأيءاافيا
وقلوظيفيةاوقرخلىاقلخيصةابكات تالامكاوقأمكا
قلمايملةاأواموقامامهيداالل يياافقياتستطيعاإدقلاا
قلسيبقيناقلمساليناليىاقللميناقالجتميعيا(فيا
قللميناقالجتميعيامسيعيتك.
حيلةامياإذقااللتاتغييلاقأمك).اوإذقاك تاتتواعا
تؤكياحمالتاقلتوعيةاقلاميهيلدةاعلىاأهميةا
تغييلاقأمكافيللجيءاأناتفالاذلكاابلاتقيدماطلبا
قلخطوقتاقلتياد بغياعلىاض يدياقلا ماقلم زليا
قأتخلقجالاماجيدي.
قتخيذهيالوضعاخططاأمناوأمينارنفسهماوقلتيا
تشملاجمعاقرولققاقلشخصيةاوت يديامكيناآمنا
للذهيباإليه.اوفياباضاقرحيينااياتكوناأفللا
طلدقةالتا باقلشخصاقلمسيءاوقل يامناخطلا
داباأناتقيفاقلطلباشخصييابأاامكتبامنامكيتبا
قلتالضالمزديامناقلا ماهياقالنتقيلاإلىامكينا
إدقلااقللميناقالجتميعي.اإن ياأوفانسيعيكافيا
جيدياوخلقاهودةاجيدياال فسك.اوباياهذها
قأتكميلاإفيدااتشلحافيهياقلسببافياقحتييجكا
قلتغييلقتاايادكونامناقلمفيياأدلياقل صولاعلىالاما
للاماجيدياوفياملءاطلباقأتخلقجاقللاماقلايدي.ا
ضميناقجتميعياجيدي.
وبيإلضيفةاإلىاذلكادتايناعليكاتقيدماقآلتي:
علىاقللغمامناأناإدقلااقللميناقالجتميعياالاتقوفا
اأدلةاموثـِ ّـقةاللت لشاأواقإلأيءاافياقلمايملةاأوا
لوتي ييابتاييناألايفاجيديا،اإالاأن ياأ فالاذلكاع يميا
قلتهيدياعلىاقل ييا؛
تبيناقردلةابأنكاتتالضاللت لشاأواقإلأيءاافيا
الاماضمينكاقالجتميعياقل يلي؛
قلمايملةاأواأناحييتكامالضةاللخطل.
اأدلةامست يدةاتثبتاميادلي:ا
إناعمليةاتقيدماطلبالل صولاعلىالاماجيدياهوا
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القلاكبيل.افقيلتكاعلىاقلتايملامعاقلوكيالتاقلفيلقليةا
وتلكاقلتيباةاللوالديت،اوكذلكامعاأص يباقلاملا

اقلا سيةاقرملدكيةاأواقلموامامناقلهالااقلذاا
دصلحالكابيلامل؛
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اقلسن؛

السن

اقلهودة؛

للمولوددنافياقلوالديتاقلمت يا:اادتايناعليكاتقيدما
شهيدااميالدكاإناوجيت.اوفياحيلةاعيفاوجودهيا
ماكاايادكونابإمكين ياابولاقآلتي:

اإثبيتابتغييلاقأمكااينونييافياحيلةاتغييلاقالأم.
وأ تيجاأدلياإلىاقإلطالعاعلىاوثيئقاتبيناحلينتكا
ردةاأوالداتطلبالهماألايمياجيديااوقلمست يقتاقلتيا
تثبتاج سيتهماقرملدكيةاوأعميلهماوهوديتهم.

اأالادد ياصيدلاابلابلوغا5اأ وقتامناقلاملا
ومبينافيهاتيلدخاقلميالد؛

يجب أن تكون جميع الوثائق أصلية أو صورا
معتمدة من قبل الوكاالت الصادرة لها .إننا ال
يمكننا قبول نسخ مصورة أو صور لوثائق معتمدة
بواسطة كاتب عدل.اإن ياايانستخيفاوثيقةاوقحياا
لغلضين.افمثالاايانستخيفاجوقزاأفلكاقرملدكيا
كإثبيتالكلامناهودتكاوج سيتك،اأوانستخيفا
شهيدااميالدكاقرملدكيةاكإثبيتالس كاوج سيتك.ا
ولكن يجب أن تقدم على األقل وثيقتين
منفصلتين.

اأالابميالداصيدلاعنامستشفىابيلوالديتا
لمت يا؛
اجوقزاأفلاأملدكي.
للموليدناخيلجاقلوالديتاقلمت يا:اادتايناعليكاتقيدما
شهيدااميالدكاقرج بيةاإذقاكينتاموجودااماكاأوا
تستطيعاقل صولاعلىاصولاام هيافياخاللا10اأديفا
عمل.اوإذقالمادكنابيأتطيعتكاقل صولاعليهياايا
دكونابإمكين ياابولاقآلتي:

أوفانلألاإليكالامكاوبطياتكابلديديابمالدا
حصول ياعلىاكيفةامالوميتكاوت قـُّق يامناص ةا
مست يقتكامناقلمكيتباقلصيدلاالهي.

اجوقزاقلسفلاقرج بي؛
نموذجاI-551, Permanent Resident Cardا
ا
ا
وهوابطياةاقإلايمةاقليقئمة؛اأو

موقفك من الجنسية أو الهجرة

للموقط يناقرملدكيين:ااإن ياالادمك ياابولاأوىا
وثيئقاماي ةاكإثبيتاللا سيةاقرملدكية،اوهياتتلمنا
إمياشهيدااميالداأملدكيةاأواجوقزاأفلاأملدكي.
ا
يناقرملدكيين:ااإلثبيتاموافكامنا
لغيلاقلموقط
قلهالاافياقلوالديتاقلمت يااداباأناتقيفال ياوثيقةا
قلهالااقل يليةاقلموجودااماكامثلاأالا ,I-94
Arrival/Departure Recordاقلخيصابكاوهواأالا
وصول/مغيدلااقلوالديتاقلمت يااقلذاادبينافئةاا
تأشيلااقليخولاقلتياتسمحالكابيلاملاأوانموذجا
Form I-766, Employment Authorization
)Document )EAD, work permitاوهواوثيقةاقلتصلدحا
بيلامل.اوإذقاك تاطيلبياايدمياعلىاتأشيلااF-1اأوا
M-1افياباأدلياتقيدمانموذجاCertificateاI-20,
of Eligibility for Nonimmigrant Student Statusا
قلخيصابكاوهواشهيدااقلتأهلالوضعاقلطيلبا
غيلاقلمهيجل.اأمياإذقاك تازقئلقاايدمياعناطلدقا
بلنيمجاتبيدلاقلزوقلافياباتقيدمانموذجاDS-2019,ا
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
Statusاقلخيصابكاوهواشهيدااقلتأهلالوضعاقلزقئلافيا
بلنيمجاتبيدلاقلزوقل.

نموذجاI-766اوهوابطياةاقلتصلدحابيلاملا
ا
ا
(،EADاتصلدحاقلامل)امناوزقلااقرمناقليقخلي
نموذجاArrival/Departure RecordاI-94ا
ا
ا
وهواأالاوصول/مغيدلااقلوالديتاقلمت يا.

الهوية

إن ياالادمك ياابولاأوىاوثيئقاماي ةاكإثبيتاللهودة،ا
ولكياتكوناقلوثيقةامقبولةافياباأناتكوناأيلدةا
(غيلام تهية)اومبينافيهياقأمكاومالوميتاتالدفيةا
ع كاودفللاأنات توااعلىاصولاافوتوغلقفيةاحيدثةا
لك.
للموقط يناقرملدكيين:ااأتطلباإدقلااقللمينا
قالجتميعياقإلطالعاعلىالخصةااييدااأييلااأملدكيةا
أوابطياةاهودةالغيلاقلسيئقيناصيدلااعناوالدةاأملدكيةا
أواجوقزاأفلاأملدكياكإثبيتاللهودة.اوإذقالماتكناليدكا
قلوثيئقاقلم يدااقلتيانطلبهياأوفانطلباتقيدما
وثيئقاأخلىابميافيهياقآلتي:
اشهيدااقلتا س؛
اشهيدااقلموقط ةاقرملدكية.
ابطياةاهودةاموظم؛
ابطياةاهودةاطيلباميلأي؛
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ا
كازديلااقلمواع
فت هاوإتيحةاقلوصولاإليه.ادمك
ااwww.socialsecurity.gov/blockaccessا
لم عاقلوصولاإلكتلونيياإلىاأالكاقلشخصي.

ابطياةاتأميناص يا(ليستابطياةاقلتأميناقلص يا
قل كومياميدكيلا)Medicareا؛اأو
ابطياةاهودةاعسكلدةاأملدكية.
لغيلاقلموقط يناقرملدكيين:ااأتطلباإدقلااقللمينا
قالجتميعياقإلطالعاعلىاوثيئقاقلهالااقرملدكيةا
قل يليةاقلخيصةابك.اومناوثيئقاقلهالااقلمقبولةاميا
دلي:

االتصال بالضمان االجتماعي
ه يكاطلقاعيدياالالتصيلابيللميناقالجتميعي،ا
وم هياقالتصيلاإلكتلونيياعناطلدقاقإلنتلنتاوهيتفييا
وشخصيي.اون ناه يالإلجيبةاعلىاأأئلتكاولخيمتك.ا
فألكثلامنا80اعيمياأيعياقللميناقالجتميعيافيا
توفيلاقللمينالليوفاوللغياوذلكابتوفيلاقأت قيايتا
وقل ميدةاقلميليةالمالديناقل يساطوقلالحلةاحييتهم.

انموذجاI-551اوهوابطياةاقإلايمةاقليقئمة؛
انموذجاI-94اوهواأالاوصول/مغيدلااقلوالديتا
قلمت ياامعاجوقزاأفلكاقرج بياغيلاقلم تهي؛اأو
انموذجاI-766اوهوابطياةاقلتصلدحابيلاملا(،EADا
تصلدحاقلامل)امناوزقلااقرمناقليقخلي.

تفضل بزيارة موقعنا

تغيير اسمك على بطاقتك

أأهلاطلدقةاإلجلقءامايمالتامعاقللميناقالجتميعيا
مناأاامكيناوفياأااواتاهيابزديلاامواا يا
الادمك ياابولاأوىاوثيقةاتغييلاقأمااينونياماتمياا قإللكتلونياwww.socialsecurity.govافه يكا
وصيدلااعنام كمة،اوقلتياتيعماطلبكالتغييلاقالأم .أوفاتستطيع:

تقديم األدلة المطلوبة
دكوناأفللادليلاعلىاقإلأيءاافياقلمايملةاميادأتيا
مناقلغيل،امثلاقلايملينافياقلشلطةاأواقلايملينا
قلطبيين،اوقلذاادصماطبياةاوحاماقلت لشاأوا
قإلأيءاافياقلمايملةاأواقلتهيدياعلىاقل ييا.اودمكنا
أناتشملاقردلةاقرخلىاأوقملاقلكماوقالمت يعاقلصيدلاا
عنام كمةاوخطيبيتامناقلمالجئاأواأفلقداقلايئلةاأوا
قرصيايءاأواقرخصيئييناقالجتميعييناأواغيلهماممنا
لهماعلمابيلا ماقلم زلياأواقإلأيءاافياقلمايملة.ا
إن ياأوفانسيعيكافياقل صولاعلىاأدةاأدلةاإضيفيةا
مطلوبة.

منع الوصول إلى سجلك

اإنشيءاميادسمىاب سيباSocial Securityاmyا
لملقجاةاكشم Social Security Statementا
(حسيباقللميناقالجتميعي)اقلخيصابكاوقلتأكيا
منامكيأبكاوطبيعةاخطيباإثبيتاالأت قيايتكا
وتغييلامالوميتاقإلديقعاقلمبيشلاقلخيصةابكا
وطلبابيلافيايامنابطياةابلنيمجاميدكيلا
Medicareاللتأميناقلص ياوقل صولاعلىابيلا
نموذجا،SSA-1099/1042Sاوأكثلامناذلك؛
اقلتقيفابطلبالل صولاعلىاHelpاExtraا(مسيعياا
إضيفية)امعاMedicareاتكيليماخطةاوصفةاطبيةا
قلمخيلقت؛
اتقيدماطلبالل صولاعلىاقأت قيايتاقلتقيعيا
وقإلعياةاوبلنيمجاميدكيلاMedicareاللتأمينا
قلص ي؛
اإدايدانسخامنانشلقت ي؛
اقل صولاعلىاإجيبيتاعلىارأئلةاقلمتيقولةاكثيلق؛

دمكناقالختييلابم عاقلوصولاإلكتلونيياإلىاأالا
قللميناقالجتميعياقلخيصابك.اوع يمياتفالاذلكا
لنادستطيعاأااأحي،ابميافيهماأنت،اقل صولاعلىا
مالوميتكاقلشخصيةاأواتغييلهياعلىاإلنتلنتاأوامنا
خاللاخيمت ياقلهيتفيةاقآللية.اوإذقاقختلتام عاقلوصولا
ا
إلىاأالكاثمااللتاباياذلكاتغييلاقختييلكا
فيمك كاقالتصيلابإدقلااقللميناقالجتميعياوطلبا

اوأكثلامناذلكابكثيل!
دتوفلاباضاهذهاقلخيميتافقطابيللغةاقإلناليزدة.ا
فيللجيءازديلااقلبوقبةاقإللكتلونيةاقلمتايدااقللغيتا
لل صولاعلىاقلمالوميتابيللغةاقلالبية.اون نانوفلا
لكاخيميتاقلتلجمةاقلفولدةاماينيالمسيعيتكاعلىا
إجلقءامايمالتاقللميناقالجتميعياقلخيصةابك،اوتتوفلا
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لكاخيميتاقلتلجمةاقلفولدةاهذهاأوقءاك تاتتصلا
ب ياهيتفيياأوامتوقجيقاب فسكافيامكتباقللمينا
قالجتميعي.

اتصل بنا

إذقاالاتوجياليدكاإمكينيةاقالتصيلابيإلنتلنتافإن يانتيحا
لكاخيميتاآليةاكثيلااهيتفيياعلىاميقلاقلسيعةاطوقلا
أديفاقرأبوع.افيمك كاقالتصيلاب ياماينياعلىاقلهيتما
لاما1-800-772-1213اأواعلىالاماقلهيتماقل صيا
1-800-325-0778اإذقاك تامناقلصماأواممناليدهما
صاوبةافياقلسمع.
إذقاك تاب يجةاإلىاقلت يثامعاشخصافبإمكين يا
قللداعلىامكيلميتكامناقلسيعةا7اصبيحً ياإلىا7ا
مسيءً،اأديفاقالث يناإلىاقلاماة.اولك يانطلبام كا
أناتكوناصيبلقاما ياخاللاقلفتلقتاقلمفامةابيلاملا
حيثاأنكااياتاياخطاقلهيتمامشغوالابمايلاأعلىا
مناقلايدااوميداقالنتظيلاأطولاللت يثاما ي.اون نا
نوفلالكاخيميتاقلتلجمةاقلفولدةاماينيالمسيعيتكا
علىاإجلقءامايمالتاقللميناقالجتميعياقلخيصةابك،ا
وتتوفلالكاخيميتاقلتلجمةاقلفولدةاهذهاأوقءاك تا
تتصلاب ياهيتفيياأوامتوقجيقاب فسكافيامكتباقللمينا
قالجتميعي.اإن يانتطلعالخيمتك.
الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي
(1-800-799-SAFE (7233
((1-800-799-7233
(قلهيتماقل صياللمايايناأماييا
)1-800-787-3224
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