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هللانتلملبلدلفالاول يطتلاولاحنةلبصلقةلمؤراةل
ولنقاسةلفالكلضةلاملمنقسةلوغطتلاملمنقسةلمهنضةل
املغضرلاكطديلضةلباأشضرةلغضرلمهطبرلمنلفئةلتأشضراتل
اوتجا F-1لاملM-1لامJ-1ل؟لفالهذهلاوحطوةليجلزل
ادلتتلبلمنكلمنقساكلقرملاويلطدلا بالطلال
اوخطصلبك،لإذلادلبعضلاوكلضطتلماولناقسلتساخنول
اقرطولاويلطدلا بالطلالكأقرطولهليطتلولتجا.لفإذال
ومليكنلونيكلقرملضلطدلابالطلالفلنلاولفارضلادل
تساتضعلاوكلضةلاملاولنقسةلاواالتنقسلفضهطلإلتطءكل
قرملهليةلآخر.ل
بشكلللطولتخصصلاقرطولاويلطدلا بالطلال
وألشخطصلاولصرحلوهملبطوعلللفالاول يطتلاولاحنة.ل
متساخنولاقرطولاويلطدلا بالطلالولابلضغللنل
األبلقلاواالتاقطضطهطلإوىلاوحكلمةلمواحنينلاهلضاكل
ولحصلللللىلاساحقطرطتلاويلطدلا بالطلا،لموكنل
إداقةلاويلطدلا بالطلالونلتخصصلوكلقرلطلولجردل
اواحطركلبكلضةلاملمنقسة.ل
وللائحلمزاقةلامنلاولطنلHomelandلofلDepartmentل
.Securityلفي حالة موافقة مدرستك على
السماح لك بالعمل إما داخل الحرم أو خارجه
واستوفيت فيك شروط الضمان االجتماعي

(اقلب الصفحة)
اوتجالاونموضلدلماقرطولاويلطدلا بالطلا

الخاصة بالتأهل كما هو موضح بالجزء التالي
ستستطيع في هذه الحالة الحصول على رقم
ضمان اجتماعي.
بصفةللطمةل ليجلزلوألشخطصلمنلغضرلاوللاطنضنل
اواقنولبتلبلولحصلللللىلقرملضلطدلابالطلالإ ل
اوذينلحصللالللىلتصريحلبطوعلللمنلمزاقةلامنلاولطنل
.DHSلإننطلنقارحلبأدلتناظرل48لسطلةلبعنلتبلضغكل
منقساكلربللتقنيملاوتلبلولحصلللللىلقرمل
اويلطدلا بالطلا،لمذوكلألدلا ناظطقلسلفليسطلنل
فالاواأكنلمنلاننطلتحققنطلمنلمضعكلفضلطلياعلقل
بطوهجرةلمعلمزاقةلامنلاولطن.ل
واقنيملطلبلولحصلللللىلقرملضلطدلابالطلالونىل
مكابلاويلطدلا بالطلالاوللبلدلبلنتقاك:ل
لرملبللءلطلبلولحصلللللىلبتطرةلضلطدل
ابالطلا؛لم
لب ّضنلونطلمثطئقلتثبتلاآلتا:ل
لمضعكلمنلاوهجرةلاوذيليسلحلوكلبطوعلل؛ل
لسنك؛لم
لهلياك.
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يخص الهجرة
وضعك فيما ّ

إلثبطتلمضعكلبخصلصلاوهجرةلللضكلادل
تب ّضنلونطلخاملاونخلللاوجطقيلاوللبلدلبجلازل
سفركلاألبنبالغضرلاولناهالمكذوكلنللذجل
(I-94لFormل)Arrival/Departure Recordلاوخطصلبكل
مهللسجللاولصلل/اولغطدقةل(نللذجل)I-94لإذالكطدل
ملبلدالمعك.لمإذالكنتلططوبطلحطمجلتأشضرةلطلبةلمنل
فئةلF-1لاملM-1لفعلضكلاييطلادلتبضنلونطلCertificate
of Eligibility for Nonimmigrant Student Statusل
I-20لFormلاوخطصةلبكلمهالشهطدةلاهلضةلوإلرطمةل
كتطوبلغضرلمهطبرل(نللذجل.)20-Iلامطلإذالكنتلزائرال
فالبرنطمجلتبطدللثقطفا/تعلضلالباأشضرةلمنلفئةل
J-1لفعلضكلادلتبضنلونطلCertificate of Eligibility for
DS-2019لFormلExchange Visitor Statusلاوخطصةل
بكلمهالشهطدةلاهلضةلوإلرطمةلكزائرلفالبرنطمجلتبطدلل
ثقطفا/تعلضلال(نللذجل.)DS-2019ل

األهلية للعمل

إذالكنتلططوبطلاملططوبطلمانقبطلاملزائرالدموضطلتحللل
تأشضرةلمنلفئةلJ-1لفعلضكلتقنيملختطالمنلاوجهةل
اورالضةلوك،لميجبلادليحرقلاوختطالللىلمقرةلمبضنطل
للىلقاسهطلاسملاوجهةلاورالضةلمملرعةلبالرضعلاصلال
يصرحلوكلبطوعلل.ل
إننطلونلنساتضعلتنطمللطلبكلفالاوحط تلاواطوضة:
للللكلداخللاوحرولاملفالاوانقيبلاوعللال
اولاصللبطولقرقلاونقاساليبنالبعنلاكثرلمنل30ل
يلمطلمنلتطقيخلطلبك؛لام

السن

لهلياك؛

للضكلتقنيملشهطدةلمضجدكلاألبنبضةلإذالكطنتلمعكلامل
تساتضعلاوحصلللللضهطلفالخجلل10لايطولللل.لمإذال
كنتل لتساتضعلتقنيملشهطدةلمضجدكلاألبنبضةلفنحنل
بإمكطننطلنظرلمثطئقلاخرىلمثللبلازلسفركلاملمثضقةل
صطدقةللنلمزاقةلامنلاولطنلكإثبطتلوسنك.ل

لاواأكضنلللىلمضعكلاوحطوالبطولنقسة؛لمل
لتحنينلصطحبلاوعلللمنلعلاوعلللاوذيلتقلولامل
ساقلولبه.ل
منحاطجلاييطلإوىلاإلطجعلللىلمطليثبتلتلكلاولظضفةل
مثللإيصطللحنيثلبطألبرلاوذيلتقطضضاهلاملختطالمنل
صطحبلاوعلللاوذيلتعلللونيه.لميجبلللىلاوشخصل
اولشرفلللضكلتلرضعلمتأقيخلختطالاوعلللاولشطقل
إوضه،لللىلادليبضنلذوكلاوختطالمطليلا:ل

الهوية

نحنل لنقبللإ لمثطئقلمعضنةلكإثبطتلولهلية.لمواكلدل
اولثضقةلمقبلوةلونينطلفضجبلادلتكلدلحنيثةل(غضرل
مناهضة)لممبضنطلفضهطلاسلكلممعللمطتلمع ّرفةلوكلممنل
اولفيللادلتحلللصلقةلحنيثةلوك.لمساتلبلمنكل
إداقةلاويلطدلا بالطلالاإلطجعلللىلبلازلسفركل
األبنبالاوحطوالمغضرلاولناهالمعلمثطئقلاوهجرةل
اوصطدقةللنلمزاقةلاألمنلاولطنا.ل

لمظضفاك؛ل
لتطقيخلاوبنءلفالمظضفاك؛ل
للندلاوسطلطتلاواالتقيضهطلاملساقيضهطلفال
اوعلل؛لمل

يجب أن تكون كافة الوثائق إما أصلية أو صورا
معتمدة من الوكالة الصادرة لها .إننا ال يمكننا
قبول مستندات مصورة أو صور موثـّقة للوثائق
األصلية .كما إننا ال نستطيع قبول إيصال مبينا
عليه تقديمك لطلب الحصول على الوثيقة .إننطل

لاسملمقرملهطتفلاوشخصلاولشرفلللضك.

اوتجالاونموضلدلماقرطولاويلطدلا بالطلا

إذالكنتلططوبطلتحلللتأشضرةلمنلفئةلF-1لاملM-1ل
ممعكلتصريحللللل(نللذجل(I-766لمنلمزاقةلامنل
اولطنلفعلضكلتقنيله.ل

لتطقيخلاوبنءلفالاولظضفةلاولبضنلفالتصريحلاوعللل
اوخطصلبكلماوصطدقللنلمزاقةلامنلاولطنل(نللذجل
(I-766لهللتطقيخلمساقبلا.

إذالكنتلططوبطلتحلللتأشضرةلمنلفئةلF-1لممؤهجل
ولعلللداخللحرولاوجطمعةلاملاولنقسةلفعلضكلتقنيمل
ختطالمنلمسؤمللاولنقسةلاولع ّضنلوكلمبضنطلفضهل
اآلتا

(اقلب الصفحة)

إذالكنتلططوبطلتحلللتأشضرةلمنلفئةلF-1لممصرحطلوكل
بطوعلللفالتنقيبللللالماصللبطولقرقلاونقاسال
)CPTلtrainingلpracticalل)curricularلفعلضكلتزميننطل
بنللذجلI-20لاوخطصلبكلمعلملءلصفحةلاوعللل
متلرضعهطلمنلربللمسؤمللاولنقسةلاولعضنلوك.
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يجلزلادلنساخنولمثضقةلماحنةلوغرضضن.لفعلىلسبضلل
اولثطللرنلنساخنولخاملاونخلللفالبلازلسفركل
األبنبالغضرلاولناهالكإثبطتلألهلضاكلولعلللمهلياك.ل

لاواقنولبتلبلولحصلللللىلHelpلExtraل
(مسطلنةلإضطفضة)لمعلMedicareلتكطوضفلختةل
مصفةلطبضةلاولخنقات؛

إننطل لناتلبلمنكلادليكلدلونيكلقرملضلطدلابالطلال
ربللاوبنءلفالاوعلل،لموكنلتاتلبلإداقةلضريبةلاوخلل
منلاصحطالاوعلللاإلبجغللنلاألبلقلبطساخناولقرمل
اويلطدلا بالطلا.لففالاثنطءلاناظطقكلولحصللل
للىلقرملاويلطدلا بالطلالاوخطصلبكليساتضعل
صطحبلاوعلللاوذيلتعلللونيهلاساخناولختطالمنطل
يفضنلفضهلبأنكلرنمتلطلبطلولحصلللللىلقرم.لميجلزل
وصطحبللللكلاساعلطللمثطئقلاوهجرةلاوخطصةلبكل
كإثبطتلولاصريحلوكلبطوعلللفالاول يطتلاولاحنة.ل
ميلكنلألصحطالاوعلللإيجطدلمزينلمنلاولعللمطتلللىل
ل
اإلنارنتلبطوللرعلاواطوا:ل
.www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm

لتقنيملطلبلولحصلللللىلاساحقطرطتلاواقطلنل
ماإللطرةلمبرنطمجلمنيكضرلMedicareلولاأمضنل
اوصحا؛

االتصال بالضمان االجتماعي

هنطكلطرقللنينةلوجتصطللبطويلطدلا بالطلا،ل
ممنهطلا تصطللإوكارمنضطللنلطريقلاإلنارنتلمهطتفضطل
مشخصضط.لمنحنلهنطلوإلبطبةلللىلاسئلاكلموخنماك.ل
فألكثرلمنل80للطمطلسطلنلاويلطدلا بالطلالفال
تلفضرلاويلطدلولضلولمولغنلمذوكلبالفضرلاساحقطرطتل
ماوحلطيةلاولطوضةلولجيضنلاونطسلطلاللقحلةلحضطتهم.

لإيجطدلنسخلمنلنشراتنط؛
لاوحصلللللىلإبطبطتلللىلألسئلةلاولاناموةل
كثضرا؛
لماكثرلمنلذوكلبكثضر!
يالفرلبعضلهذهلاوخنمطتلفقطلبطولغةلاإلنجلضزية.ل
فطوربطءلزيطقةلاوبلابةلاإلوكارمنضةلاولاعندةلاولغطتل
ولحصلللللىلاولعللمطتلبطولغةلاوعربضة.لمنحنلنلفرل
وكلخنمطتلاواربلةلاوفلقيةلمجطنطلولسطلنتكلللىل
إبراءلمعطمجتلاويلطدلا بالطلالاوخطصةلبك،لمتالفرل
وكلخنمطتلاواربلةلاوفلقيةلهذهلسلاءلكنتلتاصلل
بنطلهطتفضطلاملمالابنالبنفسكلفالمكابلاويلطدل
ا بالطلا.

اتصل بنا

إذال لتلبنلونيكلإمكطنضةلا تصطللبطإلنارنتلفإننطلناضحل
وكلخنمطتلآوضةلكثضرةلهطتفضطلللىلمناقلاوسطلةلطلالل
ايطولاألسبلع.لفضلكنكلا تصطللبنطلمجطنطلللىلاوهطتفل
قرمل1-800-772-1213لاملللىلقرملاوهطتفلاونصال
1-800-325-0778لإذالكنتلمنلاوصملاململنلونيهمل
صعلبةلفالاوسلع.

تفضل بزيارة موقعنا

اسهللطريقةلإلبراءلمعطمجتلمعلاويلطدلا بالطلال
منلايلمكطدلمفالايلمرتلهالبزيطقةلملرعنطل
اإلوكارمنالwww.socialsecurity.govلفهنطكلسلفل
تساتضع:

إذالكنتلبحطبةلإوىلاواحنثلمعلشخصلفبإمكطننطل
اوردلللىلمكطولطتكلمنلاوسطلةل7لصبطحً طلإوىل7ل
مسطءً،لايطولا ثنضنلإوىلاوجلعة.لموكننطلنتلبلمنكل
لإنشطءلمطليسلىلبحسطالSocial Securityلmyل
ادلتكلدلصطبرالمعنطلخجللاوفاراتلاولفعلةلبطوعللل
ولرابعةلكشفلSocial Security Statementل
حضثلانكلرنلتجنلخطلاوهطتفلمشغل لبلعنللاللىل
(حساب الضمان االجتماعي)لاوخطصلبكلماواأكنل
منلاوعطديلممندلا ناظطقلاطلللولاحنثلمعنط.لمنحنل
منلمكطسبكلمطبطلةلختطالإثبطتل ساحقطرطتكل
نلفرلوكلخنمطتلاواربلةلاوفلقيةلمجطنطلولسطلنتكل
متغضضرلمعللمطتلاإليناعلاولبطشرلاوخطصةلبكلمطلبل
للىلإبراءلمعطمجتلاويلطدلا بالطلالاوخطصةلبك،ل
بنللفطرنلمنلبتطرةلبرنطمجلمنيكضرلMedicareل
متالفرلوكلخنمطتلاواربلةلاوفلقيةلهذهلسلاءلكنتل
ولاأمضنلاوصحالماوحصلللللىلبنللنللذجل
تاصللبنطلهطتفضطلاملمالابنالبنفسكلفالمكابلاويلطدل
،SSA-1099/1042Sلماكثرلمنلذوك؛
ا بالطلا.لإننطلناتلعلوخنماك.
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