
LDSS-4726-AR (Rev. 2/16)  

 
 تأھیل/ طلب 

  خدمات المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة 
 

 التعلیمات
ھذا النموذج الزمة لتحدید ما إذا كان یمكن استخدام المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة  فيالمعلومات المطلوبة  •

 .الخدماتفي حصولك على ) تانف(

 ).7(و) 6(ج متضمنة في الصفحتین ذفي ھذا النمو الواردةالمزید من المعلومات اإلضافیة بشأن البنود  •

 

 :من ھؤالء األفراد في منزلك؟ ضع عالمة على كل ما ینطبقأي  ھل یعیش

 التدریب المھنيمستوى مكافئ من أو  )التعلیم العالي(، ملتحق بالمدرسة الثانویة 19أو  18طفل قاصر دون سن  �
 ).BOCESبرنامج : مثال(الفني أو 

 .امرأة حامل �

 من غیر اآلباء، ولكنھ أحد األقارب الُمعیلین لطفل قاصر،شخص بالغ  �

 أو

  .ولي األمر غیر الوصّي لطفل قاصر أنك �
 

 ، فأنت غیر مؤھل لخدمات "تانف" الممّولة.توقّف فوراً من الخیارات، أي  إذا لم تضع عالمة على •

 أكثر من الخیارات السابقة، استمر في تقدیم الطلب.أو  حالة اختیارك واحدفي  •
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 :الجزء األول
 طلب وأسرتھ (أفراد األسرة).معلومات عن المتقدم بال

 .6" الوارد في الصفحة بالطلبالمتقدم ة تعریف "ءتأكد من قرا

 ینبغي أن تكون المعلومات المقدمة في البند (أ) عن المتقدم بالطلب للحصول على خدمات "تانف". •

 اسم المتقدم بالطلب: ___________________________________________________.  أ.

 _____.______________________________________________ عنوان المنزل :  
 (المدینة، الوالیة، الرمز البریدي)    (الشارع) (القسم)    

 ___________________________________________________. رقم الھاتف :  

 ). 7) و(6الوارد في الصفحتین ( أفراد األسرة. یرجى التأكد من قراءة تعریف ھمعمقیمین ال أفراد أسرتھیرجى تقدیم المعلومات أدناه عن المتقدم و ب.

 االسم 
)االسم األول، الحرف األول من االسم األوسط، واالسم األخیر(  

 التحقق مما إذا كان متقدماً للخدمات رقم الضمان االجتماعي محل المیالد تاریخ المیالد الصلة بك

1.       المتقدم بالطلب 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 مما یلي):أي  إذا كان المتقدم بطلب الحصول على الخدمات ھو طفل قاصر، ھل (یرجى التحدید إذا انطبق ج.
 أو   یعیش مع أحد أقربائھ ویعتبر الُمعیل األساسي لھ؟ �
  یعیش في دار للرعایة وال توحد خطة إلعادتھ إلى المنزل؟ �

 ھل ھناك طفل قاصر متضمن في البند (ب) أعاله؟
 ي.الجزء الثان االنتقال إلىیرجى نعم،  �
 التالي (د). البند االنتقال إلىیرجى كال،  �

 من أفراد األسرة، امرأة حامل؟أو أي  لم یكن ھناك طفل قاصر متضمن في البند (ب)، فھل الشخص المتقدم بالطلب،إذا  د.
 .الجزء الثاني االنتقال إلىیرجى نعم،  �
 التالي (ه). البند االنتقال إلىیرجى كال،  �

 )؟6المعیلین الرئیسیین لطفل قاصر (انظر التعریف صفحة  ھل یتضمن البند (ب) أعاله أحد ه.
 نعم، أكمل ما یلي بشأن الطفل القاصر الُمعال: �

 الِصلة تاریخ المیالد اسم الطفل 

1.     

2.     

3.     

 

 .الجزء الثاني انتقل إلى
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 ).و(السؤال التالي  اذھب إلىكال،  �

 ال یعیش معك؟) أطفال قُّصر(طفل قاصر على  الوصيّ ھل أنت الوالد غیر  .و
لسَت طفالً قاصراً، وال امرأة حامل، وال الُمعیل  –من أفراد أسرتك أي  وال –ال یمكنك الحصول على خدمات تانف ألنك  .توقف ھناكال،  �

 .طفل قاصرالوصّي على ألنك لست الوالد غیر أو  األساسي لطفل قاصر،
 :أكمل المعلومات أدناه. نعم �

 تاریخ المیالد اسم الطفل 

1.    
2.    
3.    
4.    

 ).OTDA-4728" (الوصيإحالة معلومات الوالد غیر "یتعین علیك إكمال نموذج 

 

 غیر المواطن/وضع المواطن: الجزء الثاني
 ھم من مواطني الوالیات المتحدة؟)) ب(على النحو المحدد في الجزء األول، البند (كل المتقدمین للحصول على خدمات تانف ھل  .أ

 .الجزء الثالث انتقل إلىإذا كانت اإلجابة بنعم،  .نعم �
 ).ب(إذا كانت اإلجابة بال، أكمل البند . ال �

قائمة "األسرة المتقدم بالطلب للحصول على خدمات تانف لیس من مواطني الوالیات المتحدة، انظر إلى ) أفراد(فرد أو  إذا كان المتقدم بالطلب، .ب
ادخل رقم . حالة ھجرة تنطبق على كل فرد من أفراد األسرة المتقدم للحصول على طلبات تانفأي  ، وأخبرنا9-7في الصفحات " حاالت الھجرة

 .الحالة من القائمة واكمل المعلومات أدناه

 
 رقم األجنبي رقم نموذج الدخول الرقم بالقائمة االسم

تاریخ الدخول إلى الوالیات 

الحالة الممنوحة/ المتحدة   

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 

 دخل أفراد األسرة: الجزء الثالث
 أكثر من ھذه البرامج؟أو  ھل یحصل المتقدم بالطلب في الوقت الراھن على مخصصات بموجب واحد .أ
 .الجزء الرابع انتقل إلىالبرامج ثم  يحّدد أ. نعم �

 دخل الضمان التكمیلي ھیب )سناب(المعونة الغذائیة التكمیلیة  المعونة الطبیة شبكة األمان/األسرة معونة

     

     

 .أدناه) ب(ال، اكمل البند  �
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 دخل. ب

 .المتقدم بالطلب وأفراد أسرتھ

. ، ممن لھم دخول)ب(الخاص بكل من أفراد األسرة المدرجین في الجزء األول، البند ) الدخل قبل الضریبة واالستقطاعات(ادرج إجمالي الدخل  •
 .بشأنھ، وأي دخل یتعین علیك تضمینھ التفسیر المقصود بالدخل الذي ینبغي علیك إخبارن 7في الصفحة " إجمالي الدخل"انظر تعریف 

الدخل، بما في ذلك األجور، ومخصصات الضمان االجتماعي، ومخصصات المعونة العامة، ودعم الطفل، ونفقة مصادر إجمالي  قائمة بكافة •
 .الزوجة المطلقة، إلخ، التي یتم الحصول علیھا، فضالً عن الدخل المتكرر ألي من أفراد األسرة

   أمر محكمة ألطفال ال یعیشون في المنزل؟من أفراد أسرتھ في الوقت الراھن وبشكل منتظم لدعم طفل بموجب أو أي  ھل یدفع المتقدم بالطلب .ج

 .الجزء الرابع اذھب إلىال،  �
أو  أسبوعیاً،(وكم مرة یدفع ھذا المبلغ . دوالر أمریكي______________ إذا كانت اإلجابة بنعم، كم یدفع عضو األسرة؟ . نعم �

 __________________________.؟ )سنویاً أو  شھریاً،

 .انتقل إلى الجزء الرابع

 

 بالطلبإخطار وتوقیع المتقدم : الجزء الرابع
 .وإذا طلبنا منك ھذا، سوف نخبرك كیف یمكنك إثبات بیاناتك .كل من بیاناتكأي أو  إثباتقد یُطلب منك 

 :الضمان االجتماعي) أرقام(لماذا نسأل عن رقم 

 .معونة تانف أن یعطینا رقم الضمان االجتماعي الخاص بھأو  شخص یتقدم بطلب الحصول على خدماتأي  یجب على •
قانون  45(واللوائح الفدرالیة ) من قانون الضمان االجتماعي) 4)(أ(409المادة (تُطلب أرقام الضمان االجتماعي بموجب القانون الفدرالي  •

 ).10-264اللوائح الفدرالیة؛ 

  

 

 االسم
 :دخل المصدر

 األجور، والضمان االجتماعي، إلخ
 المبلغ

 المتلقي

 )حّدد خیار واحد(

 أسبوعیاً  شھریاً  سنویاً 

1.       المتقدم بالطلب 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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 :الضمان االجتماعي لھا) أرقام(نستخدم رقم  قداألغراض التي 

 ).برنامج سناب على سبیل المثال(إلجراء المقارنات الحاسوبیة مع برامج أخرى إلثبات أنك تحصل على ھذه البرامج  •
 ).دخلك الوظیفي على سبیل المثال(إلجراء مقارنة حاسوبیة للتحقق من معلومات أخرى واردة على نموذج التوثیق  •
 .للتحقق من وضعك كأجنبي لدى دائرة الھجرة والتجنیس •

 

 . بین الوالیات/نستخدم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك لتقدیم المعلومات بشأن خدمات إنفاذ دعم الطفل داخل سوفإذا كنت الوالد غیر الوصي لطفل، 

 

وى أعلى في حالة رفضك ألي من القرارات التي نتخذھا بشأن أھلیتك للحصول على خدمات تانف، یمكنك طلب مراجعة تأھیلك من قِبل شخص على مست
 .من الشخص الذي اتخذ القرار األول

 . یتعین علیك التوقیع على ھذا النموذج لطلب التأھیل للحصول على تانف إلتمامھ

 

 :بأن –تحت عقوبة الحنث  –بالتوقیع على ھذا النموذج، أقسم أنا 

التحقق من المعلومات المقدمة، بما في جھود ترمي إلى أي  كافة البیانات أعاله حقیقة حسب علمي، وأنني أرغب في التعاون مع* 
 .ذلك تكوین األسرة، والدخل، وحالة المواطنة

 

 : ________________________التاریخ: ______________________________           توقیع

 العالقة بمقدم الطلب: ______________________________

وینبغي على مندوب دائرة . األقرباء أن یوقع عن المتقدم بالطلب متى كان طفالً قاصراً الُمعیل األساسي من أو  یتعین على الوالد •
 . الُمعیّن من قِبلھ التوقیع عن األطفال الكائنین في دور الرعایةأو  الخدمات االجتماعیة
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 التعریفات
 

ما یكافئھ أو  )التعلیم العالي(عاماً، ملتحقاً بمدرسة ثانویة ) 19(التاسعة عشرة أو  )18(ھو الطفل دون الثامنة عشرة " القاصرالطفل " :القاصرالطفل 
ینبغي أن یكون الطفل القاصر وحتى یتأھل الطفل للحصول على خدمات تانف، ). على سبیل المثال BOCESبرنامج . (الفنيأو  من التدریب المھني
 .أن یكون مقیماً في دار للرعایة مع خطة للعودة إلى المنزلأو  ي لھذا الطفل،قریب آخر ھو المعیل األساسأو أي  مقیماً مع أحد والدیھ

ویتخذ المعیل األساسي . المعیل األساسي ھو أحد األقرباء البالغین، والذي یعیش معھ الطفل القاصر إذا لم یكن مقیماً مع أحد والدیھ :المعیل األساسي
 .غالبیة القرارات بشأن رعایة الطفل

لدیھ وصایة مادیة علیھ، ولكنھ مسؤول قانوناً عن توفیر الدعم أو  من الوالدین الذي ال یعیش مع الطفلأي  الوالد غیر الوصي ھو :الوصي الوالد غیر
 . المالي والطبي لھذا الطفل

 

 
 من ھو المتقدم بطلب الحصول على خدمات تانف؟

وعندما ). ب(و) أ(وینبغي إدراج المعلومات الخاصة بھذا الشخص في الجزء األول، البندین . الشخص الطالب لخدمات تانف ھو الشخص المتقدم بالطلب
فھ یتقدم بطلب الحصول على خدمات تانف أكثر من شخص واحد، ینبغي إدراج أحد أفراد األسرة البالغین المتقدمین للحصول على خدمات تانف، بوص

ة شخص بالغ متقدماً لخدمات تانف، ینبغي أن یكون الطفل األكبر سناً ھو المتقدم بطلب الحصول على وإذا لم یكن من بین أفراد األسر .المتقدم بالطلب
 .خدمات تانف

 عیلاستثناء القریب المُ 

یة الطفل، متى كان الُمعیل األساسي للطفل القاصر ھو أحد أقربائھ ولیس أحد والدیھ، وكانت خدمات تانف التي تحتاجھا األسرة ھي خدمات وقایة وحما
 .یتعین أن یكون المتقدم لطلب ھذه الخدمات ھو الطفل القاصر

إعادة الطفل القاصر من دار الرعایة أو  الطفل القاصر في المنزل بشكل آمن، ترتبط ھذه الخدمات فقط بتمكین المعیل األساسي للطفل من مواصلة رعایة
 .إلى منزل ھذا القریب

 .لكافة الخدمات األخرى، یتعین أن یكون الشخص المتقدم بالطلب ھو الشخص الذي یحصل على الخدمات فعلیاً 
 

 من ھم أفراد األسرة؟

 ):ب(المتقدم بالطلب ھم أفراد األسرة، وینبغي إدراجھم في الجزء األول، البند  ممن یعیشون معكافة األشخاص التالیین 

 .زوجة المتقدم بالطلبأو  زوج •
 ).زوجة األبأو  بما في ذلك نصف األشقاء وأبناء زوج األم(االبن القاصر للمتقدم بالطلب وأشقاؤه القُّصر كذلك  •
 .ّصرإذا كان المتقدم بالطلب قاصراً، والداه وأشقاؤه القُ  •
 . كانت الوالدة غیر متزوجةأو  والدة األطفال القُّصر المدرجین أعاله، حتى وإن كان الوالد غیر متزوجأو  والد •

 قواعد خاصة ألفراد األسرة

 األطفال في دور الرعایة

المذكورة " فرد األسرة"وال تنطبق قواعد . المنزلمتى كانت ھناك خطة إلعادتھ إلى " أحد أفراد األسرة"یتم إدراج الطفل المقیم في دار الرعایة باعتباره 
وفي تلك الحاالت، یعتبر الطفل في دار الرعایة أسرة مكونة من . أعاله على األطفال في دور الرعایة الذین یتقدمون للحصول على خدمات تانف ألنفسھم

 .فرد واحد
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 القُّصر المتزوجون
 .منزل الشخص المشارك كطفل قاصر من ضمن أفراد األسرة ال یتم إدراج الطفل القاصر المتزوج الذي یعیش في •
، ال یجوز أن یتضمن أفراد األسرة والدي الطفل القاصر )الزوجةأو  الزوج(شریكھ أو  إذا كان الطفل القاصر المتزوج ھو المتقدم بالطلب •

 .اشقائھأو  المتزوج
 

 إجمالي الدخل
كما یجب علیك أن تقدم لنا مبالغ إجمالي الدخل، حیث یُقصد ). ب(یتعین علیك إخبارنا بالدخل الحالي ألفراد أسرتك والذي أدخلتھ في الجزء األول، البند 

 :ویجب أن یتضمن الدخل الذي ستذكره، على سبیل المثال ال الحصر. االستقطاعات الضریبیة وغیرھا قبلبھا الدخل 

 .والرواتب، واإلكرامیات من العملاألجور،  •
 ).بعد خصم مصروفات العمل) (العمل الحر(التوظیف الذاتي  دخل •

 .مخصصات الضمان االجتماعي •
 .)معونة األسرة، معونة السالمة الصافیة(المعونة العامة  •
 .تعویض البطالة •
 .تعویض العاملین •
 .دخل الضمان التكمیلي •
 .مدفوعات دعم الطفل المتلقاة •
 .الزوجة المطلقة المتلقاةنفقة  •
 .مدفوعات الفائدة •
 .أي دخول متكررة أخرى لیست مستبعدة أدناه •

 دخل ال یجوز إدراجھ
 .الدخل المكتسب للطفل القاصر •
 .الرعایة/مدفوعات التبني •
 .غیر ذلك من الدخول غیر المتكررةأو  القروض لمرة واحدة، والھدایا، والمدفوعات اإلجمالیة، •
 .رعایة الطفلمدفوعات إعانة  •

 الدخل الحالي
في الشھر التقویمي الذي یتم فیھ تقدیم طلب الحصول على مخصصات تانف،  –یتوقع الحصول علیھ أو  –الدخل الحالي ھو الدخل الذي یتم الحصول 

 .والمتوقع استمراره لما بعد ھذا الشھر
 أو

دخلك من االثني (من دخلك الشھري العادي، یمكنك تقدیم المعلومات على أساس دخلك السنوي  أعلىإذا كان الدخل الخاص بك في شھر تقدیم الطلب 
على سبیل المثال، إذا حصلت على وظیفة جدیدة مؤخراً، . متوقع حدوثھأو  تغییر فعليأي  وینبغي تعدیل ھذا الدخل السنوي جّراء ).عشر شھراً السابقة

  .دخل حصلت علیھ في الماضي وال تتوقع تكرارهأي  ویجب أال تقوم بتضمین. یدة في حساب دخلك السنويیتعین علیك إدراج دخلك من الوظیفة الجد
 

 ).تستخدم ھذه القائمة إلكمال الجزء الثاني متى كان المتقدم بطلب الحصول على خدمات تانف من غیر مواطني الوالیات المتحدة( قائمة حاالت الھجرة

من أفراد أي  كانأو  –ونحن نسأل عن حالة الھجرة الخاصة بك لتحدید إذا كنت . للتحقق من حالة الھجرة الخاصة بالفردسوف یُطلب منك تقدیم وثائق 
. وقد تكون مھاجراً شرعیاً، ولكنك ال تتأھل للحصول على خدمات تانف الممّولة فدرالیاً . مؤھالً للحصول على خدمات تانف الممّولة فدرالیاً  –أسرتك 
من الحاالت المدرجة في أي  أو غیر أمریكي مؤھل بموجبأو  یستطیع فرد األسرة الحصول على خدمات تانف ما لم یكن مواطناً أمریكیاً ال : مالحظة

  .ھذه الصفحة
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 الوثاق العامة تاریخ األھلیة الحالة

1.  دخول الالجئون 

 

 

 أو "RE1 ،RE2 ،RE3 ،RE4"، "الالجئون"، INAمن  207بموجب المادة  مقبول"مختوم بـ : 1-94
 ، أو"RE9أو  ،RE8أو  ،RE7أو  ،RE6أو  ،RE5أو  ،R8-6"مختوم بـ : 1-551
 ، أوئوثیقة سفر الالج: 1-571
 ، أو" .274a.12(a) (3)§ 8 C.F.R"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة : ب1-688
 " a3"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة :  1-766

 

 

3. ھاییتي/مواطنو كوبا   ممنوح الصفة 

 

 

من "، "INAمن ) 5)(د(212، المادة )"حالة انتظار(ھاییتي /دخول مواطن من كوبا"مختوم بـ : 1-94
 ، أو"CU7"أو  "CU6"أو  "589-1الملفات 

ختم یظھر إطالق أو  ،INAمن ) 5)(د(21ختم یظھر إطالق السراح المشروط بموجب المادة : 1-94
، وإثبات مناسب بأن الُمطلق سراحھ ھو 10/10/80بموجب أو  المتحدة،السراح المشروط في الوالیات 

  أو  ھاییتي،أو  مواطن من كوبا
 ، أو"CH6"أو  "7CU"أو  "CU6"مختوم بـ : 1-551

 مؤقت في جوازات السفر األجنبیة، أو 551-1ختم 
 الترحیل المستمرة، أوأو  خطاب یوضح إجراءات االستبعادأو  USCISإشعار 

 . تشیر إلى الفرد الطالب اللجوء USCISوثیقة من 
 

 

3.  ممنوح الصفة طالب لجوء 

 
 

 ، أو"INAمن  208لجوء ممنوح بموجب البند "مختوم بـ : 1-94
 ، أو"AS8أو  ،AS7أو  ،AS6أو  ،AS3أو  ،AS2أو  ،AS1"مختوم بـ : 1-551
 ، أو" .5274a.12(a) (§ 8 C.F.R("وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة : ب1-688
 أو  ،" 5a"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة :  1-766

 ، أوUSCISشعار منح من مكتب اللجوء التابع لـ 
 .حكم بمنح اللجوء صادر من قاِض ھجرة

 

4.  
المھاجرون من األمریكیین 

 دخول اآلسویین

 

یُشتق تاریخ الدخول من ". AM8أو  ،AM7أو  ،AM6أو  ،AM3أو  ،AM2أو  ،AM1"مختوم بـ : 1-94
 ، أوUSCISمن أو  I-551وفي حالة غیاب التاریخ، یرجى الحصول علیھ من : تاریخ التفتیش على الختم

 أو  ".AM8أو  ،AM7أو  ،AM6أو  ،AM3أو  ،AM2أو  ،AM1"مختوم بـ : 1-551
 مؤقت في جوازات السفر األجنبیة، أو 551-1ختم 

 ، أوئوثیقة سفر الج: 1-571
 ".AM3أو  ،AM2أو  ،AM1"جواز سفر مختوم بـ أو  تأشیرة خروج فیتنامي،

5. االستبعاد المعلقأو  الترحیل   ممنوح الصفة 

 

 

 ، أو" .10274a.12(a) (§ 8 C.F.R("وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة : ب1-688
 أو  ،" 10a"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة :  1-766

، على النحو INAمن ) ح(243أمر صادر من قاضي الھجرة یوضح تاریخ تعلیق الترحیل بموجب البند 
 .INAمن ) 3)(ب(241االستبعاد المعلق بموجب البند أو  ،1997الساري قبل أول أبریل 

s 

6.  
قبیلة مرتفعات أو  عضو في ھمونغ

 الوسي
 ممنوح الصفة

 

 ، أو"RE1 ،RE2 ،RE3 ،RE4"، "الالجئون"، INAمن  207مقبول بموجب المادة "مختوم بـ : 1-94
INS 1-551 : 6"مختوم بـ-R8،  أوRE5،  أوRE6،  أوRE7،  أوRE8،  أوRE9"،  أو 

قبیلة مرتفعات أو  لدیھ شھادة خطیة موقعة تحت القسم تحت طائلة القانون بأنھ كان عضواَ في ھمونغ
معال غیر متزوج أو  أرملة،/أرملأو  زوجة،/زوجأو  ،5/7/1975و 8/5/1964الوسي في الفترة بین 

 على عضو بالقبیلة، تم التحقق من شخصیتھ، و
 .وثائق توضح إقامتھ بشكل شرعي في الوالیات المتحدة

  .المطلقات ال یتأھلون/المطلقون

7.  
 بدونمقبول قانوناً لإلقامة الدائمة 

 ربع عمل 40

22/8/96دخل قبل   
دخل في/أو بعد 

في  ومكث 22/8/96
الوالیات المتحدة خمس 

 سنوات أو أكثر

 

 أو) بطاقة إقامة دائمة:  (1-551
 ، أو94-1على أو  مؤقت في جوازات السفر األجنبیة 551-1ختم 

 أو) تصریح دخول متكرر:  (1-327
 .مذكرة وضع قانون مسكن شرعي دائم مع ختم االعتماد:  1-181

 

8.  

 

محارب قدیم، شریك حیاة، شریك 
غیر متزوج، وطفل موجود وحیاة 

ُمعال غیر متزوج لمحارب أمریكي 
قدیم، استوفى الحد األدنى من 

)عامان(متطلبات الخدمة الفعلیة   

 ممنوح الصفة

. ال تعتبر إشارة "تم إنھاء نھایة خدمة مشّرفة على) تشیر DD-214نموذج (شھادة خدمة عسكریة 
الخدمة تحت ظروف مشّرفة" مساویة إلشارة خدمة مشّرفة. سبب نھایة الخدمة یجب أال ینص على 

    عدم الحصول على الجنسیة.أنھا بسبب 
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 الوثاق العامة تاریخ األھلیة ذو الصلة الحالة

9.  

 

عضو أو  خدمة فعلیة: ناشط عسكري
كامل في في القوات المسلحة بدوام 

 سالح الجو،أو  البحریة،أو  الجیش،
 خفر السواحل،أو  مشاة البحریة،أو 
 األبناءأو  شریك الحیاة،أو 

 ممنوح الصفة

تشیر إلى تاریخ انتھاء یتجاوز فترة عام ) نشط) (DD-2النموذج ( بطاقة ھویة عسكریة
الھویة في غضون عام وإذا كان من المقرر انتھاء صالحیة بطاقة . واحد من تاریخ القرار

 .واحد من تاریخ القرار، استخدم نسخة من األوامر العسكریة الحالیة

10.  

 دخول مشروط

صفة ممنوحة لالجئین قبل عام (

1980( 

 دخول
 أو"، INAمن ) 7)(أ(203مقبول بموجب المادة "مختوم بـ : 1-94

 ، أو" C.F.R. § 274a.12(a) 8(3)"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة : ب1-688

 ، أو" a3"وثیقة تخویل التوظیف بالحاشیة :  1-766

11.  

طفل منتھك لمواطن أو  شریك حیاة،

طفل أو  والدأو  ، LPR أو  أمریكي

ھذا الشخص، الذي یحصل على 

 USCISمن " اإلشعار الظاھري"

 .بموجب قانون العنف ضد المرأة

 22/8/96دخل قبل 

، وكان 22/8/96بعد /دخل في

 5في الوالیات المتحدة لفترة 

 سنوات أو أكثر

بموجب  360-1بما یشیر لألھلیة الظاھریة اللتماس شخصي ) إشعار اإلجراء: (1-797

INA ؛ أو )4(أو  )3)(1)(أ(204، البند 

INA 3(أو  )1)(ب) (3)(1)(أ(204، البند( 

 

12.  دخول ضحیة االتجار بالبشر 

من مكتب إعادة توطین الالجئین؛ ینبغي ) لألبناء(أو خطاب األھلیة  )للبالغین(التأھل وثیقة 

 للتحقق، أو 1-866-401-5510االتصال بـ 

یشیر إلى القبول بموجب المادة  T5، أو T4، أو T3، أو T2، أو T1بترمیز  1-94

 . إذا كانت الصفة الممنوحة لفترة أقل من عام واحد INAمن ) 5)(د(212

13.  

لفترة عام واحد على ( مطلق سراحھ

غیر المواطنون ممن ُسمح لھم ) (األقل

بالمجيء إلى الوالیات المتحدة 

 ) ألغراض المصلحة العامة

یقیم في الوالیات المتحدة 

بشكل شرعي من تاریخ 

22/8/96 

، وكان 22/8/96بعد /دخل في

 5في الوالیات المتحدة لفترة 

 سنوات أو أكثر

، "PIP"أو  "مطلق سراحھ"أو  )"5)(د(212مطلق سراحھ وفق البند "مع حاشیة : 1-94

 مع ذكر تاریخ الدخول وتاریخ االنتھاء یشیران إلى عام واحد، أو

) أ(274أو  )4)(أ(12أ 24، البند 8قانون اللوائح الفدرالیة، المادة "بحاشیة : ب1-688

 ، أو)11)(ج(12

 .القبول لفترة عام واحد على األقلتشیر إلى  94-1، وA4أو  "C11"بحاشیة : 1-766

14.  
ھندي من أمریكا الشمالیة مولود في 

 كندا
 ال ینطبق

مؤقت في جواز سفري  551-1، ختم "S1-3"؛ مختومة بـ )بطاقة إقامة دائمة:  (1-551

 كندي، أو

 ، أو"S1-3"مختوم بـ : 1-94

على األقل، على النحو الالزم % 50تشھد بأنھ من أصل ھندي أمریكي بنسبة  وثیقة قبلیة

، أو أنھ عضو موثق في قبیلة معترف بھا قبلیاً، و السجالت INAمن  289بمقتضى البند 

الدراسیة، أو شھادة میالد أو تعمید صادرة من أرض تابعة للھنود الحمر، أو أي إثبات آخر 

 .مناسب لمیالده في كندا

15.  
عضو في قبیلة معترف بھا فدرالیاً، 

 خارج الوالیات المتحدةمولود 
 ال ینطبق

یة معترف بھا فدرالیاً دبطاقة عضویة أو وثیقة قبلیة أخرى تثبت العضویة في قبیلة ھن

 .من قانون تقریر المصیر للھنود الحمر ومعونة التعلیم) ه(4بموجب المادة 


	هل يعيش أي من هؤلاء الأفراد في منزلك؟ ضع علامة على كل ما ينطبق:
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	أو
	 أنك ولي الأمر غير الوصيّ لطفل قاصر. 
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