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 ا���ء؟إ��دة  ��� ه
 

" ا�.-�ة" ا�+*��# ا���"*'# ا�('�را�'#، وا�&%�و$# أ"!ً  ��ا	�ة إ��ى دوا	�، وه� )DHS(�، أو �������م دا	�ة ا��� ا� �
 : ا�� س ���1# �� ا��5" ت ا�&�+�ة ا���"*'# �&�30ء 2�% دا2إ1 دة  إ�0اء

 <8إ�9ا8.0  ����ه8 =�'-# �>�ور أ�� إ�% ده8 أو  ا���"*'#5" ت ا�&�+�ة.8 $� ا�& ;� أو : دروا ا���9ا8�0 إ�% ده8 أو إ •
 .1 ودوا ا���9ل إ�A ا��5" ت ا�&�+�ة ا���"*'# دون إذن •

 
� ���� ،�ً������ ����ث إ�� �ك �� ا��5" ت ا�&�+�ة ا���"*'# �% د� ا�>3�'# ���2 ��ى دا	�ة ا��� ا��'E أ=D.  $#�"!  ا��

� �K�L ء �Jوف �+�دة�9اج�% د أو إ�� ء AG1 أ�� إ MN�� . 
 

 ؟.%�دا����دة آ!- $%,ف إذا آ)' &��%ً� 
 

,ار ، 871-1 إذا $01!' ���ذج � 34�Q R=S� دPG9 إ�A ا��5" ت ا�&�+�ة ا���"*'#��� و��Oل دا	�ة ا��� ا�"،ا�.%�د�5آ,ة ��  � 
�%� أن �8 إ�% دك أو إ #'1�T �': رة�<��% دا122 دة  R #;�1، �1�ه  �*�ن�9ا0. 

�% د�1�ه  �*�ن ;&� إ�0اءات G&1'# إ" �Vآ�ة �G+!�ر،"، Form I-862إذا اP&G�L و<'A1�� #O =&�ذج  • . �$ Pو��
�% د�Jف إ1 دة إ. 

�D=S �8 ا�R'G1 WNO وأ=P �+ ول ا���9ل إ�A ا��5" ت ا�&�+�ة���إذا P� Q دا	�ة ا��� ا� • � X'�)� #YO= �$ #'*"ا��� 
��ود"#،  �$ Pآ� R=ت أ N>إ Z'Y��� 5ا�+�ود و ��  ًN"�Q ا��5" ت ا�&�+�ة �$ P=أ  &�'�أو �Y ر دو��، أو �'� ء، أو 

�*�ن " ،Form I-867A/B=&�ذج "أو " Form I-860=&�ذج " "��ً ، و�P'OG 14ا��5" ت ا�&�+�ة �&�ة �]"� �1 
� �# إ1 دة إ. _ �%ّ-�% د$� � �# إ �$ Pدو�� %�. 

 
 ؟.%�د� ���%� �� ?��< إ��دة إ�=),ار دا>,ة ا;�� ا�$"%� ��  أن ه3 7�8)�

 

� ������ل ��1 ��. A? �� �78ن ��ودة إذا�!E�� �� D�?ت � �� F7���;%�Q P"�+� ��� �&; Rار دا	�ة ا��� ا� 8 �
�% دإ�0اءات إ1 دة إ. 

• �� Aث إ��+�� ����و"� �-�R أو  ���Oة ا��� ا��	ار دا�Q #)� � R�*&"ة ا�.-�ة�	ى دا�� a�� bJ. 
 

� �# إ1 دة إ��� دا	�ة ا��� ا�,ار$"%� �� 7�8)� أن  � �$ R%;�� د� %� : $� ا��cوف ا�� �'#
  

 . أو إن آ�4 �6 4���5 �3 ا2ذى ه��ك .* ا���-*إذا آ)' $&�ف أن $�	#ض �!ذى أو ا��	��� إن ��ت إ�� 
��ك .1
 ���ت Form M-488 ���ذج"=>; أن �%�د �GN�ك، $��ف إذا أ�N9ت ��J(ً  $� دا	�ة ا�.-�ة �Sن � ف  •�� � ��+� ،

�B " 3�ف ��>+*" ��!6	6 .��� إذا آ�ن �6	K  ا�I��J* ��ءو=��ي �+�� � �� G�EF ا�" �6	� ����6D	�C&)ن B�ف 
 .اM->��د أو ا���	� .* � 6ك

o ء
5ن ���4  ا�01�23إذا /#ر �-, ا��+ 6	���
9 8ف  "��:���
 اM->��د أو ا���	� .* � 6ك،  �3";��# 
 �56�ى �
��T� أ��م و=�K�(&�RS، " ، ��آ�ة ���PQ� إ�; ��-* ا����ة��Form I-863�ذج ".J�ف 	�O إ"6ار 

 .ا�+�-*
o <=5
9 8ف  " �A2 ����4@?، إذا /#ر �-, ا��+ء ا�01�23 ��:���
،  �3 اM->��د أو ا���	� .* � 6ك";��# 

، ��Form I-898�ذج " ���ا�� ��ار ��EF ا� ��ء ا�6U�I�� *I��Jام 	��ن �K ا�!C �> � أن 	+�م ��-*
I ف�Uا� �T��� R�C	6D���� �	6���V Jه��ةأ  و ا� *-�� RV� 3� ��� ."W � ��ا�
����  X�� )�(� Kر ا�+�-* آ����إذا K	6� X��"  ف�BC	6D���� �	6�, "�2ة ا�Tإ�; دا K��
* �3�W ا�	�O إ�5دة �

Yد� .وG�<�J= M ا��Z�Iف ��ار ا�+�-* .* ه�� ا�!���. ك �3 ا��M	4 ا���!6ة ا��2	����
3��R، إذا ��ر ا�+�-* �)ن �������� K	6� "  ف�BC	6D���� �	6�، "ف�J. *-�� ع أ��م���Iا �J �� K� \�J	 

Yا E���=د��د اY �3 ����ن ا����ة وا����J� أو =)��VW 241(b)(3)R+ً� � ��دة �� �
 M �ً+VW=����� ���ه
�	� .ا��
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Yدإ�5دة ا��) G��=( 
 

 

 
 .إذا آ)' $%�0� .��I ��ا=� أ�,�78 .2

 
�<.%�دو�%�� �� ?��< إ��دة إ) DHS(� �=)إذا آ)' $%�0� .Iن دا>,ة ا;�� ا� .3!�L ,!M ل، .  .)�ء ��1 �%���1ت K&ا� _'NL AG1

�RاQ���� � �QP.N�T� �*�ن دا	�ة ا��� ا   Z� R&Lأ D� d�� aT8L5ا e)= _&+" �9f. 
 

4. >!�,O ة .��رة���ت �1�&�ل إ�� ا���8Dت ا���� ��I. � .إذا آ)' $%�0
 

�ة .�Q� ,�Iدرة =��!< .5� .إذا آ��' S&, �,ة �Mدرت �!�R ا���8Dت ا���
 

 .إذا آ��' ��OI$ �8!,ة �VهUة .6
•  R� ة�'TS� AG1 ل�<+G� gGY����$�ة $� ا�+ ل، ) ب(و ��ا$G1 M'.  )أ(آ =P ا��TS'�ة وإذا آ ن أ�� أQ ر�O� �Q R�م 3ً%$ 

 #'=�= O&# ا�	ا��ا #� Qi� gG� 8"�O� �� �*&�� أن RO�واV�15ار " )green card (ا�Q YN# ا�!�اء""&*�R ا�-�ال �Sن �� 
M� .�1 إ�% دك ا�� 

   

7.  X1". م�0�1� Zًه[� ��I. �) NACARA(=)� أ�,�78 ا��_"� ����0ن �4^ ��ا=)� �!�7را�Mا وإ�M[< ��ا =04ً� �\�ةإذا آ)' $%�0
���ن O]ون ه\,ة �aVD ه�8!�� )HRIFA.( 

 إذا آ�P �� ='* را:�ا، أو آ�� ، أو :�ا�'& 5، أو ا��G( دور، أو ه "'��، أو �G�ان �%'�# $� أورو�  ا�Q ،#'Q�d� �*�ن �jه3ً •
 gGY�Q =�ن jTون ه-�ة ) kN; AYL��) NACARA ��ا��� ='* را:�ا وإ: <# ��ا��� أ��"*  ا Q =�ن �&�g0=-�ة�O�G�م 

��l05)HRIFA(M ه "'��  L د %���A و�� m�ر �+�Q ROار إ . 
 
 

� ذ��؟%. b1%� �!1� ا�5ي �� 
 

 :$'&  إذا ا=R'G1 MNY أي �&  ذآ� أR'G1 �nN�" ،o31 أن
 

 . Q�م Q�ر �  ���Z'Y �� ا�&%��G ت ا�&(>G# واN>2 � ت ��ل d�� F1%$.R�'!Q- ا�R\,ة �� ا���ل .1
 
�ث إ�� ا������ ا��f��8�E0. e ا�R\,ة .2��Sdن ا�+>�ل AG1 �� 1�ة$ #'=�= Q 9�� ت #&c�� أو . 

 
3. ,&I�$ D2د �ن إ�0اءات إ1 دة ا %����1# آN'�ة 8�� . 
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