
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الوثائق التاليه : احضارالرجاء 

o  الكرين كارت(بطاقه االقامه الدائميه(  

o  2عدد بقياسات معينه تعرف بصور الباسبورت صور 

 (2x 2قياسات)

o ) اجازه السياقه او ال ) مشيكان اي دي 

o  السوشيل سكيورتي كارت(بطاقه الضمان االجتماعي( 

o  مواطن او مواطنه حامله للجنسيه اذا كنت متزوجا من

  فيجب جلب شهاده الميالد او شهاده الجنسيهاالمريكيه 

 للشريك او الشريكه االمريكيه

o ( ورقه االوراق الرسميه الخاصه بالزواج )عقد الزواج

  الطالق)في حاله وجود طالق ( 

o   اذا كانوا لجميع اطفالك  والكرين كارد شهاده الميالد

 حاملين للبطاقه الخضراء او الكرين كارد

o  معلومات مفصله عن عناوين السكن الخر خمس سنوات 

o /الخر خمس سنوات  الدراسهمعلومات مفصله عن العمل 

o  الواليات المتحده جميع الرحالت خارج معلومات مفصله عن

 (المكسيكالخر خمس سنوات بضمنها )رحالت الى كندا و

o مستندات الضرائب الخر خمس سنوات ان وجدت 

o  ل 086صك او مني اوردر بمبلغ قدره $(US Department  

of  Homeland Security )للحصول  ,او ربما تكون موهال

إعفاء من الرسوم. اتصل لالستفسار عن امكانيه  على

  تاهلك

 االمريكية الجنسيةعلى  تقديملل عمل مجانيه حلقه

 لماذا التقديم االن ؟

   , امكانيه الحصول على المساعده.اعداد مجاني للطلب

ESL ر عن الدخل الشهري ظواالختبار متاح بغض الن

 للمتقدم 

  امكانيه المشاركه باالنتخابات للسنه القادمه 

 ترحيلك انت واطفالك  امكانيه للحمايه من  

  امكانيه التقديم لطلب انضمام افراد عائلتك لالتحاق بك

المتحده قبل نفاذ قانون التحاق فئه للعيش في الواليات 

 القرابه 

 إعفاء من الرسوم امكانيه التأهل للحصول على 

 

على الجنسية التقدم بطلب للحصول  

  am 9:00  20:: pm -الساعه  26/9يوم السبت , 

Robert A. VerKuilen Building  

21885 Dunham Road  

Clinton Township, MI 48036 

 
 

سيه وسيتم االجابه على في تحضير معامله الجنستتلقى المساعده 

سيتم تجهيزيك بمستلزمات الدراسه للتهيئه اسئلتك واستفساراتك , كما 

ون معتمدون مثلمو متطوعون, المتحان الجنسيه االمريكيه من قبل محامون

 من قبل دائره الهجره 

 

  لغرض التسجيلالرجاء االتصال بنا 

English: (313) 466-4168 
    Spanish: (313) 466-4169 
        Arabic: (313) 466-4170 
            Or http://goo.gl/K1Q2TY 

 

No walk-ins! اللغات 

 االنكليزيه , االسبانيه, الفرنسيه , العربيه , الكلدانيه والمزيد

 ستكون مغلقهاالبواب االخرى  جميع فقط Cباب الالدخول من 

 مسدوده 

 


