
پناهندگان) امور مهاجران و                      (دفرت 
Office of Immigrant and Refugee Affairs

دفرت امور مهاجران و پناهندگان شهر سیاتل )OIRA( مبنظور ارتقای سطح زندگی 

مهاجران و پناهندگان شهر سیاتل مشغول بکار است و به تازگی این دفرت )OIRA( از 

طریق )کمپین شهروند جدید( و حضور در جوامع مهاجران و پناهندگان سعی میکند تا 

تعداد بیشرتی از انها بتوانند شهروند امریکا شوند.

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services

Chinese Information and Service Center
Horn of Africa Services

Korean Community Service Center
OneAmerica

Refugee Women’s Alliance

  جهت کسب اطالع و اگاهی از تاریخ و اماکن و مراکز ماهیانه دیگر ما با سایت

این مرکز شهروندی توسط دفرت امور مهاجران و پناهندگان   )OIRA( با مشارکت 

سازمانهای مردم نهاد زیر 

)206( 328-5647 یا www.seattle.gov/NCC

 ایاجهت درخواست

 شهروندی امریکا به کمک

نیاز دارید؟

 به یکی از مراکز رایگان شهروندی
.ما مراجعه منایید

 تیم ما متشکل از وکال. دستیاران و مرتجامنی هستند که داوطلبانه به شام

.کمک میکنند تا برای شهروندی امریکا اقدام کنید

.این اقدام برای متامی متقاضیان واجد رشایط رایگان میباشد

(دارندگان گرین کارت) 

August 26, 2017 saturday

Start time: 10 AM

RAINIER BEACH
COMMUNITY CENTER 

8825 RAINIER AVE S 
SEATTLE, WA 98118

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs



الزم است تا اطالعات زیر را جمع اوری کنید

اسناد دیگری که احتامال مورد نیاز میباشند

F .فهرستی از ادرس اماکن و تاریخهاییکه در ۵ سال گذشته در انها اقامت داشته اید

F .فهرستی از نام و ادرس کارفرمایان و تاریخهاییکه در ۵ سال گذشته در انجا مشغول بکار بوده اید

F  لیستی از تاریخ خروج و کشورهاییکه به انها مسافرت کرده اید از زمانیکه مقیم دایمی امریکا شده

اید.

F .نام کامل و تاریخ تولد فرزندان و در صورت وجود شامره ثبت خارجی

F .نام . تاریخ تولد . تاریخ ازدواج و تاریخ طالق همرس فعلی و همرسان سابق

F )گواهی ازدواج )ازدواجها

F )گواهی طالق )طالقها

F سندی دال بر اینکه همراهانتان را حامیت می کنید

F  گواهی رسمی تغییر نام )چنانچه نام مندرج بر روی گرین کارت با نام رسمی و رایج شام متفاوت

است(

F  چنانچه درخواست شام بدلیل ازدواج با یک شهروند امریکایی میباشد. مدارک شهروندی همرستان

مثل )پاسپورت . گواهی تابعیت و یا گواهی تولد امریکایی( و اسنادی دال بر اینکه با هم زندگی 

میکنید. مثال فاکتور مشرتکی که نشانگر زندگی مشرتک شام در یک مکان باشد.

F  چنانچه به هر دلیلی توسط مفامات قانونی دستگیر و یا بازداشت شده اید. از دادگاه مربوطه

گزارش  وضعیت پرونده و یک کپی از گزارش پلیس و هر گونه سند دیگری در این مورد دارید الزم 

است.

اسناد سایر 

باشید داشته  چیزهاایکه الزمست همراه 

F .)کارت اقامت دایم )گرین کارت

F .W-2 جدید ترین فرم برگشت مالیات و فرم

F .پاسپورت فعلی و پاسپورت های منقضی شده قبلی

F .متامی اسناد مربوط به سوابق مهاجرتی متقاضی

F .هزینه تکمیل پرونده نسبت به سطح درامد متقاضی متغیر است ولی

 متقاضی درخواست شهروندی امریکا میبایستی :

F .دارای حداقل ۱۸ سال کامل در زمان تشکیل پرونده باشد

F  حداقل مبدت ۵ سال مقیم امریکا باشد و در صورتیکه با یک شهروند امریکا ازدواج کرده

است مدت ۳ سال کافیست.

F  مدت ۲/۵ سال از اخرین ۵ سال را در امریکا بوده باشد. برای افرادیکه با شهروند امریکا

ازدواج کرده اند مدت ۱/۵ سال کافیست.

F  بتواند حداقل در حد ابتدایی بزبان انگلیسی صحبت کند. )متقاضی ممکن است مشمول

استثنا هم بشود(.

بودن(شایستگی واجد رشایط 

چنانجه متایل داشته باشید هزینه تکمیل پرونده را خودتان شخصا بپردازید میتوانید مبلغ را بوسیله چک .             •

  )U.S Department of Homeland Security( در وجه )money order( چک نقدی یا حواله پولی

بپردازید.

 برای بررسی شایستگی تخفیف و یا بخشودگی الزمست که مدارک زیر را ارایه منایید: •

نامه ای از بخش خدمات عمومی )Department of Social and Health Sevices/DSHS( مثل 

 دریافت انعام و غیره همراه داشته باشید.

یا

نامه ایکه میزان درامد شام را نشان دهد مثل اخرین برگشت مالیات و قبوض حقوقی. •

 ضمنا این امکان وجود دارد که شام مشمول بخشودگی و یا تخفیف هزینه باشید که در

این صورت       

.هزینه کامل 725$میباشد

(

در این مراکز مرتجم موجود است ولی قطعا زمان انتظار کاهش میابد چنانچه خودتان مرتجم همراه بیاورید.


