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حیث یساعدك املحامون والخرباء يف شئون الھجرة عىل ملء طلب التقدم 	 
للحصول عىل جنسیة الوالیات املتحدة. ليك تتقدم بالطلب، یجب أن تكون 	 

مؤھال بالفعل ك مقیم دائم بصفة قانونیة
لذلك ستحتاج إىل إحضار معك ال بطاقة اإلقامة الدامئة الخرضاء الخاصة بك 	 
سوف تحتاج إىل إحضارالبطاقة الخرضاء ووثائق الهجرة األخرى. التفاصيل 	 

حول ما يجب إحضاره موجود ىف هذة الصفحة :

هل تحتاج إىل مساعدة للتقدم بطلب الحصول عىل الجنسية؟
التسجل من١٢–٣ مساء

 IMMIGRANT AND
REFUGEE FAMILIES

 إىن التزم بأن سياتل ستبقى

 مدينة الرتحاب، وليس

 املكان الذي يعيش فيه

األطفال وأرسهم يف خوف

 رئيس البلدية إد موري

هل تحتاج اىل أن تخطط  لسالمة عائلتك؟  
جلسات  عن “اعرف حقوقك” : ٣ مساء,  ٥ مساء و ٧ مساء

هل تحتاج إىل املساعدة القانونية؟  
التسجل من٣–٦ مساء  

 سياتل مدينة الرتحاب

 تهدف أن يكون هذا

 الحدث مكان للرتحيب

 لجميع املهاجرين، بغض

النظر عن وضعك

.مزيدأ من التفاصيل للحدث عىل الجانب اآلخر

   قاعة McCaw يف مركز سياتل

سياتل املتحده للعائالت املهاجرة و الالجئة

تعرف عىل ما يجب القيام به إذا أستوقفك وكالء من إدارة الجامرك و الهجرًه 	 
أو أىت إىل بيتك

اتخاذ الخطوات لحامية أطفالك والعائلة	 
تعرف عىل حقوقك كمهاجر، بغض النظر عن وضعك	 

تحدث مع محامي الهجرة حول خياراتك	 
إمأل االستامرات الالزمة لحامية عائلتك: التوكيل والوصاية املؤقتة، 	 

وأستامرات أخرى
 إحرض معك أي وثائق للهجرة أواملحكمة، إذا كانت لديك	 

WA 98109 سياتل, Mercer شارع 321
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Roy St.

برعاية:

ممثيل مدينة سياتل سيكونون متواجودين أيضا للحديث عن الخدمات، مثل:

تتوفر منطقة انتظار بالداخل للعائالت

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs
Edward B. Murray, Mayor

   لتكون مؤهالً لهذة الخدمات من مدينة سياتل، سوف تحتاج دليال عىل الدخل وبطاقة هويةك الشخصيه تحمل

صورةك الشخصية

)ORCA Lift(بطاقة املواصالت/ النقل العام املخفضة 	 

برنامج الخدمات املخفضة	 

 معلومات عن رسقة األجور ومامرسات العمل الغريعادلة	 

و اكرث	 

 للحصول عىل القامئة الكاملة من الوثائق املطلوبه ، راجع موقع

یتوفر موقف للسیارات مجاين يف جراج

300 Mercer Street, Seattle, WA 98109
Mercer Street Garage

321 Mercer Street, Seattle, WA 98109
)عىل الجانب اآلخر من الكراج(

McCaw Hallمكان الحدث:

seattle.gov/NCC ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال “٣٨٦٩٠٩٠)٢٠٦(”                            أو زيارة موقع: )206( 386-9090


