
 
 المواطنة والحق القانوني في العمل 

 

تشترط اللوائح الفيدرالية للحصول على إعانات البطالة إقرار جميع مقدمي المطالبات بموجب القانون الذي يعاقب على شهادة 
حامًًل للجنسية الزور بأنهم مواطنون أمريكيون أو حاملون للجنسية األمريكية. يجب أن يقدم الشخص الذي ليس مواطنًا أمريكيًا أو 

 األمريكية وثيقة تسجيل األجانب للتحقق من حصوله على تصريح للعمل في الواليات المتحدة األمريكية.

من وضع الهجرة للفرد من خًلل واجهة  ( Employment Security Department, ESDتتحقق إدارة األمن الوظيفي )
 االستحقاقات برنامج التحقق الممنهج من أهلية األجانب للحصول على 

 (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE .) تدير دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
 (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS ) برنامجSAVE . 

  

 إذا لم أكن مواطنًا أمريكيًا، فهل يمكنني تقديم طلب للحصول على إعانات البطالة؟ 

نعم، يمكن لألشخاص ممن ليسوا مواطنين أمريكيين أو حاملين للجنسية األمريكية تقديم طلبات للحصول على إعانات البطالة. يجب  
م  أن تُقِدم وثيقة تسجيل األجانب إلى الدائرة للتحقق من وضع الهجرة الخاص بك. وتُقدَّم هذه الوثيقة عادةً في وقت تقديم الطلب. إذا ل

 م هذه المعلومة في أثناء عملية تقديم الطلب، فسيُطلب منك تقديم الوثيقة بعد ذلك.تتمكن من تقدي

  

 ما األسئلة التي ستُوجه لي في أثناء عملية تقديم الطلب؟ 

 إذا أقررت بأنك لست مواطنًا أمريكيًا أو حامًًل للجنسية األمريكية، فستُطرح عليك األسئلة التالية: 

 شهًرا الماضية؟ و،  24في الواليات المتحدة األمريكية خًلل الـ   هل كنت مؤهًًل قانونًا للعمل •
 ما آخر وثيقة هجرة متوفرة لديك؟  •

o  نموذجI-327 تصريح العودة(I-327 Reentry Permit)  

o  نموذجI-551 بطاقة اإلقامة الدائمة (I-551 Permanent Resident Card) 

o  نموذجI-571  وثيقة سفر الًلجئين(I-571 Refugee Travel Document) 

o  نموذجI-766  بطاقة تصريح العمل(I-766 Employment Authorization Card) 

o  نموذجI-94  سجل الوصول والمغادرة(I-94 Arrival/Departure Record) 

o  نموذجI-94   سجل الوصول والمغادرة في جواز سفر أجنبي غير منتهي الصًلحية 
o   تأشيرة الهجرة 
o  نموذجI-551  على جواز السفر أو نموذج(  ختم مؤقتI-94 ) 

  

سجل الوصول والمغادرة في جواز سفر أجنبي غير منتهي الصالحية. ما الشروط التي يتعين عليَّ   I-94يتوفر لديَّ نموذج 
    ها للدخول؟استيفاؤ

سجل الوصول والمغادرة في جواز سفر أجنبي غير منتهي الصًلحية، فسيُطلب منك استيفاء   I-94إذا كان يتوفر لديك نموذج 
 الشروط التالية للدخول: 

 رقم جواز السفر،  •
 الخاص بك،  I-94رقم نموذج  •
 وتاريخ انتهاء الصًلحية.  •

  



في جواز سفر أجنبي غير منتهي الصالحية لكن ال يتوفر لديَّ تاريخ انتهاء  سجل الوصول والمغادرة  I-94يتوفر لديَّ نموذج 
    الصالحية. ما الذي يتعين عليَّ القيام به للدخول؟

سجل الوصول والمغادرة في وثيقة هجرة لجواز سفر أجنبي غير منتهي الصًلحية، لكن ال يتوفر  I-94إذا كان يتوفر لديك نموذج 
 حية ألن فترة الدخول قد ُختمت من وزارة األمن الداخلي لديك تاريخ انتهاء الصًل

 (Department of Homeland Security )( باعتبارها مدة إقامةDuration of Stay, D/S يمكنك تقديم تاريخ ،)

 أو تاريخ الدخول، بداًل من تاريخ انتهاء الصًلحية. I-94إصدار نموذج 

 إدخال تاريخ انتهاء الصًلحية الموجود في جواز سفرك. إذا كان لديك جواز سفر صالح، يمكنك 

 أعدت وزارة األمن الداخلي هذا الدليل التوجيهي.

  

 ؟I-94ما الذي أفعله إذا لم يتوفر لديَّ نموذج 

ة يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة األمن الداخلي للحصول على نسخة إلكتروني، I-94إذا لم تتوفر لديك نسخة من نموذج 
 .من هنا

 . من هنايمكنك طلب نسخة ، I-94إذا لم تتمكن من الوصول إلى نسخة إلكترونية من نموذج 

  

 أنا عامل بال وثائق. فهل أنا مؤهل للحصول على اإلعانات؟ 

يتوفر لديك تصريح للعمل في الواليات المتحدة األمريكية لكي تكون مؤهًًل للحصول على إعانات البطالة والمزيد من  يجب أن 
استحقاقات البطالة بموجب القانون الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود اإلغاثة، وتعزيز األمن االقتصادي 

(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES   ) لكننا ال نأخذ في الحسبان وضع الهجرة عند
 النظر في األهلية للتمتع ببرنامج الوالية لإلجازات األسرية والمرضية مدفوعة األجر 

 (Paid Family and Medical Leave .)  ،ولذلك، إذا أصابك مرض شديد أو كنت تقدم الرعاية لشخص أصابه مرض شديد
ف على المزيد من خًلل  .tometiempo.orgأو  paidleave.wa.gov فقد يكون هذا البرنامج قادًرا على تقديم المساعدة. تعرَّ

  

هل سيؤثر حصولي على إعانات البطالة أو منافع برنامج اإلجازات األسرية والمرضية المدفوعة األجر في قدرتي على تقديم  
 طلب للحصول على بطاقة اإلقامة الدائمة أو الجنسية بموجب قواعد جديدة للمساعدات الحكومية؟ 

 . قرار المساعدات الحكومية بطالة ومنافع برنامج اإلجازات األسرية والمرضية ليست مشمولة في إن إعانات ال ال.

 

 

طلبها عند الخاصة  االحتياجات لذوي  مساعدة وخدمات إعانات تتوفر .الفرص  تكافؤ  على يقوم برنامج/عمل  جهة  الوظيفي األمان إدارة  

اإلنجليزية  باللغة  المعرفة لمحدودي  اللغوية المساعدة خدمات تتوفر  

 مجان

711 :واشنطن في  االتصاالت  ترحيل  خدمة   

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
https://www.uscis.gov/i-102
https://paidleave.wa.gov/
https://paidleave.wa.gov/es/
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge

