
 قائمة تدقيق المعلومات والمستندات 
 : لإلطالع مهمةمعلومات 

  رقم المهاجر الجديدnumber) (A  خانات تبدأ بـ  9-8)رقم مكون منAفي مستندات الهجرة  ً، المتوفر عادة 

 . قم بإدراجه فقط لو لديك هذا الرقم –الخاصة بك( 

عند و ،مع أفراد األسره و ذوي الثقةالخاص بك  (A number)رقم المهاجر الجديد  استعد لمشاركة" 

 ممثلي الهجرة."  مع ،الحاجة

  ما الموعد القادم للجلسة/للحضور بالمحكمة؟ 

ذكر تلديك موعد محدد لجلسة بالمحكمة تتعلق بالهجرة أو باألمور الجنائية أو المدنية، فمن الضروري  إذا كان

 هذا الموعد. 

  وإذا أي ميناء دخول بالواليات المتحده )بما في ذلك التاريخ والمكان والحالة،  دخول وخروج عبرقائمة بكل

 من قبل الهجرة والشرطة(. عليه القبض تم

  في الواليات المتحدة )زوجة، أطفال، أباء، أخوات ذكور/أخوات لهم قائمة بأفراد األسرة مع الحالة اإلجتماعية

 إناث(. 

 أجيل اإلجراءات للواصلين تفيزا من أي نوع؟ )مثل اغاثة هجرة  هل سبق لك تقديم طلب الحصول علي أي

تي فيزا        –" TPS visaفيزا حالة الحماية المؤقتة " – "U visaيو فيزا " -" DACA visa" من األطفال

"T visa "؟ في المتناول هل لديك أي مستندات طلبفكذلك،  (؟ إذا كان األمربهاوماش 

  ؟ أو ترحيل أوامر نفيأي هل سبق أن صدر ضدك 

 ؟ )حوادث سرقات، أين وما هي ومستندات وقائع الجلسات بالمحكمة( هل لديك أي سجل جنائي 

  تخشي أي ضرر أو إضطهاد عند عودتك ألرض الوطن؟ هل 

 تقدم بطلب للحصول  ،انت اإلجابة بنعمكنت ضحية في أي جريمة حدثت بالواليات المتحدة؟ )لو كو سبق هل

 (قرير الشرطةعلى نسخة من ت

  مرض خطير أو تتناول أي أدويه أمراض خطيرة؟  تعاني منهل 

 في مكان آمن يجب أن تحفظ مستندات

 )شهاد الميالد ) الخاصة بك وبأفراد عائلتك 

  هوية أوراق اثبات الأي طلب أو 

 )جواز السفر )لو لديك   

 أي مستندات خاصة بالهجرة  

  ،بجريمة. تورطك  في تبهمشضحية أو أنت الكنت  سواءأي مستندات جنائية 

  تعاني منهامستندات خاصة بأي مشاكل صحية . 

 

 

 

 

 

 

 

  www.sccoir.orgأو  www.immigrantinfo.org أو sccgov.orgimmigrant.relations@ceo. (:Santa Clara County Office of Immigrant Relations) مكتب عالقات المهاجرين -مقاطعة سانتا كالرا 

mailto:immigrant.relations@ceo.sccgov.org
mailto:immigrant.relations@ceo.sccgov.org
http://www.immigrantinfo.org/
http://www.sccoir.org/

