
 تعهد موعد مركز دعم طلبات مكتب الجنسية والهجرة
 

أو توقيعك في أي /أو صورة شخصية و/يحق لمكتب الهجرة والجنسية أن يطلب منك حضور مقابلة شخصية أو تقديم بصمات أصابعك و
لك فحص صحف وقت للتحقق من هويتك والحصول على مزيد من المعلومات وإجراء تدقيق الخلفية والفحوصات األمنية بما في ذ

بعد تلقي مكتب الهجرة والجنسية طلبك . ، قبل اتخاذ القرار فيما يتعلق بطلبك)FBI(السوابق الجنائية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية 
، إذا كنت في حاجة )أو من خالل إخطار بالبريد اإللكتروني إذا كنت قد قدمت طلبك إلكترونًيا(وضمان اكتماله، سوف نعلمك كتابًيا 

إذا كان من الضروري تحديد موعد، فسوف يمدك اإلشعار بموقع مركز دعم الطلبات المحلي أو . حضور موعد للخدمات البيومتريةل
إذا لم تحضر موعد الخدمات البيومترية، فيمكن لمكتب . المحدد التابع لمكتب الهجرة والجنسية كما سيمدك أيًضا بتاريخ ووقت الموعد

  .كالهجرة والجنسية رفض طلب
 

يكمن الغرض من هذا التعهد في تأكيد أنك قد أكملت طلبك وقمت بمراجعة إجاباتك والتحقق من . الموضح أدناه ASCراجع تعهد مركز 
إذا ساعدك شخص ما في ملء طلبك، فيجب أن يقوم ذلك الشخص بمراجعة التعهد معك . تقديمك المعلومات واكتمالها وصحتها ودقتها

  .هللتأكد من استيعابك ل

، أن الغرض من مقابلة مركز دعم طلبات مكتب الهجرة والجنسية هذه هي أن أقوم بتقديم  DOE, JOHNأتفهم أنا، 
أو التوقيع والتحقق من أن جميع المعلومات في طلبي مكتملة وحقيقية /بصمات األصابع، والصورة الفوتوغرافية، و

اسمي على البيان التالي الذي يعرضه مكتب الهجرة والجنسية أتفهم أنني سوف أوقع ب. وصحيحة وتم تقديمها من قِبلي
أو التوقيع خالل موعد مركز دعم طلبات مكتب الهجرة /أو الصورة الفوتوغرافية و/عند تقديم بصمات أصابعي و

 .والجنسية
 

اقر بتوقيعي هنا تحت طائلة الحنث باليمين بأنني راجعت وفهمت طلب االستمارة أو العريضة أو الطلب 
على النحو المحدد من قبل رقم االستالم المعروض على الشاشة أعاله، وجميع الوثائق الداعمة 

أو محاميي (الستماراتي وعرائضي أو طلباتي وما قدم معها من استمارات وطلبات التماس وطلبات، أنني 
ذه الوثائق قدمت معلومتي لدى مكتب الهجرة والجنسية وأن كافة المعلومات في ه) أو ممثلي المعتمد

 .كاملة ودقيقة وصحيحة
 

أو صوتي الفوتوغرافية إلى مركز دعم طلبات مكتب الهجرة /أو أقدم بصماتي و/كما أتفهم أنني عندما أوقع باسمي، و
والجنسية، فإنني أعيد التأكيد على أنني أقدم هذا الطلب طواعية؛ وأنني قد راجعت محتويات هذا الطلب؛ وأن جميع 

رجة في طلبي وجميع المستندات الداعمة الُمقدمة في طلبي قد تم تقديمها من قِبلي وأنها كاملة وحقيقية المعلومات الُمد
وصحيحة؛ وأنه إذا كنت قد حصلت على مساعدة في إكمال هذا الطلب، فإن الشخص الذي ساعدني قد راجع أيًضا 

 .معيتعهد موعد مركز دعم طلبات مكتب الجنسية والهجرة 
 

 .اإللكتروني والتوقيع التصديق صفحة تدويل إلى نحتاج. اإللكتروني التوقيع صفحة لغة يلي فيما
 

النموذج  تقدم أن يجب. الجزء هذا إتمام قبل الجزاءات قسم I-90 النموذج تعليمات في الواردة بالجزاءات المتعلقة المعلومات اقرأ  :مالحظة
I-90 أثناء وجودك في الواليات المتحدة. 

 
 بيان مقدم الطلب

 
 .2 رقم العنصرحدد مربع , حيثما أمكن .ب.1أو  .أ.1 رقم العنصرحدد مربع 

 
لقد . أستطيع قراءة وفهم اللغة اإلنجليزية، وقرأت وفهمت كل سؤال والتعليمات في هذا الطلب، وكذلك جوابي على كل سؤال        .أ.1

 .ب الهجرة والجنسيةتأكيد الموعد في مركز دعم طلبات مكتقرأت واستوعبت 
 
كل األسئلة والتعليمات الواردة في } االسم األخير للمترجم الفوري} {االسم األول للمترجم الفوري{يقرأ المترجم المسمى        .ب.1 

موذج أفهم كل سؤال والتعليمات في هذا الن.  التي أجيدها} اللغة المترجمة{طلب التقديم لي ويجيب كذلك على كل أسئلتي باللغة 
االسم األول {لقد قرأ المترجم . كما ترجمت لي من قبل المترجم، وقدمت ردودا كاملة ودقيقة وصحيحة باللغة المشار إليها أدناه

مركز دعم طلبات مكتب الهجرة لي أيًضا تعهد الموعد الموجود في }, االسم األخير للمترجم الفوري} {للمترجم الفوري
 .وأقر أنا بفهم تعهد مركز دعم الطلبات الذي يقرؤه المترجم ليباللغة التي أجيدها  والجنسية

 



وكيالً أو ممثالً معتمًدا ووافقت على أن ُيعد  )ال يعد) (يعد(الذي } االسم األخير للمعد} {االسم األول للمعد{لقد طلبت خدمات           .2 
مركز دعم طلبات تعهد الموعد في ديم هذا بمراجعة لقد قام الشخص الذي ساعدني في إعداد طلب التق. طلب التقديم هذا لي

 ).ASC(معي وأنني أقر بفهم تعهد مركز دعم الطلبات  مكتب الهجرة والجنسية
 

وكيالً أو ممثالً معتمًدا ووافقت على أن ُيعد  )ال يعد) (يعد(الذي } االسم األخير للمعد} {االسم األول للمعد{لقد طلبت خدمات 
مركز دعم تعهد الموعد في لقد قام الشخص الذي ساعدني في إعداد طلب التقديم هذا بمراجعة . طلب التقديم هذا لي

 ).ASC(معي وأنني أقر بفهم تعهد مركز دعم الطلبات  طلبات مكتب الهجرة والجنسية
 

 توثيق مقدم الطلب

والثابتة كما أنني أقر بأن مكتب الهجرة يجب أن تكون أي نسخ من أي مستندات قمت بتقديمها نسًخا طبق األصل للمستندات األصلية 
وباإلضافة إلى ذلك، أسمح باإلفصاح عن أي . والجنسية قد يطلب مني تقديم مستندات أصلية إلى مكتب الهجرة والجنسية في وقت الحق

زايا الهجرة التي معلومات من جميع السجالت الخاصة بي حيث قد يحتاج إليها مكتب الهجرة والجنسية لتحديد أهليتي للحصول على م
 .أسعى إليها

وباإلضافة إلى ذلك، أسمح باإلفصاح عن المعلومات الواردة في هذا الطلب وفي المستندات الداعمة وفي أي سجالت خاصة بمكتب 
 .الهجرة والجنسية لألشخاص والكيانات األخرى حال كانت ضرورية إلدارة قوانين الهجرة للواليات المتحدة

وبة شهادة الزور، بأن المعلومات الواردة في طلب التقديم الخاص بي وأي مستندات تم تقديمها مع طلبي مقدمة من إنني أقر، بموجب عق
 .جانبي كما أنها كاملة ودقيقة وصحيحة

 


