مكتب اإلتصاالت

صفحة المعلومات

تم التحديث في  3آذار 2017

دليلك للدخول إلى المعلومات
إن الدخول إلى المعلومات هي خدمة مجانيةة برةا اإلنتانيةت ،تتةي لةت تحديةد موبةد مةض بةا دائةا خةدمات الهجةا
والجنسية األميايكية ( .)USCISيمكنت الدخول برا اإلنتانيت في أي وقت لغاض تحديد موبدك دالا مة للةب ذلةت
شخصيا ا م دائا خدمات الهجا والجنسية األميايكية المحلية ( )USCISفي منطقة سكنت.

كيف يمكن لخدمة الدخول إلى المعلومات تسهيل األمور عليك؟
• إنها خدمة مجانية! قم تحديد موبدك م دون مقا ل.
• إنها خدمة مايحة .فلتحديد موبدك ،أدخل إلى  https://my.uscis.gov/appointmentم جهاز الكمريوتا
الخاص ت ،أو الهاتف النقال ،أو جهاز الكمريوتا الخاص أية مكترة بامة في منطقة سكنت.
• إنها سهلة .إترض هذه الخطوات الرسيطة:
 .1قم إختيار اللغة الخاصة ت .توفا لت خدمة الدخول إلى المعلومات  InfoPassإستخدام  12لغة بند
قيامت تحديد موبدك.
 .2تحت اب "تحديد الموبد":
▪ إذا كنت متواجداا داخل الواليات المتحد األميايكية ،قم إختيار داخل الواليات المتحدة
األميريكية ثم أدخل الامز الرايدي للمنطقة الخاص ت.
▪ إذا كنت متواجداا خارج الواليات المتحد األميايكية ،قم إختيار خارج الواليات المتحدة
األميريكية ،ثم قم إختيار الرلد الذي تتواجد فيه حالياا.
 .3قم إختيار اليوم والوقت الخاص موبدك .إذا لم تشاهد وقتا ا مناسراا ،راجض خدمة الدخول إلى
المعلومات  InfoPassفي اليوم التالي .تتوفا إختيارات جديد متاحة في كل يوم بمل.
 .4قم إدخال إسمت وتأريخ ميالدك ورقم هاتفت بلى األقل.
 .5قم طرابة اإلشعار الخاص موبدك والةذي يههةا بلةى شاشةة الكمريةوتا .سةو يههةا لةت اإلشةعار
وقت وتأريخ ومكان موبدك ،ويتحتم بليت إحضارها إلى موبدك المحةدد بة لايةد خدمةة الةدخول
إلى المعلومات  .InfoPassإذا لم تتمك م لرابة اإلشعار ،قم كتا ة رقم التأكيد والامةز الشخصةي
 PINلكي تتمك م الةدخول إلةى إشةعار الموبةد فةي خدمةة الةدخول إلةى المعلومةات  InfoPassفةي
وقت آخا.

ماهي الوثائق التي يتحتم عليك إحضارها معك إلى الموعد؟
يتحتم بليت إحضار الوثائد التي تسابد بلى شاح أي إستفسار أو مشكلة في قضيتت .تتضم الوثائد التي قد تحتاجها
ما يلي:
• رقم التأكيد الخاص إشعار الموبد في خدمة الدخول إلى المعلومات InfoPass
• هوية شخصية صادر م قرل الحكومة .وقد تتضم أيا ا م اآلتي:
 طاقة تعايفية صادر م قرل الحكومة تتضم صورتت الشخصية جواز السفا رخصة قياد السيار سارية المفعول طاقة اإلقامة الدائمة (وتعا إسم الرطاقة الخضااء )Green Card طاقة رخصة العمل• نموذج  ،I-94سجل وصول – مغادر مثرتة فيه الصور الشخصية
• أية مااسالت خاصة ت صادر م قرل دائا خدمات الهجا والجنسية األميايكية  .USCISمثال ذلت ما
يلي:
 إشعار إستالم إشعار موبد مقا لة ورقة قاار للب شهاد أو دليل (وثائد)• كافة الوثائد األجنرية المتعلقة اإلستفسارات الخاصة ت يجب أن تكون متاجمة

ماذا لو رغبت في تحديد موعد آخر؟
• إمكانت إلغاء أو إباد تحديد موبد ما إستخدام رقم التأكيد والامز الشخصي  PINالمثرتي في إشعار تأكيد
الموبد األصلي.
• م أجل إتاحة تقديم الخدمة ألكرا بدد م ز ائننا ،ياجى إلغاء موبدك في حالة بدم تمكنت م الحضةور فةي
الوقت المذكور .ال يوجد شال جزائي (غاامة) في حالة تحديد موبد آخا أو إلغاءه.
• في حالة فقةدانت إشةعار الحضةور إلةى الموبةد ،يمكنةت لرابةة ةديل آخةا لةه الةذهاب إلةى خدمةة الةدخول إلةى
المعلومات  InfoPassوإدخال المعلومات المطلو ة.

ماذا لو كان لديك مجرد إستفسار روتيني؟
النسرة لألمور الاوتينية ،فإنت ال تحتاج لمقا لة برال دائا خةدمات الهجةا والجنسةية األميايكيةة  USCISشخصةياا.
ةةل يمكنةةت التصةةا سةةهولة مة خةةالل مكالمةةة هاتفيةةة أو بة لايةةد موقعنةةا اإللكتاونةةي واسةةطة الضةةغ بلةةى أحةةد
األزرار الكائنة في النصف األسفل م الصفحة الائيسية م خدمة الدخول إلى المعلومات .InfoPass
وللمعلومات العامة ،وفا بلى نفست مشةقة الحضةور – وقةم اإلتصةال ماكةز خةدمات الز ةائ الةولني  NCSCبلةى
الاقم  1-800-375-5283م هاتفت المنزلي لنعا أوالا إن كان إمكاننا اإلجا ة بلى أسئلتت!
- USCIS -

