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 صحيفة وقائع

 التحقق من حالة الهجرة : معلومات للمتقدمين

 (USCIS) واليات المتحدة والهجرة بالالجنسية مصلحةوآيفية تصحيح السجالت لدى 

  
 

والوالئية والمحلية بالتحقق من حالة الهجرة الخاصة بالمتقدمين بطلبات لمزايا وذلك للتأآد من تقوم الكثير من الوآاالت الفدرالية 
ذه الوآاالت تقوم ه. أن المزايا تـُـقدم فقط لألجانب المستحقين أو المواطنين المتجنسين أو الذين استمدوا الجنسية من والديهم

 لوزارة األمن التابع (SAVE) االستحقاقات بخصوص األجانب من المنهجي التحقق برنامجبالتحقق من حالة الهجرة باستخدام 
 .(USCIS)، مصلحة الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة الوطني بالواليات المتحدة

 
 (SAVE) االستحقاقات بخصوص األجانب من المنهجي التحقق جبرناملقد قامت الوآالة المانحة للمزية بتقديم معلوماتكم إلى 

 حالة الهجرة  من تأآيد(SAVE)برنامج التحقق المنهجي من األجانب بخصوص االستحقاقات  تمكن ونسبة لعدم . للتحقق منها
 الخاصة بكم إلى مصلحة  وذلك بعد إآمال عملية اشتملت على قيام الوآالة المعنية بتقديم نسخة عن مستندات الهجرة،الخاصة بكم

، فيجب إعطائكم الفرصة لتصحيح سجالتكم لدى مصلحة الجنسية والهجرة (USCIS)الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة 
يرجى التنبه . أو التقدم بالتماس بخصوص رفض تقديم المزية/ ومن ثم التقدم مرة أخرى للمزية و،(USCIS)بالواليات المتحدة 
  (SAVE)برنامج التحقق المنهجي من األجانب بخصوص االستحقاقات من األسباب تؤدي إلى عدم تمكن إلى أن هنالك عدد 

  (SAVE)برنامج التحقق المنهجي من األجانب بخصوص االستحقاقات إن عدم تمكن . من التحقق من حالة الهجرة الخاصة بكم
أو أنكم غير مستحقين للمزية التي  في الواليات المتحدة البقاءبلكم غير مصرح أنه من التحقق من وضعكم ال يعني بالضرورة 

 .بطلب للحصول عليهاتقدمتم 
 

للوآالة المانحة للمزية لم توفر ) SAVE(إذا رأيتم أن استجابة برنامج التحقق المنهجي من األجانب بخصوص االستحقاقات 
ام بتصحيحات على سجالت الهجرة الخاصة بكم، أو أنكم في حاجة للقي/معلومات دقيقة بخصوص حالة الهجرة الخاصة بكم، و

 : إحدى الوسائل التاليةباستخدام، وذلك (USCIS)مصلحة الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة بيرجى االتصال 
 

تحديد موعد لمقابلة شخصية في أحد المكاتب المحلية التابعة لمصلحة الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة  .1
(USCIS) . تحديد موعد في أحد المكاتب المحلية التابعة لمصلحة الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة بإمكانكم

)USCIS( على موقع InfoPass على الويب gov.uscis.infopass://http أو باالتصال بالمرآز الوطني ،
هو  إن تحديد موعد. 528-375-800-1 على رقم  (National Customer Service Center)لخدمة العمالء 

 للموعد صحيفة الوقائع هذه، والمستندات م عند ذهابكم معكواأسرع الطرق لتصحيح سجالتكم، ونوصي بأن تحضر
 أن حالة تتعلق بالسبب في الوآالة المانحة للمزية مالتي تؤيد حالة الهجرة الخاصة بكم، وأية معلومات قدمتها لك

 .جرة الخاصة بكم تجعلكم غير مستحقين لتلقي المزيةاله
 لتصحيحإذا آنتم على علم بالمعلومات التي تحتاج إلى تصحيح في سجلكم، يمكنكم التقدم بطلب  .تقديم طلب آتابي .2

مكتب قانون حرية " (Office Freedom of Information Act/Privacy Act (FOIA/PA)"سجالتكم إلى 
 :، وذلك على العنوان التالي)صوصيةقانون الخ/المعلومات

1 28                                                                      2009 يناير 
 

http://infopass.uscis.gov/


2 28                                                                      2009 يناير 
 

Privacy Act Amendment  
U.S. Citizenship and Immigration Services  
National Records Center  
FOIA/PA Office  
P.O. Box 648010  
Lee’s Summit, MO 64064-8010  

 
 :نوصي بتضمين المعلومات التالية في طلبكم إذا توفرت لديكم

 

 

 الوالية التي رفضت تقديم المزايا لكم 
 المعلومات غير الدقيقة 
 لى التعديالت المقترحة ع/التعديل

 السجل
 تاريخ ومكان الميالد 
 عنوان المـُرسل  

  
 

 التجنيس /ندات الهجرةنسخ عن مست
 الخاصة بكم

 السبب في آونها غير دقيقة 
 الكاملاالسمأو /رقم ملف األجنبي و  
  توقيع موثق من آاتب عدل لمقدم

 الطلب 
  معلومات أخرى قد تساعد على تحديد

 موضع السجل
 

 على سجالتكم وذلك للحصولإذا لم تكونوا على علم بالمعلومات التي تحتاج  إلى تصحيح، بإمكانكم تقديم طلب آتابي 
). قانون الخصوصية/طلب بموجب قانون حرية المعلومات (Form G-639, FOIA/PA Requestبتقديم النموذج 

، أو على االنترنت (USCIS) متوفر لدي أقرب مكتب تابع لمصلحة الجنسية والهجرة بالواليات المتحدة ذجهذا النمو
يجب عليكم استخدام العنوان المحدد أعاله،  . pdf.639-g/form/files/gov.uscis.www://httpفي الموقع 
.على المغلف ”Privacy Act Amendment“  بدال عن  ”Privacy Act Request“ن عبارة ولكن تدوي

 
 
 

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf

