
M-1051-ARA (5/22)

فهم عملية الحصول على الجنسية 
األمريكية

10 خطوات تجاه 
الحصول على الجنسية



الخطوة األولى

تحديد ما إذا كنت مواطناً أمريكياً بالفعل.
يمكنك أن تصبح مواطناً أمريكياً بالوالدة أو عبر التجّنس. يولد األفراد 

مواطنين أمريكيين بصفة عامة إذا ولدوا في الواليات المتحدة أو إذا 
ولدوا في الخارج ألبوين أمريكيين. يمكنك أيضاً الحصول على الجنسية 
األمريكية إذا كنت بعمر يقل عن الثامنة عشر وكنت مقيماً بصفة قانونية 
دائمة عندما تم تجنيس أحد والديك أو كليهما، أو بعد تبنيك من قبل والد 

أمريكي.

هل ولدت في الواليات المتحدة أم في إقليم تابع لها؟ 	
إذا كانت اإلجابة نعم، فقد تكون مواطناً أمريكياً بالفعل.

هل كان أحد والديك على األقل مواطناً أمريكياً قبل بلوغك سن  	
الثامنة عشرة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فقد تكون مواطناً بالفعل.

ما عليك القيام به:
عليك التحقق من النموذج )N-600( )طلب الحصول على شهادة 

جنسية( أو النموذج )N-600K( )طلب الحصول على الجنسية وإصدار 
الشهادة(، للحصول على المزيد من المعلومات. إذا كان أحد والديك 

مواطناً أمريكياً، إما عبر الوالدة أو بالتجنس، فقد تكون مواطناً بالفعل أو 
قد تكون قادراً على التقدم للحصول على شهادة الجنسية بناًء على جنسيته.

إن كنت ال تعتقد بأنك مواطن أمريكي عبر الوالدة أو لم تحصل على 
الجنسية األمريكية شخصياً أو عن طريق أحد الوالدين أو كليهما تلقائياً 

بعد الوالدة، فانتقل إلى الخطوة التالية.

 إذا لم تكن مواطناً أمريكياً—
الرجاء االنتقال إلى الخطوة الثانية



الخطوة الثانية

تحديد أهليتك لتكون مواطنا أمريكياً.
قد تكون مؤهال للحصول على الجنسية بصفة عامة إذا كنت بسن 
الثامنة عشرة على األقل وكنت مقيما بصفة دائمة لمدة 5 سنوات 

على األقل )أو 3 سنوات إذا كنت متزوجا من مواطن أمريكي( وتفي 
بجميع متطلبات األهلية األخرى. كما قد تكون مؤهال أيضا للحصول 
على الجنسية بناء على الخدمة العسكرية والتي لها متطلبات مختلفة.

ً
ً

ً
ً ً

ً

ما عليك القيام به:
	 قراءة نموذج N-400، )التعليمات الخاصة بتقديم طلب 

الحصول على الجنسية( المتاح على الراب ط 
uscis.gov/n-400 لمعرفة المزيد حول متطلبات 

الحصول على الجنسية واألهلية.
	 تفضل بزيارة مركز موارد المواطنة على الراب ط 

uscis.gov/citizenship لتفقد أداة أهلية الحصول على 
الجنسية، لتعرف ما إذا كنت مؤهال للتقدم بطلب للحصول 

على الجنسية وللحصول على معلومات حول إجراءات 
الحصول على الجنسية واختبار الحصول على الجنسية 

والمواد الدراسية المتاحة. 

ً

لمزيد من المعلومات حول الحصول على الجنسية من خالل الخدمة 
.uscis.gov/military العسكرية، تفضل بزيارة

 غير مؤهل–
نشجعك على التقّدم عندما تكون مؤهالً.

مؤهل–انتقل إلى الخطوة الثالثة

https://www.uscis.gov/n-400
https://www.uscis.gov/citizenship
https://www.uscis.gov/military/military


الخطوة الثالثة

إعداد نموذج N-400 )طلب 
الحصول على الجنسية(.

عند استيفائك جميع المتطلبات لتصبح مواطناً أمريكياً، عليك إكمال 
النموذج N-400 للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. يمكنك 

حينها إنشاء حساب وتقديم نموذج N-400 عبر اإلنترنت، مما 
يسمح لك بتلقي التنبيهات حول حالة الطلب وإرسال رسائل بطريقة 

آمنة واالطالع على جميع المراسالت الخاصة بالحالة والتحقق 
من مسارها وتحديث المعلومات الشخصية وتحميل األدلة. تفضل 

بزيارة uscis.gov/n-400 للحصول على المزيد من المعلومات 
واإلرشادات.

ما عليك القيام به:
تفضل بإكمال النموذج N-400 الخاص بك ثم التوقيع  	

عليه.

تقديم صورتين بنفس مواصفات وأبعاد صور جواز السفر،  	
إن كنت مقيماً خارج الواليات المتحدة.

جمع المستندات الالزمة إلثبات أهليتك للحصول على  	
الجنسية.

مراجعة النموذج N-400 الخاص بك والمستندات الداعمة  	
لموقفك.

مالحظة:  قد تطلب دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
)USCIS( معلومات إضافية منك في حال لم يكن 
طلبك مكتمالً. سيؤدي ذلك بالنتيجة إلى تأخر البت 

في طلبك.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة الرابعة



الخطوة الرابعة

تقديم نموذج N-400 )طلب الحصول 
على الجنسية(.

الرجاء تقديم طلبك ووثائقك والرسوم ذات الصلة إلى دائرة خدمات الهجرة 
والجنسية األمريكية )USCIS(. الرجاء تقديم صور بنفس مواصفات 

وأبعاد صور جواز السفر في طلبك إذا كنتم تقيم خارج الواليات المتحدة.
بمجرد تقديمك للنموذج N-400 والحصول على إخطار االستالم، يمكنك 
التحقق من األوقات الحالية المخصصة للبت في الطلبات وحالة طلبك عبر 

uscis.gov الرابط

ما ينبغي إدراجه:
Form نموذج N-400 ورسوم خدمات االستدالل البيولوجي، إن  	

وجدت.

نموذج N-648، شهادة طبية الستثناءات ذوي اإلعاقة، إن  	
وجدت. إن كنت تسعى للحصول على استثناء فيما يتعلق 

بالمتطلبات الخاصة باللغة اإلنجليزية و/أو التربية الوطنية 
للحصول على الجنسية، بسبب إعاقة جسدية أو إعاقة في 

 N-648 عملية النمو أو قصور عقلي ما، الرجاء تقديم نموذج
مع مجموعة المستندات الخاصة بك إلى جانب األدلة المطلوبة 

.N-400 المبينة في التعليمات الخاصة بالنموذج

تقديم صورتين بنفس مواصفات وأبعاد صور جواز السفر إذا  	
كنت تقيم خارج الواليات المتحدة. 

الرجاء مراجعة التعليمات الخاصة بنموذج N-400 للحصول على 
 N-400 متطلبات الوثائق اإلضافية. الرجاء االحتفاظ بنسخة من نموذج
المكتمل وأي وثيقة داعمة في سجالتك. سيتعين عليك اإلجابة عن أسئلة 

حول نموذج N-400 الخاص بك في مقابلتك الخاصة بطلب الحصول على 
الجنسية.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة الخامسة

https://uscis.gov


الخطوة الخامسة 

الذهاب إلى موعد تسجيل القياسات 
البيولوجية، إذا انطبق هذا الشرط 

عليك.
تطلب دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( من 

المتقدمين تسجيل بصماتهم والخضوع للتصوير إلجراء فحوصات 
الخلفية الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي )FBI(. قد تتمكن دائرة 
خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( في بعض الحاالت 
من إعادة استخدام بصمات األصابع والصور التي تم تسجيلها مسبقاً 
إلجراء فحوصات الخلفية الجنائية المطلوبة. ستتلقى إخطاراً بإعادة 
استخدام القياسات البيولوجية الخاصة بك المسجلة مسبقاً، أو – إذا 
تطلب األمر تسجيل قياسات بيولوجية جديدة –  فستتلقى إخطاراً 
بموعد تسجيل القياسات البيولوجية. يجب على جميع المتقدمين 
استكمال فحوصات الخلفية الجنائية قبل أن تحدد دائرة خدمات 

الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( موعداً للمقابلة.

ما عليك القيام به:
تلقي إخطاراً بموعد يتضمن التاريخ والوقت والمكان  	

لتسجيل القياسات البيولوجية، إذا كان هذا ينطبق عليك.

الوصول إلى الموقع المحدد في الوقت المحدد. 	

تسجيل القياسات البيولوجية. 	

ستتلقى إخطاراً في وقت الحق بموعد لمقابلتك للحصول  	
على الجنسية.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة السادسة



الخطوة السادسة

إكمال المقابلة.
بمجرد اكتمال جميع العمليات األولية في حالتك، ستحدد دائرة 

خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( موعداً إلجراء 
مقابلة معك. يجب عليك تقديم تقرير إلى مكتب دائرة خدمات الهجرة 

والجنسية األمريكية )USCIS( في التاريخ والوقت في إخطار 
الموعد الخاص بك. الرجاء إحضار إخطار الموعد بصحبتكم عند 

الحضور.
من األهمية عدم التغيب عن مقابلتك. إن اضطررت لتفويت مقابلتك، 

الرجاء اتباع التعليمات الواردة في إخطار الموعد الخاص بك 
في أقرب وقت ممكن حيال كيفية االتصال بالمكتب إلعادة جدولة 
مقابلتك. قد تضيف إعادة تحديد موعد المقابلة عدة أشهر إلى المدة 

المخصصة للنظر في عملية الحصول على الجنسية؛ بالتالي تأكد من 
بذل جميع المساعي لحضور موعد المقابلة األصلي.

مالحظة:  يجب عليك إخطار دائرة خدمات الهجرة والجنسية 
األمريكية )USCIS( إذا قمت بتغيير عنوانك بعد 
ملء النموذج N-400 الخاص بك في غضون 10 

تلقي معلومات حول تقديم بيانات  أيام من انتقالك. ل
خاصة بتغيير العنوان، الرجاء التحقق من الموقع 

اإللكتروني لدائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
 )USCIS( عل

ى uscis.gov/addresschange. يجب عليك 
إخطار دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
)USCIS( في كل مرة تقوم فيها بتغيير عنوانك.

ُيستكمل في الالئحة التالية

https://www.uscis.gov/addresschange


ُتستكمل الخطوة السادسة من الالئحة السابقة

ماذا ينتظرك:
ستلتقي بمسؤول دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية  	

(USCIS( في تلك المقابلة لإلجابة عن أسئلة تتعلق بما 
ورد في النموذج N-400 الخاص بك.

في حال طلبك الستثناء طبي فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة  	
باللغة اإلنجليزية والتربية الوطنية، الرجاء تقديم النموذج 
N-648، )الشهادة الطبية الستثناءات ذوي اإلعاقة( إن لم 

تكن قد قدمتها بالفعل؛ وتقديم النموذج N-400 الخاص بك.

ستجتاز اختبارات اللغة اإلنجليزية والتربية الوطنية،  	
باستثناء من هم معفيون من ذلك. الرجاء االطالع على 

نموذج N-400، التعليمات الخاصة بتقديم طلب الحصول 
 على الجنسية أو 

uscis.gov/citizenship/exceptions-and-
accommodations 

  لمزيد من المعلومات حول اإلعفاءات. تفضل بزيارة 
uscis.gov/citizenship للحصول على المواد الدراسية 

الخاصة بالتحضير لالختبار.

لن يكون الموظف المسؤول في دائرة خدمات الهجرة  	
والجنسية األمريكية )USCIS( في بعض الحاالت قادراً على 
اتخاذ قرار بشأن نموذج N-400 الخاص بك في يوم المقابلة 

الخاصة بتقديم طلب الحصول على الجنسية. سيواصل 
الموظف المسؤول في دائرة خدمات الهجرة والجنسية 

األمريكية )USCIS( النظر في حالتك في هذه الحاالت. قد 
باً لتقديم أدلة إضافية من قبلك أو طلب تنظيم  يتضمن ذلك طل

مقابلة ثانية.

	  (USCIS( سترسل دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية
لك إخطار بنتائج المقابلة بعد إجراء مقابلتك.

الرجاء االنتقال إلى الخطوة السادسة )أ( لمزيد من المعلومات حول 
الطلب الذي تم تمديد النظر به.

إذا تم إصدار قرار نهائي في الطلب المقدم 
من قبلك، فانتقل إلى الخطوة السابعة

إذا تم استئناف / تمديد النظر في طلبك، 
فانتقل إلى الخطوة السادسة )أ(

https://www.uscis.gov/citizenship/exceptions-and-accommodations
https://www.uscis.gov/citizenship/exceptions-and-accommodations
https://www.uscis.gov/citizenship


الخطوة السادسة )أ(

استئناف وتمديد النظر في الطلب
 فيما يلي األسباب األكثر شيوعاً الخاصة الستئناف وتمديد النظر

 في الطلب: 
إن قرر الموظف المسؤول في دائرة خدمات الهجرة 	 

والجنسية األمريكية )USCIS( أنك بحاجة إلى تقديم 
مستندات أو أدلة إضافية، قد تطلب دائرة خدمات الهجرة 

والجنسية األمريكية )USCIS( منك تقديم مستندات 
إضافية من خالل إعطائك النموذج N-14 )طلب معلومات 
أو مستندات أو نماذج إضافية(. ستحتاج إلى تقديم الوثائق 

اإلضافية المطلوبة لمواصلة إجراءات الحصول على 
الجنسية.

إن رسبت في اختبار اللغة اإلنجليزية أو التربية الوطنية 	 
أو كليهما. ستحدد دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
)USCIS( موعداً إلجراء مقابلة أخرى في غضون 60 إلى 

90 يوماً من مقابلتك األولى. ستعيد دائرة خدمات الهجرة 
والجنسية األمريكية )USCIS( اختبارك فقط في الجزء 

م تتخطاه  )اللغة اإلنجليزية أو التربية الوطنية( الذي ل
بنجاح. سترفض دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 

)USCIS( نموذج N-400 الخاص بك إذا رسبت في 
ثانية.لق الصفحات لتحضر اإلعمل  االختبارات للمرة ال

التسليمكن إلنتاب استويات لترتيب اإلعمل أدوالنصوصا 
خاصة ألوسط واعة ألوسط واء األفكارك.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة السابعة



الخطوة السابعة

تلقي قرار من دائرة خدمات الهجرة 
والجنسية األمريكية )USCIS( بشأن 
نموذج N-400 )طلب الحصول على 

الجنسية(.
سيتم إصدار إخطار كتابي بالقرار تباعاً.

 مقبول – قد توافق دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 	 
)USCIS( على نموذج N-400 الخاص بك إذا كان الدليل 

الموثق يثبت أهليتك للحصول على الجنسية.
مرفوض – سترفض دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 	 

)USCIS( نموذج N-400 الخاص بك إذا كان الدليل الموثق ال 
يثبت أهليتك للحصول على الجنسية.

 إذا تم قبول طلبك—
الرجاء االنتقال إلى الخطوة الثامنة

 إذا تم رفض طلبك— 
الرجاء االنتقال إلى الخطوة السابعة )أ(



الخطوة السابعة )أ(

تم رفض طلبك
 )USCIS( ستتلقى إخطاراً من دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

يوضح سبب رفض النموذج N-400 الخاص بك. إذا كنت تعتقد أن 
دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( رفضت نموذج 

N-400 الخاص بك بصورة خاطئة، فيمكنك طلب تنظيم جلسة استماع 
الستئناف هذا القرار.

 ما عليك القيام به:
سيتضمن إخطار الرفض الذي تتلقاه تعليمات حول كيفية استئناف القرار 
الصادر عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( من 

خالل تقديم نموذج N-336 )طلب تنظيم جلسة استماع بشن قرار صادر 
 في طلب الحصول على الجنسية(. تفضل بزيارة الرابط 

uscis.gov/n-336 لمزيد من المعلومات. يجب عليك تقديم نموذج 
N-336 بالرسوم المناسبة في غضون 30 يوماً من تاريخ القرار الخاص 
بالنموذج N-400. سيصبح قرار الرفض نافذاً بصورة نهائية في حال لم 

يتم تقديم طلب لتنظيم جلسة استماع في الفترة الزمنية المخصصة لذلك. 

https://www.uscis.gov/n-336


الخطوة الثامنة

تلقي إخطار ألداء قسم الوالء.

ماذا ينتظرك.
 )USCIS( سترسل لك دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

إخطاراً بالبريد بتاريخ ووقت ومكان الحفل المخصص ألداء قسم الوالء 
المقرر. في بعض الظروف المحدودة، قد تتمكن من المشاركة في حفل 
القسم في نفس يوم مقابلتك. إذا لم تتمكن من حضور الحفل المخصص 

ألداء قسم الوالء في الموعد الذي حددته دائرة خدمات الهجرة والجنسية 
 N-445 فاتبع التعليمات الواردة في نموذج ،)USCIS( األمريكية

)اإلخطار بالحفل المخصص ألداء قسم الوالء للحصول على الجنسية( 
حول كيفية إخطار المكتب المحلي التابع لدائرة خدمات الهجرة والجنسية 

األمريكية )USCIS( واطلب من دائرة خدمات الهجرة والجنسية 
األمريكية )USCIS( إعادة جدولة الموعد.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة التاسعة



الخطوة الثامنة

أداء قسم الوالء للواليات المتحدة.
لن تكون مواطناً أمريكياً حتى تؤدي قسم الوالء في حفل الحصول على 

الجنسية. يتم أداء القسم من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
)USCIS( في حفل إداري أو من قبل قاض في جلسة قضائية احتفالية. 

تتمتع المحكمة بالسلطة الحصرية إلجراء االحتفاالت في بعض مناطق 
.)USCIS( دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

ستتسلّم شهادة الجنسية بعد أداء قسم الوالء.

 ما عليك القيام به:
الرجاء إكمال االستبيان الخاص بنموذج N-445 )اإلخطار  	

بالحفل المخصص ألداء قسم الوالء للحصول على الجنسية(.

القدوم إلى حفل أداء قسم الوالء. 	

الرجاء تسجيل حضورك لدى دائرة خدمات الهجرة والجنسية  	
.(USCIS( األمريكية

سيراجع أحد الموظفين المسؤولين في دائرة خدمات الهجرة  	
.N-445 ردودك على النموذج )USCIS( والجنسية األمريكية

سيتوجب عليك تسليم بطاقة اإلقامة الدائمة الخاصة بك. 	

سيتوجب عليك أداء قسم الوالء لتصبح مواطناً أمريكياً. 	

م شهادة الجنسية الخاصة بك ومراجعتها قبل مغادرة  	 ستتسّل
موقع الحفل. الرجاء إخطار دائرة خدمات الهجرة والجنسية 

األمريكية )USCIS( بأي تعديالت على شهادتك حينها.

 الرجاء االنتقال إلى الخطوة العاشرة



الخطوة العاشرة

فهم ما تعنيه الجنسية األمريكية.
الجنسية/المواطنة هي القاسم المشترك الذي يربط بين جميع األمريكيين. 

فيما يلي قائمة ببعض أهم الحقوق والمسؤوليات التي يجب على جميع 
المواطنين –األمريكيين بالوالدة وباالختيار– ممارستها وإجاللها 

واحترامها. تنطبق بعض هذه الحقوق والمسؤوليات أيضاً على أولئك من 
غير المواطنين في الواليات المتحدة. بينما تعتبر بعض تلك المسؤوليات 

مطلوبة من كل مواطن وفقاً للقانون إال أن جميعها مهمة لضمان استمرار 
حيوية بالدنا والديمقراطية.

 قوقحلا
حرية التعبير عن نفسك.	 
حرية العبادة.	 
الحق في محاكمة سريعة وعادلة من قبل هيئة محلفين.	 
حق التصويت في انتخابات المسؤولين الحكوميين / الموظفين 	 

العموميين.
الحق في التقدم لشغل وظيفة اتحادية تتطلب الجنسية 	 

األمريكية.
الحق في الترشح لمنصب منتخب.	 

ُيستكمل في الالئحة التالية



ُتستكمل الخطوة العاشرة من الالئحة السابقة 

تايلوؤسملا
دعم دستور الواليات المتحدة والدفاع عنه.	 
بقاء على اطالع بالقضايا التي تؤثر على مجتمعك.	  ال
المشاركة في العملية الديمقراطية.	 
احترام وإطاعة القوانين الفيدرالية والمحلية والقوانين الخاصة 	 

بالواليات.
احترام حقوق ومعتقدات وآراء اآلخرين.	 
المشاركة في مجتمعك المحلي.	 
دفع ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب بصدق وأمانة وفي 	 

الوقت الذي تحدده السلطات الفيدرالية والمحلية وسلطات 
الواليات المختلفة.

العمل ضمن هيئة محلفين عند استدعائك.	 
خدمة الدولة حسب الحاجة.	 



مصادر المعلومات المساعدة
يعود لرغبة كل فرد خيار التقدم للحصول على الجنسية األمريكية. لدى 
دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( مجموعة متنوعة 

من الموارد التعليمية لمساعدتك على االستعداد لهذه العملية. ستجد 
معلومات متعلقة باألهلية واالختبار وعملية التقديم والمواد الدراسية. 

يمكنك أيضاً االطالع على المزيد من المعلومات حول حقوق المواطنة 
والمسؤوليات والعثور على جلسة معلومات مجانية من دائرة خدمات 

الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( في منطقتك.

تعد دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( وكالة 
قانونية إلى  حكومية مخصصة لإلشراف على إجراءات الهجرة ال

uscis.gov .الواليات المتحدة
تابع لدائرة خدمات الهجرة  يعد مركز موارد المواطنة/الجنسية ال

والجنسية األمريكية )USCIS( للمتعلمين والمتقدمين المصدر 
والمورد الوحيد الجامع لتحديد المواد التعليمية الخاصة باالستعداد 

uscis.gov/citizenship .للحصول على الجنسية
تعقد دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية )USCIS( بانتظام 

دورات إعالمية مجانية للجمهور. تشمل الموضوعات التي يتم 
تناولها في هذه الجلسات متطلبات األهلية للحصول على الجنسية 

والعملية الخاصة بالحصول على الجنسية واالختبار الخاص 
uscis.gov/citizenshipsessions .بالحصول على الجنسية
نموذج N-400، طلب الحصول على الجنسية هو النموذج الذي 

لتقدم بطلب للحصول على الجنسية األمريكية.   ستستخدمه ل
uscis.gov/n-400

إذا كنت تعتقد أنك مواطن أمريكي بالفعل، فالرجاء التحديد ما إذا 
تقديم نموذج N-600 )طلب الحصول على شهادة  كنت مؤهالً ل
الجنسية( أو نموذج N-600K )طلب الحصول على الجنسية 

 وإصدار شهادة الجنسية. 
uscis.gov/n-600       uscis.gov/n-600k

لتحديث عنوانك لدى دائرة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية 
)USCIS(، الرجاء تقديم نموذج AR-11، تغيير العنوان.

uscis.gov/addresschange

الرجاء البحث عن المعلومات الخاصة بالحصول على المساعدة 
 القانونية عبر الرابط: 

uscis.gov/citizenship/apply-for-citizenship/find-
help-in-your-community

www.uscis.gov
www.uscis.gov/citizenship
www.uscis.gov/citizenshipsessions
http://www.uscis.gov/n-400
www.uscis.gov/n-600
www.uscis.gov/n-600k
www.uscis.gov/addresschange
http://uscis.gov/citizenship/apply-for-citizenship/find-help-in-your-community
http://uscis.gov/citizenship/apply-for-citizenship/find-help-in-your-community

