
 ...   هـــل تعلم أنه

وفقا لبيانات تعداد السكان في الواليات المتحدة، يقدر أنه يمكن  .1
إلى  8زيادة عــدد المواطنين المتجنسين بنسبة تتراوح ما بين  

11.% 
 
. خالل العقد الماضي، رحبت مصلحة خدمات المواطنة والهجرة 2

مليون مواطنا  6.6بأكثر من  (USCIS)بالواليات المتحدة  
 متجنسا  إلى بلدنا.

 
 00111بالتيمور موطناً لما يقرب من صارت ، 2112. في عام 3

 من األفراد المؤهلين للتجنس.

 حقائق عــن المواطنة

 

للحصول على المزيد من المعلومات عن "مكتب العمدة لشئون الهجرة و 
 الثقافات المتعددة، يرجى االتصال على:

mima@baltimorecity.gov 
 أو

http://mima.baltimorecity.gov 

 

 هــل أنت

 تصبح ن إســـتعداد أل

 مواطنا أمريكياً؟

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بالشـــــــراكة مع:

Baltimore City Community College 

CASA 

Episcopal Refugee and Immigrant Center Alliance 

Esperanza Center 

Immigrant Outreach Service Center 

International Rescue Committee 

Neighborhood Housing Services, Inc. 

World Relief 
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للحصول على معلومات محددة عن شروط األهلية، 

 الرجاء زيارة

www.uscis.gov 

 

للعثور على تعليمات إضافية في المجتمع الخاص بك 

 مثل دروس اللغة اإلنجليزية، ويمكنك أيضا زيارة...
http://my.uscis.gov/findclass 

 خدمات منطقة باليتمـــــور لشــــــئون الجنســـــــية

 

 

بحاجة إلى مساعدة مع دفع رسوم هــل أنت 
 مصلحة الجوازات والهجرة ؟

 
 تتوفر خدمات اإلقراض المالي

 من خالل ع شـــراكة الحي لخدمات اإلسكان
 
 

 لمزيد من المعلومات و لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً 
 لبرنامجهم الخاص بالقروض الصغيرة

 قم بزيارة الموقع اإللكتروني

www.nhsbaltimore.org 

 1211-327(211)أو إتصل باهاتف رقم  

 ما هي فوائد التجنس والمواطنة األمريكية؟
 

 المواطن األمريكي...
 . يمكنه التصويت1
. الحصول على األولوية عند تقديم التماسات 2

إلحضار أفراد األسرة بشكل دائم للواليات 
 المتحدة

 . أحقية الوصول إلى الوظائف االتحادية3
 . يمكن أن يصبح مسئوالً ُمنتخباً 2
 . مؤهل  للحصول على الفوائد االتحادية5
 . لديه تسهيالت أكبر وقيود أقل عند السفر الدولي.6

 معلومات
عامة    

 اإلعـداد للمقابلة اإلعداد لإلختبار 
  الشخصية

المساعدة في 
  التقديم

اإلستشارة 
  القانونية

 فصول 
  التجنس

  المنظمــــــة  التواصــــــل

X X X   X (410) 986-3201 Baltimore City Community College* 

X X X X X X (410) 732-2694 CASA*+ 

X      (410) 467-3751 Episcopal Refugee and Immigrant Center 
Alliance 

X X X X X X (443)825-3421/(443)825-3425 Esperanza Center* 

X     X (410) 396-3552 Greenmount Senior Center 

X    X  (410) 323-8564 Immigrant Outreach Service Center* 

X  X X X  (410) 558-3260/(410)558-
3191 

International Rescue Committee* 

X X X    (410) 261-3524 Strong City Baltimore 

X X X X X  (410) 244-0002 World Relief* 

 * المساعدة في حاالت اإلعفاء ُمتاحة لألفراد المؤهلين ، رجــاء االتصال بالمنظمة المعنية لمعرفة ما إذا كنت مؤهلا 

 + خدمات السماعدة في اإلقراض المالي ُمتاحة

http://www.uscis.gov
http://my.uscis.gov/findclass
http://www.nhsbaltimore.org

