
         N400  طلب الجنسيه  
 دائرة الھجره واالمن الوطني االمريكي

NONE أو   N/A  اطبع أو أكتب كل االجابات بقلم جبر اسود. اطبع أو أكتب 
 اذا كان السؤال ال ينطبق عليك.

 في حال عدم االجابه لجميع االسئله يمكن دائرة المھاجره تقوم باجراءات الطلب.
جزء رقم واحد حتى اربعة عشر.مالحظه: يجب عليك اكمال   

 جزء رقم واحد: معلومات عن االھليه ( ضع اشاره في المربع واالمن الممكن بأن يتأخر طلبك) 
 أكتب التسع االرقام لرقمك االجنبي.

 أنت على األقل ثمانية عشر و:
لواليات المتحده األمريكيه على األقل خمس سنوات.ل هدائماقامتك ال كرت قد مضى على - 1  
األقل ثالث سنوات على  للواليات المتحده األمريكيهاقامتك الدائمه  كرت قد مضى على - 2

 ايضا مضى على زواجك مع نفس زوجتك أو زوجك ثالثة سنوات و قد مضى الى أن قد وباالضافه 
وقت تعبأة طلب الجنسيه. فيعلى جنسية زوجك أو زوجتك االمريكيه ثالثة سنوات   

أمريكي الجنسيه, وزوجتك أو زوجك تحده األمريكيه, وزوجتك أو زوجك الم مقيم دائم للواليات - 3
319( قسم مشارك بشكل منتظم في وظيفه معينه في الخارج.االمريكي الجنسيه        

 من قانون الھجره والجنسيه)
متقدم بالطلب على أساس خدمه عسكريه مؤھله. - 4  

 5-  غير ذلك (اشرح) -------------------------------------------------------------- 
 

  جزء رقم اثنان: معلومات عنك (الشخص المتقدم للجنسيه) 
 

الحالي القانوني ( ال تكتب الكنيه) اسمك  - 1  
  أسم العائله( االسم األخير)

 االسم المعطى( االسم االول) 
 االسم االوسط(اذا وجد)

 
ئم (اذا وجد)اسمك بالضبط كما يظھر على كرت االقامه الدا - 2  

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

 االسم االوسط(اذا وجد)
 

اسماء استخدمتھا منذ الوالدھوھذا يشمل الكنيه و االسماء المستعاره واالسم ما قبل الزواج (اذا  - 3
 وجد)

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

سط(اذا وجد)االسم االو  
 

 صفحه رقم واحد من واحد وعشرين 
 



 جزء رقم اثنان: معلومات عنك (تكمله) 
 

تغير اسم (اختياري)  - 4  
 أقرأ التعليمات التابعه لطلب الجنسيه قبل أن تقرر سواء ودت تغير اسمك قانونيا.

 ھل تود بأن تغير اسمك قانونيا؟  نعم  أم   ال
لجديد الذي تريد استخدامه؟اذا كان الجواب" نعم" اكتب اسمك ا  

 
رقم الضمان األجتماعي االمريكي (اذا وجد) - 5  
السنه) - اليوم-تاريخ الميالد (الشھر - 6  
السنه) - اليوم-التاريخ الذي أصبجت فيه مقيم دائم (الشھر- 7  
مكان الميالد - 8  
بلد الموطن أو الجنسيه  - 9  

بسب االعاقه أو الضعف (انظر الى  ھل انت تطلب وسائل تسھيليه في مرحلة التجنس وذلك -10
 تعليمات طلب الجنسيه كأمثله للتسھيالت): نعم أم ال 

 اذا كان الجواب" نعم" اكتب ما ينطبق عليك 
أو صعوبه في السماع وتحتاج لمترجم يستخدم لغة االشاره ( على سبيل المثال لغة ** أصم 

 االشارات األمريكيه) 
ساعدني في التنقل.** استخدام كرسي متحرك أو جھاز ي  

 ** أعمى أو نظر ضعيف 
------------------------------------** تحتاج الى تسھيالت من نوع اخر (اشرح)  

تبين المعرفه والفھم للغه ھل تعاني اعاقه في النمو أو الجسد أو اعاقه عقليه تمنعك من  -11
ام ال األنجليزيه أو و متطلبات علم التربيه المدنيه للتجنس؟ نعم   

N-648 اذا كان نعم عليك الحاق طلب الشھاده الطبيه في استثنائات االعاقه   
N-400 وذلك عندما تعبأ طلب الجنسيه   

اعفاءات من امتحان اللغه األنجليزيه.             -12 
ھل انت عمرك خمسين أو أكثر وعشت في أمريكا كمقيم دائم لمده مجموعھا على األقل عشرين  -أ

N-400؟ عند وقت تعبأة طلب الجنسهسنه    
 نعم أم ال

ھل انت عمرك خمسه وخمسين أو أكثر وعشت في أمريكا كمقيم دائم لمده مجموعھا على األقل  -ب
N-400؟ خمسة عشرسنه عند وقت تعبأة طلب الجنسه   

 نعم أم ال
ھل انت عمرك خمسه وستون أو أكثر وعشت في أمريكا كمقيم دائم لمده مجموعھا على األقل  -ج

N-400؟ عشرون سنه عند وقت تعبأة طلب الجنسه   
ما انطبق عليك ھذا الشرط, سوف تأخذ امتحان امتحان في علم التربيه المدنيه بشكل مبسط)اذا   

 نعم أم ال
 

من واحد وعشرين  اثنانصفحه رقم   
 
 
 



 جزء رقم ثالثه: معلومات لالتصال بك 
 

رقم الھاتف في وقت الصباح  - 1  
رقم ھاتف العمل  - 2  
رقم الھاتف في وقت المساء  - 3  
رقم الھاتف المحمول - 4  
عنوان البريد االلكتروني  - 5  

  جزء رقم اربعه : معلومات عن مكان االقامه 
تعيش فيه االن ومن ثمه االماكن التي أين عشت خالل اخر خمس سنوات؟ ابدأ بالعنوان الذي  - 1

بر استخدم ورقه اضافيه:خالل اخر خمس سنوات. اذا كنت تريد فراغ اكعشت فيھا   
حتى  الشھر اليوم السنهتاريخ مكان االقامه من الشھر اليوم السنه   

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي 
 خارجي فقط)

 
 
 
عنوان البريد ( اذاكان مختلف عن العنوان أعاله)  -أ  
 

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

نطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان الم
 خارجي فقط)

 
 
 
 
 
 

من واحد وعشرين  ثالثه صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم اربعه : معلومات عن مكان االقامه (تكمله)
 
 
 
 

هتاريخ مكان االقامه من الشھر اليوم السنه حتى  الشھر اليوم السن - 2  
طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   

 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 
المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 

 خارجي فقط)
 
 
 
 
 

قامه من الشھر اليوم السنه حتى  الشھر اليوم السنهتاريخ مكان اال - 3  
طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   

 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 
البريدي (عنوان  المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز

 خارجي فقط)
 
 
 

تاريخ مكان االقامه من الشھر اليوم السنه حتى  الشھر اليوم السنه - 4  
طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   

 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 
وان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان المنطقه أو المقاطعه ( عن

 خارجي فقط)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من واحد وعشرين  أربعه صفحه رقم  
 



 جزء رقم خمسه : معلومات عن والديك
تاريخ  أذا كان ابوك أوأمك بالتبني القانوني أو البيولوجي امريكين بالوالده أو بالتجنس قبل بلوغك

عشره. قم بزيارة موقعنا االلكتروني لمزيد من المعلومات في ھذا الموضوع قبل ميالدك الثامنه   
N-400 تقدمك بطلب الجنسيه   

www.uscis.gov 
ھل كان أبويك متزوجين قبل تاريخ ميالدك الثامن عشر؟  نعم أم ال  - 1  
نعم أم ال ھل أمك مواطنه أمريكيه؟ - 2  

ان الجواب نعم اكمل المعلومات االتيه:اذا ك  
االسم الحالي القانوني لألم االمريكيه  - أ  

  أسم العائله لألم ( االسم األخير)
 االسم المعطى لألم( االسم االول) 

 االسم االوسط لألم (اذا وجد)
مكان ميالد األم: -ب  
تاريخ ميالد األم: -ج  
نعم أم ال ھل ابوك مواطن أمريكي؟ - 3  

الجواب نعم اكمل المعلومات االتيه: اذا كان  
االسم الحالي القانوني لألم االمريكيه  - أ  

  أسم العائله لألب( االسم األخير)
 االسم المعطى لألب( االسم االول) 

 االسم االوسط لألب (اذا وجد)
مكان ميالد األب: -ب  
تاريخ ميالد األب: -ج  

 جزء رقم سته : معلومات عن سجلك الجنائي 
  التحقق االمنيالجراء تطلب دائرة الھجره منك اكمال االسئله في االسفل الحظ: 

ر.انظر الى طلب الجنسيه التعليمات لتحصل على معلومات أكث  
الطول     اقدام         بوصه  -2الجنس: ذكر  أم أنثى    - 1  
العرق ( اختار واحد)  - 2  

 ھسبانك أو التنو          ليس ھسبانك أو التنو
نصر ( اختار واحد)الع - 4  

أبيض   أسيوي      أسود أو أمريكي أفريقي   ھندي أحمر أو سكان أالسكا األصلين   سكان ھواي 
محيط الھادي من جزر الاالصلين أو   

لون الشعر  - 5  
 أسود   بني    اشقر   اشيب    أبيض    أحمر   رملي     أصلع (بال شعر)

 
 

من واحد وعشرين  خمسه صفحه رقم  
 
 
 
 



 جزء رقم سته : معلومات عن سجلك الجنائي (تكمله) 
لون العين - 6  

 بني   أزرق     أخضر       عسلي       رصاصي     أسود   زھري    كستنائي    لون أخر
 

 جزء رقم سبعه : معلومات عن وظيقتك والمدارس التي حضرتھا:
أذكر االماكن التي اشتغلت بھا والمدارس التي حضرتھا بشكل وقت كامل أو جزئي خالل أخر خمس 

 سنوات.
 أكتب المعلومات المده الزمنيه الكامله. وھذا يشمل الخدمه العسكريه وفي الشرطه والمخابرات.

أحدث أو الوظيفه الحاليه أو الدراسه أو البطاله (اذا توفرت).ابدأ كتابة المعلومات عن   
أو كنت ألاتعمل أو درست أخر خمس أكتب األماكن ,التواريخ التي عملت بھا وكنت تعمل بنفسك 

 سنين.
أذا كنت ال تعمل فكتب ال أعمل.اذا كنت تعمل بنفسك اكتب أعمل بنفسي   

 أذا كنت تريد فراغ أكبر بامكانك استخدام  ورف اضافي الكمال جزء رقم سبعه.
 

 أسم الموظف أو المدرسه 
طابق (رقم) –جناح  –أسم  ورقم الشارع                   شقه   

 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 
المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 

 خارجي فقط)
السنه) مھنتك  -اليوم-السنه) الى تاريخ (الشھر - اليوم-من تاريخ (الشھر  
المدرسه  أسم الموظف أو  

 
طابق (رقم) –جناح  –أسم  ورقم الشارع                   شقه   

 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 
المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 

 خارجي فقط)
السنه) مھنتك  -اليوم-السنه) الى تاريخ (الشھر - اليوم-لشھرمن تاريخ (ا  

 
 
 
 
 
 

من واحد وعشرين  سته صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم سبعه : معلومات عن وظيقتك والمدارس التي حضرتھا(تكلمه):
 
 

طابق (رقم) –جناح  –أسم  ورقم الشارع                   شقه   
لواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام المدينه        المقاطقه           ا  

المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 
 خارجي فقط)

السنه) مھنتك  -اليوم-السنه) الى تاريخ (الشھر - اليوم-من تاريخ (الشھر  
 
 

 جزء رقم ثمانيه : الوقت خارج الواليات المتحده االمريكيه:
كم مجموع األيام (اربع وعشرون أو أكثر) التي قضيتھا خارج الواليات المتحده األمريكيه خالل  - 1

.أخر خمس سنوات  ( )االيام  
كم رحله اسغرقت اربع وعشرين أو أكثرسافرت خارج الواليات المتحده خالل أخر خمس  - 2

 سنوات  (  ) الرحالت.
خارج الواليات المتحده خالل أخر  سغرقت اربع وعشرين أو أكثرعدد في االسفل الرحالت التي ا - 3

 خمس سنوات . ابدأ بأحدث رحله ثم باألقدم.
.استخدام  ورق اضافي الكمال جزء رقم سبعه.أذا كنت تريد فراغ أكبر بامكانك   

 
 التاريخ الذي غادرت فيه الواليات المتحده   التاريخ الذي رجعت فيه الواليات المتحده 

ستغرقت الرحله ستة أشھر أو أكثر      البلدان التي سافرت اليھا ھل ا  
 االيام التي استغرقتھا خرج الواليات المتحده.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من واحد وعشرين  سبعه صفحه رقم  
 
 
 



 جزء رقم تسعه: معلومات عن حالتك األجتماعيه:
ملغي زواج  –مل أر–مطلق  -منفصل   -متزوج   - أعزب, لم أتزوج على االطالق   -  
 

لو كنت متزوج, ھل زوجك عضو في قوات الجيش األمريكي حاليا؟ نعم أم ال - 2  
  

كم مره تزوجت ( ھذا يشمل الزواج الملغي لنفس الشخص)  - 3  
واذھب جزء رقم عشره  0أذا كنت أعزب ولم تتزوج على االطالق أكتب   

ك الحالي:أذا كنت متزوج األن, أكتب المعلومات األتيه عن زوج -4   
اسمك الحالي القانوني لزوجك   -أ  

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

 االسم االوسط(اذا وجد)
االسم القانوني السابق لزوجك الحالي -ب  

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

 االسم االوسط(اذا وجد)
ت بواسطتة الزوج الحالي أسماء أخرى استخدم -ج  

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

 االسم االوسط(اذا وجد)
السنه) - اليوم-تاريخ ميالد الزوج: (الشھر -ت  
تاريخ دخولك في الزواج مع الزوج الحالي. -ث  
العنوان المنزلي الحالي لزوجك  -ف  

طابق (رقم) –جناح  –قه أسم  ورقم الشارع                   ش  
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 
 خارجي فقط)

الموظف الحالي لزوجك  -ك  
م أم ال ھل زوجك الحالي مواطن أمريكي؟ نع - 5  

 لو كان الجواب نعم أجب جزء رقم سته 
ذھب الى جزء رقم سبعهلو كان الجواب ال أ  

  
 
 
 

من واحد وعشرين ثمانيه صفحه رقم  
 
 
 
 



 جزء رقم تسعه: معلومات عن حالتك األجتماعيه(تكمله):
 

اذا كان زوجك الحالي امريكي الجنسيه, أكمل المعلومات األتيه . - 6  
؟حالي امريكيامتى أصبح زوجك ال - أ  

أكمل المعلومات األتيه: –بواسطته الوالده اذھب الى جزء رقم ثمانيه          أخر   
السنه) -اليوم-الشھرالتاريخ الذي أصبح فيه زوجك أمريكي(-ب  

 
اذا كان زوجك الحالي ليس أمريكي الجنسيه, أكمل المعلومات األتيه: - 7  
الرقم األجنبي  - الجنسيه الحاليه لزوجك الحالي       ب -أ  
الحالي للزوج الوضع القانوني - ج  
(اشرح) ئم    غيرذلكمقيم بشكل دا   

كم مره تزوج زوجك الحالي( ھذا يشمل الزواج الملغي والزواج من نفس الشخص)؟ اذا كان  - 8
 زوجك الحالي تزوج من قبل اكتب المعلومات االتيه عن زوجه اوزوج زوجك السابق

ه –تزوج اكثر من مره استخدام  ورق اضافي الكمال جزء أ اذا كان زوجك الحالي قد   
أسم العائله للزوج السابق( االسم األخير) - أ  

  االسم المعطى ( االسم االول)
 االسم االوسط لألب (اذا وجد)

الوضع القانوني ا للزوج السابق  - ب  
مقيم بشكل دائم    غيرذلك (اشرح) - مواطن أمريكي   

السنه) - اليوم-لسابق (الشھرتاريخ ميالد الزوج ا -ج  
الزوج السابق ميالد  مكان- د  
السنه) - اليوم-تاريخ زواج زوجك السابق (الشھر -ح  
السنه) - اليوم-تاريخ انھاء الزواج لزوجك السابق (الشھر - س  
كيف تم انھاء الزواج من زوجك السابق  - ش  
-------- غير ذلك اشرح  –وفاة الزوج  –الطالق  –الغاء -  
 
 

من واحد وعشرين تسعه رقمصفحه   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم تسعه: معلومات عن حالتك األجتماعيه(تكمله):
 

قبل اكتب المعلومات االتيه عن زوجه اوزوج زوجك السابق.قبل  من تاذاكنت قد تزوج - 9  
ه –اكثر من مره استخدام  ورق اضافي الكمال جزء أ  تقد تزوجاذا كنت   

بق( االسم األخير)أسم العائله للزوج السا - أ  
  االسم المعطى ( االسم االول)
 االسم االوسط لألب (اذا وجد)

الوضع القانوني ا للزوج السابق  - ب  
مقيم بشكل دائم    غيرذلك (اشرح) - مواطن أمريكي   

السنه) - اليوم-تاريخ ميالد الزوج السابق (الشھر -ج  
مكان ميالد الزوج السابق - د  
السنه) - اليوم-ق (الشھرتاريخ زواج زوجك الساب -ح  
السنه) - اليوم-تاريخ انھاء الزواج لزوجك السابق (الشھر - س  
كيف تم انھاء الزواج من زوجك السابق  - ش  
-------- غير ذلك اشرح  –وفاة الزوج  –الطالق  –الغاء -  

 جزء رقم عشره: معلومات عن أوالدك:
 

األطفال الذين مازالو ھم على قيد  -أ يشمليجب ذكر جميع أوالدك وھذا -اذكر كم عدد أوالدك ( أ - 1
األوالد المولودون في الواليات المتحده األمريكيه أو في أي بلد أخر.  -الحياه, المفقودين, المتوفين ب   
االوالدالمتزوجين حاليا أو غير المتزوجين.  -األطفال تحت الثامنه عشرمن العمر أو أكبر د -ج  
الربيبين حاليا. - س أو أي مكان أخر. الذين يعيشون معاك أالوالد  -ه  
األوالد المولودين عندما لم نكن متزوج)  -االوالد بالتبني.ط -ح  
االسفل بغض النظر عن أكتب المعلومات أالتيه عن جميع أوالدك (أوالدك ,بناتك) أذكرھم في  - 2

استخدام  ورق اضافي لكتابه أوالدك الزياده. أعمارھم.  
 
قانوني للولد األمريكي  االسم الحالي ال -1 -أ  

  أسم العائله ( االسم األخير)
 االسم المعطى ( االسم االول) 

 االسم االوسط  (اذا وجد)
الرقم األجنبي للولد: - 2-أ  

السنه)  -اليوم-(الشھر تاريخ ميالد الولد: - 3أـ   
مكان ميالد الولد  - 4-أ  
 

من واحد وعشرين عشره صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم عشره: معلومات عن أوالدك (تكمله):
 
العنوان الحالي للولد  -5- أ   

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

مز البريدي (عنوان المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الر
 خارجي فقط)

 
 
 

 أ-6-  ماھي عالقتك للولد؟ (على سبيل المثال, طفل بيولوجي , طفل ربيب, طفل متبنى قانونيا) 
االسم الحالي القانوني للولد األمريكي   -1 -ب  

  أسم العائله ( االسم األخير)
 االسم المعطى ( االسم االول) 

 االسم االوسط  (اذا وجد)
األجنبي للولد:الرقم  -2-ب  

السنه)  -اليوم-(الشھر تاريخ ميالد الولد: -3ب ـ   
مكان ميالد الولد  -4-ب  

 
 
العنوان الحالي للولد  -5- ب   

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

طقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان المن
 خارجي فقط)

 ب-6- ماھي عالقتك للولد؟ (على سبيل المثال, طفل بيولوجي , طفل ربيب, طفل متبنى قانونيا) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من واحد وعشرين احدى عشر صفحه رقم  
 
 
 



 جزء رقم عشره: معلومات عن أوالدك (تكمله):
 
االسم الحالي القانوني للولد األمريكي   -1 -ج  

  أسم العائله ( االسم األخير)
 االسم المعطى ( االسم االول) 

 االسم االوسط  (اذا وجد)
الرقم األجنبي للولد: - 2-ج  

السنه)  -اليوم-(الشھر تاريخ ميالد الولد: -3ج ـ   
مكان ميالد الولد  - 4-ج  

 
 
ي للولد العنوان الحال -5- ج   

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 
 خارجي فقط)

 ج-6-  ماھي عالقتك للولد؟ (على سبيل المثال, طفل بيولوجي , طفل ربيب, طفل متبنى قانونيا) 
 
 
االسم الحالي القانوني للولد األمريكي   -1 - د  

  أسم العائله ( االسم األخير)
 االسم المعطى ( االسم االول) 

 االسم االوسط  (اذا وجد)
الرقم األجنبي للولد: -2- د  

السنه)  -اليوم-شھر(ال تاريخ ميالد الولد: -3د ـ   
مكان ميالد الولد  -4- د  
 
 
العنوان الحالي للولد  -5- د  

طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   
 المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد اربع ارقام 

نوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (ع
 خارجي فقط)

 د- 6- ماھي عالقتك للولد؟ (على سبيل المثال, طفل بيولوجي , طفل ربيب, طفل متبنى قانونيا) 
 
 
 
 

من واحد وعشرينثنى عشر ا صفحه رقم  
 



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه:
بنعم ألي من ھذه األسئله, عليك شمل أجب على االسئله من واحد الى واحد وعشرين, اذا أجبت 

اق اضافيه واضف دليل لدعم اجابتك.ورقه أورتفسير مكتوب على   
ال    -نعم              يه (في الكتابه أو بأي طريقه ما)؟ھل أدعيت بأنك أمريكي الجنس - 1  
ال - حده؟ نعم ھل سجلت لتصوت في االنتخابات الفدراليه او الواليه أو المحليه في الواليات المت - 2  
ال -ھل صوت في انتخابات فدراليه أو واليه أو أو المحليه في الواليات المتحده؟ نعم  - 3  
ال - نعم  ثي أو وسام نبيل في أي بلد أجنبي؟اللقب الوراھل انت تملك او امتلكت  - 4  
ال –قانونيا أو أحجزت في مصحه عقليه؟ نعم  اعلن بأنك فاقد االھليهھل  - 5  
دين للضرائب الفدراليه أو الواليه أو أو المحليه؟ھل أنت م - 6  
منذ أن اصبحت مقيم بشكل دائم؟ ھل لم تقم بتعبأة الضرائب الفدراليه أو الواليه أو أو المحليه-أ - 7  
ال -نعم   
ال-نعم نفسك بأن تكون غير مقيم في أمريكا"؟أذا كان" نعم" , ھل اعتبرت  -ب  
الضرائب الفدراليه أو الواليه أو أو المحليه منذ أن  ھل سميت نفسك غير مقيم أمريكي في - 8

ال-نعم اصبحت مقيم بشكل دائم؟  
مرتبط في طريقه ما مع أي منظمه أو رابطه أو صندوق مالي ھل أنت عضو أو متورط ب أو -ِ◌أ- 9

أو مؤسسه أو حزب أو جمعيه أو مجتمع أو مجموعه شبيھة في الواليات المتحده أو أي مكان في 
ال-نعم ؟ العالم  
اذا كان نعم أكتب المعلومات في األسفل. اذا كنت تريد مجال أكبر اللحق أسماء المجموعات  -ب

 األخريات في ورق اضافي وأكتب أي دليل لدعم أجابتك.
السنه) - اليوم-ھدف المجموعه                       تاريخ العضويه من  (الشھر    -أسم المجموعه       

لسنه)ا - اليوم-الى(الشھر  
ھل كنت عضو أو مرتبط اي شكل (مباشر أو غير مباشر) مع: -10  
ال-الحزب الشيوعي؟ نعم -أ  
ال-نعم أي حزب توتاليريان؟ -ب  
ال-منظمه ارھابيه؟ نعم -ج  

 
 

من واحد وعشرينثالثة عشر  صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه:
لالنقالب على أي حكومه بالقوه أو بالعنف؟ نعم ال اشر) ھل أيدت( بشكل مباشر أو غير مب -11  
أي شخص بسب عرقه أو دينه أو وطنه األصلي  ( بشكل مباشر أو غير مباشر)ھل اتطھضت  -12

نعم ال أو عضويته في مجموعه معينه أو رأيه السياسي؟  
ن من مايو عام مابين الثالث والعشرون من مارس عام ألف وتسعمائه وثالثه وثالثون و الثام -13

( بشكل مباشر أو غير بأي طريقه ألف وتسعمائه وخمسه واربعون, ھل عملت ألجل أو ارتبط 
مع: مباشر)  

نعم ال الحكومه النازيه االلمانيه؟ -أ  
مؤسسه مع المساعده مع الحكومه النازيه  - 3متحالفه مع  -2محتله من  -1أي حكومه في منطقه  -ب

  نعم ال أللمانيا؟
اني, نازي, أو وحدة الجيش رمزيه, أو وشبه وحدة عسكريه ,أو وحدة دفاع عن النفس, أو أي الم -ج

معسكر اباده, أو  ,أو مكتب أو وكاله حكوميه ,أو وحدة شرطه ,أو وحدة مواطنين ,وحدة اقتصاص
 معسكر اعتقال, معسكر اسرى الحرب أو معسكر عمل أو معسكر عبور؟ 

ي:ھل شاركت في طريقة ما مع االت -14  
نعم ال ؟اباده جماعيه  -أ  
نعم ال التعذيب؟ -ب  
نعم ال القتل أو محاولة قتل شخص ما؟ -ج  
نعم ال أن تأذي بشكل سيء أومحاولة االذى لشخص ما بشكل متعمد؟- د  
نعم ال اغتصاب أو محاولة اغتصاب لشخص وذلك بغرض اي نوع اتصال جنسي أو عالقه؟  -ه  
نعم ال و تمارس دينه؟عدم السماح لشخص بأن يمارس أ -س    

ھل كنت عضو أو خدمت في أو ساعدت أو شاركت مع أي من المجموعات االتيه: -15  
نعم الوحده عسكريه؟  -أ  
وحده شبه عسكريه ( مجموعه من الناس يعملون كمجموعه عسكريه ولكن ليس لھم دخل في  -ب

نعم الالجيش الرسمي؟   
نعم ال وحدة الشرطه ؟ -ج  
مجموعه من الناس يعملون كالشرطه ولكن ليس لھم دخل في الشرطه  وحدة اقتصاص؟ ( - د

نعم الالرسميه؟   
نعم المجموعه متمرده؟  -ه  

أو يھجمون جسديا على الجيش أو الشرطه  مجموعه من الناس يستخدمون السالحمجموعه عصابه؟(
نعم ال؟ أو الحكومه أو على االشخاص االخرون  

  نعم ال لھم طرف في الجيش الرسمي ) جيش مؤقت؟ ( جيش من الناس وليس - س
نعم ال منظمه ثائره؟ ( مجموعه تستخدم اسلحه وتقاتل ضد الحكومه) -ح  

 
 

من واحد وعشرينأربعه عشر  صفحه رقم  
 
 
 
 
 



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه(تكمله):
  كنت عامل أو متطوع أو جندي أو خدمت في أي من االتي:  ھل -16
نعم الز؟ السجن أو الحج -أ  
نعم ال معسكر سجن؟ -ب  
نعم ال يتم فيه اجبار الناس على البقاء)مركز احتجاز؟ ( مكان  -ج  
نعم ال معسكر عمل؟ ( مكان يتم فيه اجبار الناس على العمل) - د  
نعم ال في أي مكان حيثما الناس تجبر على البقاء؟ -ه  

أو منظمه قد استخدمت أسلحه  ھل كنت عضو في أي مجموعه أو ساعدت أي مجموعه أو وحده -17
نعم الددت لفعل ذلك؟ ضد أي شخص أو ھ  

أذا كان الجواب" نعم " متى كنت جزء في ھذه المجموعه, أو متى ساعدت ھذه المجموعه, ھل  -أ
نعم ال استخدمت سالح ضد شخص اخر؟  

ه, ھل أذا كان الجواب" نعم " متى كنت جزء في ھذه المجموعه, أو متى ساعدت ھذه المجموع -ب
نعم ال اخبرت شخص أخربأنك سوف تسخدم السالح ضده؟  

أو ھل بعت أو أعطيت أو زودت أسلحه ألي شخص أو ساعدت شخص أخر ببيع أو اعطاء  -18
نعم ال تزويد أسلحه ألي شخص؟  

كان سوف يستخدم ھذا السالح ضد شخص ھل كنت تعلم بأن ھذا الشخص  أذا كان الجواب" نعم " -أ
نعم ال ؟أخر  
أذا كان الجواب" نعم " ھل كنت تعلم بأن ھذا الشخص كان سوف يبيع ھذا السالح ضد شخص  -ب

نعم ال ما وھذا الشحص سوف يستخدمه ضد شخص أخر؟  
ھل مارست تدريب على األسلحه أو في أي نوع من الجيش أو قوات شبه عسكريه (مجموعه  -19

نعم ال من الجيش الرسمي ؟من الناس يتصرفون كمجموعه من الجيش ولكن ھم ليسو بجزء   
ھل وظفت (سألت) أو أدرجت (سجلته)أو جندت( مطالب) أو استخدمت شخص تحت الخامسه  -20

نعم ال وعمره أقل من خمسة عشر أو ليساعدك في قوات أو مجموعه مسلحه؟عشر ليخدم   
ھل استخدمت شخص كان عمره أقل من الخامسة عشر لكي يعمل أي شيء يساعدك واشخاص  -21
نعم ال دعموك في معركه؟ي  
 

حتى ولو كانت ھذه تنطبق عليك , عليك باألجابه" بنعم " 28الى  22اذا كان األسئله من رقم  
.السجالت قد مغلقه أو شطبت أو ازيلت  

عليك افشاء ھذه المعلومات حتى ولو أي شخص وھذا يشمل قاضي أو ضابط منفذ القانون, أو  
لسجالت أو أخبروك انت غير مجبر بافشاء ھذه المعلومات؟محامي أخبروك بأنه ال توجد ھذه ا  

نعم ال   
نعم اليتم اعتقالك؟ لم ھل ارتكبت أو ساعدت أو حاولت ارتكاب جريمه أو جنحه و -22  
ھل أعتقلت أو أوقفت أو حجزت بواسطه أي ضابط منفذ القانون ( وھذا يشمل أي جھه و  -23

نعم اليكي) ألي سبب؟ موظفين دائرة الھجره أو قوات الجيش األمر  
ھل اتھمت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو ساعدت في ارتكاب أي جريمه أو جنحه؟ نعم ال  -24  
ھل حكم عليك في جريمه أو جنحه؟ نعم ال  -25  
ھل وضعت في عقوبات بديله أو برنامج اعاده تأھيل( على سبيل المثال تغير أو ايقاف المقاضاه  -26

نعم اليقاف القرار)؟ أو حجب القرار أو ا  
 

من واحد وعشرينخمسة عشر صفحه رقم  



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه(تكمله)
 

  ھل تلقيت حكم مع وقف التنفيذ أو وضعت تحت الرقابه أو افرج عنك بشروط؟نعم ال - أ -27
اذا كان" نعم" ھل انھيت الرقابه أو االفراج المشروط؟ نعم ال  -ب  

نعم ال اوقفت؟ھل سجنت أو  - أ -28  
اذاكان "نعم" كم كانت المده في السجن أو الحجز؟ أيام    أشھر سنوات  -ب  

استخدام  ورق اضافي اذا احجت الى  أكمل الجدول األتي. 28-23اذا جاوبت" نعم"لألسئله رقم  -29
رقم اذھب الى سؤال  28 - 23بت ب "ال " لجميع االسئله رقم مساحه وادعم االجابه بالدليل. أذا أج

30 
القبض أوايقافك أو حجزك أو أتھمت(شھر يوم أتھمت, تاريخ أولماذا تم القبض أوايقافك أو حجزك 

 سنه)
القبض أوايقافك أو حجزك أو أتھمت (مدينه واليه والبلد) النتيجه أو األقوال الللقبض أوايقاف أين تم 

لخ)أو حجزأو أتھمت ( الاتھامات في الملف, التھم رفضت, سجن , رقابه ا  
 37سؤال رقم . اذا كان الجواب" نعم" الي من ھذه األسئله ما عدا 46-30أجب على األسئله رقم 

وھذا يشمل شرح مكتوب على ورقه اضافيه وادعم أجوبتك بأي دليل. 38و  
نعم الھل أنت مدمن على شرب الكحول؟ - أ -30  
نعم ال ھل أنت مارست البغاء؟ -ب  
نعم الرقابه أو مخدرات ممنوعه أو مخدرات؟ مواد خاضعه للھل بعت أو ھربت  -ج  
نعم ال ھل تزوجت أكثر من شخص في نفس الوقت؟ - د  
نعم ال ھل تزوجت شخص بغرض كسب منافع في الھجره؟ -ه  
نعم ال ھل ساعدت شخص للدخول أو محاولة الدخول الواليات المتحده بشكل غير قانوني؟- س  
نعم المن لعب القمار غير القانوني؟ مت دخل ھل لعبت القمار بشكل غير قانوني أو استل -ح  
نعم ال ھل فشلت في دفع النفقه على األطفال أو نفقة الزوج؟ - ط  
نعم ال ھل قمت بالكذب بتقديم نفسك وذلك لغرض الحصول على مساعدات حكوميه؟ -ل  

 
  
 

من واحد وعشرينستة عشر  صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه(تكمله)
ھل أعطيت الحكومه الحكومه األمريكيه أي معلومات أو وثائق مغلوطه أو مزوره أو  -31

 مضلله؟نعم ال
ھل كذبت على موظفين الحكومه األمريكيه  وذلك للحصول على دخول الى الواليات المتحده  -32

منافع في الھجره في الواليات المتحده؟األمريكيه وذلك لكسب   
 نعم ال 

نعم ال استبعدت أو رحلت من الواليات المتحده األمريكيه؟ ت أو ھل عزل -33  
نعم ال ھل امرت بالعزل أو  االبعاد أو الترحيل من الواليات المتحده األمريكيه؟ -34  
نعم ال ھل وضعت في اجراءات العزل أو  االبعاد أو الترحيل من الواليات المتحده األمريكيه؟ -35  
وحاليا قائمه  اداريا)البعاد أو الترحيل ( ھذا يشمل األجراءات المغلقه ھل اجراءات العزل أو  ا -36

نعم ال ؟ضدك   
نعم ال ھل خدمت في قوات الجيش األمريكي؟ -37  
نعم ال ھل أنت حاليا عضو في قوات الجيش األمريكي؟ -38  
, وھذا حة االرسال الى الخارجلو كنت حاليا عضو في قوات الجيش األمريكي, ھل أنت على الئ -39

يشمل مركب زورق , خالل ثالثة أشھر؟ ( ارجع الى قسم تغير العنوان) في طلب الجنسيه, التعليمات 
 كيف يتم اخبار دائرة الھجره لخطط االرسال بعد تعبأة طلب الجنسيه) نعم ال

نعم ال لو كنت حاليا عضو في قوات الجيش األمريكي, ھل أنت موقعك حاليا خارج البلد؟  -40  
اصدر لك أداء مشرف بينما كنت خضعت لمحاكمه عسكريه أو انفصال اداري, النضباط أو  ھل -41

نعم ال في قوات الجيش األمريكي؟  
قوات الجيش األمريكي وذلك بسب كونك أجنبي؟  ھل تم انھاء الخدمه من التدريب أو الخدمه من -42

 نعم ال
نعم ال ي الواليات المتحده؟يد األلزامي فھل تركت الواليات المتحده لتجنب التجن -43  
ھل تقدمت بطلب بأي نوع من األعفاء من الخدمه العسكريه في قوات الجيش األمريكي؟ نعم ال -44  
قوات الجيش األمريكي نعم ال ھل ھربت من -45  
ھل أنت ذكر عشت في الواليات المتحده األمريكيه في أي وقت ما بين الثامن عشره و سته  - أ -46

الذين عاشوا في الواليات المتحده بوضع قانوني غير مھاجر) ھذا اليشمل عشرين سنه؟ (   
اذا كان الجواب" نعم" متى سجلت في الخدمه االختياريه؟ أكتب المعلومات في األسفل. -ب  

 تاريخ التسجيل (شھر, يوم , سنه)        رقم الخدمه األخياريه______________
 
 
 
 
 

ينمن واحد وعشرسبعة عشر  صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم احدى عشر: معلومات اضافيه(تكمله)
اذا نعم ولكن لم تسجل مع نظام الخدمه األختياريه وانت : -ج  
مازلت أقل من السادسه والعشرين من العمر, عليك التسجيل قبل التقدم للجنسيه وتكمل معلومات  - 1

 الخدمه األختياريه في أعاله أو 
ن العمر أو أكبر ولم تسجل مع الخدمه األختياريھو عليك كتب انت االن السادسه والعشرين م - 2

 أقوال تشرح سبب عدم تسجيلك , رساله  المعلومات من الخدمه األختياريه.
 

. لو أجبت ب "ال" ألي سؤال عليك ارفاق شرح مكتوب على ورقه 53 - 47أجب على سؤال رقم 
وادعم ذلك بدليل ألجابتك.اضافيه   

النظام الحكومي في الواليات المتحده األمريكيه؟ نعم ال ھل تدعم الدستور , -47  
نعم ال الكامل للواليات المتحده األمريكيه؟ ھل تفھم قسم اليمين -48  
نعم ال للواليات المتحده األمريكيه؟ الوالء الكامل ھل انت مستعد ألداء يمين -49  
نعم ال يات المتحده؟لو تطلب القانون, ھل أنت مستعد لحمل السالح دفاعا عن الوال -50  
نعم ال لو تطلب القانون, ھل أنت مستعد لعمل خدمات غير قتاليه في  الواليات المتحده؟ -51  
نعم ال  لو تطلب القانون, ھل أنت مستعد لعمل خدمات وطنيه مھمه تحت توجيه مدني ؟ -52  

4رقم  11اذا أجبت" نعم" لسؤال في جزء فقط  أجب على السؤال التاليالحظ:    
في مراسم التجنيس, ھل أنت مستعد على التنازل عن وسام مورث أو أوسمه أو أوسمة النبباله  -53

نعم ال التي تمتلكھا من دوله أجنبيه؟  
 

  جزء رقم اثنى عشر: توقيعك ( دائرة الھجره سوف ترفض الطلب اذا لم يتم التوقيع على الطلب ) 
 أقوالك 

ب تحت قوانين الواليات المتحده األمريكيه, وھذا الطلب أنا أشھد تحت طائلة عقوبة القسم الكاذ
 واالراق المرفقه معه جميھا صحيحه وحقيقيه.

عطي الرخصه لدائرة الھجره الصدار أي معلومات تحتاجھا ألخذ قرار ألھليتي للجنسيه.أنا أ  
 توقيعك                                             التاريخ : الشھر اليوم السنه 

 
 

جزء رقم ثالثة عشر: توقيع ومعلومات االتصال للشخص الذي قم بتحضير ھذا الطلب, اذا كان غير 
 المتقدم بالطلب 

أنا أشھد ,وأحلف وأأكد  تحت طائلة عقوبة القسم الكاذب, لقد حضرت ھذا الطلب مع  , بتوقيعي
لمتقدم.موافقه المتقدم. لقد أكملت الطلب بناءا على االجابات التي زودني بھا ا  

قمت بمراجعه أجوبة المتقدم الذي وافق على كل االجابات التي زودني اياھا بعد انتھائي من تعبئته 
 لكل سؤال في الطلب عندما طلبت منه وزودت معلومات اضافيه لألجابه على األسئله في الطلب.

  
 

من واحد وعشرينعشر  ثمانيه صفحه رقم  
 
 
 
 



جزء رقم ثالثة عشر: توقيع ومعلومات االتصال للشخص الذي قم بتحضير ھذا الطلب, اذا كان غير 
 المتقدم بالطلب( تكمله) 

 أسم محضر الطلب 
  أسم العائله( االسم األخير)

 االسم المعطى( االسم االول) 
 االسم االوسط(اذا وجد)
(الشھر اليوم السنه) التاريخ                                                            توقيع محضر الطلب  

 اسم شركة محضر الطلب أو المنظمه:                                       رقم الھاتف لمحضر الطلب 
 

 عنوان محضر الطلب
طابق (رقم) –جناح  –أسم ورقم الشارع                   شقه   

اربع ارقام  المدينه        المقاطقه           الواليه      الرمز البريدي زائد  
المنطقه أو المقاطعه ( عنوان خارجي فقط)   البلد (عنوان خارجي فقط) الرمز البريدي (عنوان 

 خارجي فقط)
محضر الطلب:                                   رقم الفاكس لمحضر الطلبالبريد االلكتروني ل  

 
 جزء رقم أربعة عشر: أقوال معبيء الطلب الذي استخدم مترجم:

 
لھذا الطلب خالل التكمله لھذا الطلب استخدمت مترجم  12أو 11الحظ: اذا أجبت" نعم"لألسئله 

 ليترجم االسئله في ھذا الطلب , على المترجم بأن يقوم تكملة ھذا الجزء.
 أقوال المتقدم بالطلب 

اسمه (اسم كل االسئله والتعليمات في ھذا الطلب وكذلك تم قراءة األسئله علي بواسطه مترجم مذكور 
 اللغه المستخدمه) وھي اللغه التي أجيدھا بطالقه

أنا فھمت كل سؤال والتعليمات في ھذا الطلب كما ترجم الي بواسطه المترجم ولقد زودته باجابات 
 صحيحه وحقيقيه في اللغه المحدده أعاله.

 
خ (الشھر اليوم السنه)توقيعك                                                             التاري  

 
 
 

من واحد وعشرينتسعة عشر  صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جزء رقم أربعة عشر: أقوال معبيء الطلب الذي استخدم مترجم(تكمله):

 أقوال مترجمك
---------------- اللغه المستخدمه----- أنا أشھد بأني أجيد اللغه األنجليزيه بطالقه و  

 
 
 
 

اللغه المذكوره أعاله وأن  االسئله والتعليمات فيقدم الطلب جميع أنا أشھد أيضا بأني قرأت لمت
واألجابات أيضا. االسئله والتعليماتالمتقدم بالطلب أخبرني بأنه فھم كل   

  أسم المترجم
  أسم العائله( االسم األخير)

 االسم المعطى( االسم االول) 
 االسم االوسط(اذا وجد)
التاريخ (الشھر اليوم السنه)                                                            توقيع محضر الطلب  

 رقم الھاتف لمحضر الطلب 
حتى تأخذ تعليمات من قبل ضابط الھجره في وقت المقابله. 17و 16و 15الحظ :التكمل جزء   

 
 جزء رقم خمسة عشر:التوقيع في المقابله:
نا أعرف ب تحت قوانين الواليات المتحده األمريكيه ,اأنا أقسم (أأكد) وأشھد تحت طائله عقوبة الكذ

كله ----------- حتى  1بواسطتي وھذا يشمل التصحيح من رقم  المحتوى لطلب الجنسيه مكتوب
صحيح وحقيقي  -------- حتى  1والصفحه المرقمه من  صحيح وحقيقي. الدليل المرفق بواسطتي  

 
  

 مكتوب ومحلف (مؤكد) أمامي 
 

التاريخ (الشھر اليوم السنه) ط الھجره                          اسم أو خم ضاب  
 

 توقيع مقدم الطلب                                   توقيع ضابط الھجره 
                                                              

 
 

من واحد وعشرينعشرين  صفحه رقم  
 
 
 
 
 
 
 



 جزء رقم ستة عشر:التنازل عن األوسمه األجنبيه:
وعليك التأكيد أمام ضابط الھجره: 53و 4و 11أذا جاوبت" نعم "لسؤال   

عن أوسمة النباله ( عدد أوسمة ) التي حصلت عليھا أو أتنازل أتنازل عن األلقاب ( عدد األلقابأنا 
 النباله) التي أمتلكھا 

            توقيع مقدم الطلب                                                                  مقدم الطلباسم 
                                   ضابط الھجره اسم توقيع ضابط الھجره

 جزء رقم سبعة عشر: قسم الوالء:
لقد تمت الموافقه على طلبك وسوف يتم جدولتك في حضور مراسم الحلف وفي وقتھا سوف يطلب 

ل أن تصبح مواطن مجنس. بتوقيعك أسفل أنت تعرف رغيتك وقدرتك باتخاذ منك قسم الوالء فورا قب
 ھذا القسم:

أنا أعلن وأقسم ,انا تماما أتنازل وأنكر أخالصي ووالئي ألي أمير أجنبي أو ملك أو واليه أو سياده 
 كوني كنت خاضع لھا أو مواطن,

ألمريكيه ضد جميع األعداء واني سوف أدعم وأدافع عن الدستور والقوانين للواليات المتحده ا
, ,األجانب ,العائلي  

نفس الشيء وسوف أحمل ايمان صادق ووالء ل  
 وسوف أحمل السالح دفاعا عن الواليات المتحده عندما يتطلب بالقانون,

وسوف أعمل خدمات غير قتاليه في  القوات المسلحه للواليات المتحده األمريكيه عندما يتطلب 
 بالقانون,

مات وطنيه مھمه تحت توجيه مدني عندما يتطلب بالقانون,وسوف أعمل خد  
 وسوف أخذ أوامر بحريه بدون تحفظ عقلي أو لغرض التھرب لذلك ساعدني يا هللا, 

مقدم الطلباسم   
 

  أسم العائله( االسم األخير)
 االسم المعطى( االسم االول) 

 االسم االوسط(اذا وجد)
                                                             الطلب توقيع مقدم

 
 
 
 

من واحد وعشرينواحد وعشرين  صفحه رقم  
 
 
 
 


