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 یستمر المقیمون الدائمون في الحصول على كافة الحقوق نفسھا: 
 السماح باالستقرار والعمل في الوالیات المتحدة •
 للحصول على مزایا عامة معینةاألھلیة  •
 الحق في السفر داخل الوالیات المتحدة وخارجھا •

 . ادائم اال تزال مقیمبطاقتك الخضراء ھي دلیل حالتك، فإذا فقدتھا أو إذا انتھت صالحیتھا، فأنت 

 حالة اإلقامة الدائمة.  یجردك منأن  وحدهلقاضي الھجرة  یجوز –اإلقامة الدائمة ھي حالة 

 حالتك دون رؤیة القاضي. ال تُوقِّع أي شيء للتخلي عن 

  السفر بحریة، ولكن تذكر:  الدائمینالسفر: یمكن للمقیمین 
  وبصورة عامة، یُسمح للمقیمین  أشھر في المرة أكثر أمنًا. 6دائًما السفر لخارج الوالیات المتحدة لمدة أقل من

بزیارة دولة أخرى دون اإلقامة فیھا. تحدث إلى أحد المحامین إذا كنت بحاجٍة إلى االنتقال إلى الخارج أو  الدائمین
 أشھر.  6 عنخارج الدولة لفترةٍ تزید  إلى البقاء

  استشر محامیًا قبل مغادرة الوالیات المتحدة. حصولك على االقامھ الدائمھإذا كان لدیك سجل جنائي، وخاصةً منذ ، 
 المفعول سافر ببطاقة خضراء ساریة . 
  ،407تُوقِّع نموذج  العند العودة إلى الوالیات المتحدة-I  للتخلي عن إقامتك الدائمة، حتى لو كنت تحت ضغط من

 أحد وكالء الھجرة. اطلب التحدث إلى محاٍم ورؤیة القاضي. 

  إذا اتُّھم بارتكاب جرائم محددة. الكرت االخضرالجرائم: یمكن أن یخسر المقیم الدائم 
 طلبت التحدث إلى القاضي.  یمكن لضابط الھجرة ترحیلك إذا . الوحدهال یمكن ألحد اتخاذ ھذا القرار سوى قاضي الھجرة 

إذا اتُھمت بارتكاب جریمٍة ما، وخاصة منذ كونك مقیًما دائًما، اسأل محامي الھجرة عن كیفیة تأثیر ذلك على وضعك. یمكن أن 
 تكون مؤھًال لما یلي: 

 وتنازٍل عن تلك الجریمة أو بعض الدفاع القانوني في محكمة الھجرة و/أ )1(
 التقدم بطلب لیكون سجلك الجنائي خالیًا من الجرائم حتى ال یؤثر على وضعك. )2(

على الرغم من إمكانیة كون الماریجوانا قانونیة في الوالیة التي تعیش فیھا، إال أن حیازتھا تظل جریمة فیدرالیة. ال تناقش أي 
 بذلك.  تصرف یتضمن الماریجوانا مع وكیل الھجرة، إال إذا أشار علیك المحامي

 من الترحیل!تماًما حمیك ی وحده الحصول على الجنسیة: الجنسیة 
بعد مرور خمس سنوات من كونك مقیًما دائًما (أو ثالث سنوات إذا ما كنت متزوًجا  الجنسیةیمكنك التقدم بطلب للحصول على 

یمكنك معرفة أقرب مقدم للخدمة القانونیة إلیك من خالل الموقع اإللكتروني: من مواطٍن أمریكي). 
http://newamericanscampaign.org  

لألشخاص من ذوي الدخل المنخفض أو ممن یتلقون  من دفع رسوم التقدم للحصول على الجنسیھ یمكن تقدیم طلب إعفاء
 لالعفاء منتكون مؤھًال ل السنوات التي قضیتھا كمواطن دائمعمرك وعدد االخذ بعین االعتبارن عامة. ویمكال لمساعداتا

متطلبات إجادة إجادة اللغة اإلنجلیزیة. یمكن لألشخاص من ذوي إعاقات محددة أن یكونوا مؤھلین للتنازل عن  امتحان متطلبات
  المتطلبات المدنیة. اللغة اإلنجلیزیة و/أو
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