
مباددررةة االمووااططنيیة في منططقة بووسططنن االكبررىى  
 

لماذذاا تصبح مووااططناً في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة؟  
 

شخصص مووااططناً فهھنالكك االعدديیدد منن االمنافع ووااألمتيیاززااتت عندد حصوولكك على االجنسيیة ااألمرريیكيیة: 700,000 في كلل عامم يیصبح  
 

تحددةة ااألمرريیكيیة وواالتصوويیتت في ااألنتخاباتت حقق االتصوويیتت وواالمشارركة في ااألقتررااعع ألنتخابب ررئيیسس االوواليیاتت االم )1
االمررشحوونن لمعظظمم ااألنتخاباتت االمحليیة وواالوواليیة وواالفيیددررااليیة يیجبب أأنن يیكوونوواا مووااططنيینن. .االفيیددررااليیة  

االحقق في ددعووةة أأفرراادد االعائلة: يیستططيیع االمووااططنوونن مساعددةة أأفرراادد عائلتهھمم االذذيینن يیعيیشوونن في بلدداانن أأخررىى في االهھجررةة االى  )2
رريیكيیة. وويیحصلل أأقررباء االمووااططنن على أأسبقيیة منن قبلل مووظظفي دداائررةة االهھجررةة ااألمرريیكيیة.االوواليیاتت االمتحددةة ااألم  

بقاء في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة بصووررةة دداائمة: حقق االعيیشش في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة كمووااططنن اليیؤؤخذذ منكك اال )3
أأبددااً.  

ةة آآليیة عندد حصوولل وواالدديیهھمم على منح ااألططفالل االجنسيیة: يیصبح ااألططفالل ددوونن سنن االثامنة عشررةة مووااططنيینن بصوورر )4
االجنسيیة.  

ااألمتيیاززااتت االحكووميیة: بعضض ااألمتيیاززااتت االحكووميیة متووفررةة للمووااططنيینن فقطط. )5  
مكانكك االسفرر بسهھوولة ووالتووجدد قيیوودد على االسفرر.إاالسفرر بجوواازز أأمرريیكي: ب )6  
عددمم االحاجة االى تجدديیدد بططاقة ااألقامة االدداائميیة: االمووااططنيیة دداائميیة ووال حاجة االى تجدديیددهھھھا. )7  
فرر بأمانن: سفاررااتت االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة ووقنصليیاتهھا تحمي مووااططنيیهھا عنددما يیكوونوونن خاررجج االبلدد ووحكوومة االس )8

ووتقددمم لهھمم االعوونن في حاالتت ضحايیا لجرراائمم عندد سفررهھھھمم االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة تساعدد مووااططنيیهھا عندد ووقووعهھمم 
االكووااررثث وواالططووااررئئ.  

تكوونن متاحة للمووااططنيینن فقطط. االمنح االددررااسيیة: بعضض االمنح االددررااسيیة )9  
فررصص االعملل: معظظمم االووظظائفف في االحكوومة االفيیددررااليیة تتططلبب االمووااططنيیة. )10  

 
متى تستططيیع االتقدديیمم للحصوولل على االجنسيیة ااألمرريیكيیة؟  

 
ً  18يیجبب أأنن تكوونن في عمرر  - عاما  
إإذذاا كنتت متززووجاً منن سنووااتت  3سنووااتت أأوو  5أأنن تكوونن مقيیماً دداائميیاً في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة على ااألقلل لمددةة  -

مووااططنن أأمرريیكي.  
سنووااتت إإذذاا كنتت متززووجاً منن مووااططنن أأمرريیكي. 3سنووااتت أأوو  5أأنن تعيیشش في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة لمددةة  -  
شهھررااً منن االثالثث  18شهھررااً منن االخمسس سنووااتت االماضيیة أأوو  30أأنن تعيیشش في االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة على ااألقلل  -

جاً منن مووااططنن أأمرريیكي.سنووااتت االماضيیة إإذذاا كنتت متززوو  
أأشهھرر. 3 ننأأنن تكوونن قدد عشتت في االوواليیة حيیثث تقددمم على االجنسيیة ااألمرريیكيیة لمددةة التقلل ع -  
أأنن تكوونن قاددررااً على االقررااءةة وواالكتابة وواالتكلمم بلغة أأنكليیززيیة أأووليیة. -  
أأنن تكوونن على معررفة باألساسيیاتت في االتأرريیخ وواالحكوومة ااألمرريیكيیة. -  
أأنن تكوونن حسنن االسيیررةة وواالسلووكك. -  
تؤؤدديي قسمم االووالء للوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة ووددستووررهھھھا.أأنن  -  

 
هھھھلل تعلمم؟  

 
نن يیحصلوونن على ررووااتبب أأعلى وويیعانوونن منن نسبب فقرر أأقلل منن ذذوويي ااألقامة االدداائميیة بغضض االنظظرر عنن االعمرر وواالمووااططن -

وواالجنسس وواالعررقيیة.  
وو االززووجة بيینما يیددفع االمووااططنوونن يیحصلوونن على أأعفاءااتت ضرريیبيیة فهھمم معفوونن منن ضرريیبة ااألررثث عندد ووفاةة االززووجج أأ -

% منن مستحقاتهھمم ااألررثيیة عندد ووفاةة االززووجج أأوو االززووجة.50االغيیرر مووااططنن   
االمقيیموونن اليیتمتعوونن بنفسس ااألمتيیاززااتت للمووااططنيینن حيیثث يیمكنن أأنن يیتعررضوواا للتررحيیلل خاررجج االوواليیاتت االمتحددةة ااألمرريیكيیة  -

ددوونن أأنن يیكوونوواا قدد أأقتررفوواا أأيیة جرريیمة أأوو جنحة.  


