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 في منطقة بوسطن الكبرى "المواطنية "مشروع
 

 ما دور "مشروع المواطنة"؟
 

"مشروع المواطنة" يساعد المهاجرين بصيغة قانونية في عملية حصولهم على الجنسية األمريكية. نحن مكتب محامين و 
 .جميع خدماتنا مجانية

 
 تصبح مواطناً في الواليات المتحدة األمريكية؟ نأ لماذايجب

 
 شخص مواطناً. فهنالك العديد من المنافع واإلمتيازات عند حصولك على الجنسية األمريكية: 700,000 في كل عام يصبح

 
حق التصويت والمشاركة في اإلقتراع النتخاب رئيس الواليات المتحدة األمريكية والتصويت في اإلنتخابات  (1

 .أمريكيين درالية يجب أن يكون المرشحون مواطنينفي معظم األنتخابات المحلية والوالية والفي .الفيدرالية
احضار أفراد العائلة: يستطيع المواطنون مساعدة أفراد عائلتهم الذين يعيشون في بلدان أخرى على الهجرة الى  (2

على أسبقية للهجرة من قبل دائرة الهجرة  المواطنة أوالواليات المتحدة األمريكية. ويحصل أقرباء المواطن 
 األمريكية.

البقاء في الواليات المتحدة األمريكية بصورة دائمة: حق العيش في الواليات المتحدة األمريكية كمواطن اليؤخذ منك  (3
 أبداً.

ثمانية عشرة سنة مواطنين بصورة تلقائية عند  أقل من عمرهم يبلغاللذين  منح األطفال الجنسية: يصبح األطفال (4
 حصول والديهم على الجنسية.

 كومية: بعض األمتيازات الحكومية متوفرة للمواطنين فقط.األمتيازات الح (5

 السفر بجواز أمريكي: بإمكانك السفر بسهولة والتوجد قيود على السفر. (6

 عدم الحاجة الى تجديد بطاقة األقامة الدائمة "غرين كارد" : الجنسية دائمة وال حاجة الى تجديدها. (7

األمريكية وقنصلياتها تحمي مواطنيها عندما يكونون خارج البلد، وحكومة السفر بأمان: سفارات الواليات المتحدة  (8
الواليات المتحدة األمريكية تساعد مواطنيها عند وقوعهم ضحايا لجرائم عند سفرهم وتقدم لهم العون في حاالت 

 الكوارث والطوارئ.

 المنح الدراسية: بعض المنح الدراسية تكون متاحة للمواطنين فقط. (9

 : تشترط بعض الوظائف لدى الوكاالت الحكومية الجنسية األمريكية.فرص العمل (11
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 متى تستطيع التقديم للحصول على الجنسية األمريكية؟
 
ً  18يجب أن تكون في عمر  -  عاما

سنوات إذا كنت متزوجاً من  3سنوات. أو  5أن تكون مقيماً دائمًي بالواليات المتحدة األمريكية على األقل لمدة  -
 مواطن أمريكي. أو نةمواط

مواطن  أو مواطنةسنوات إذا كنت متزوجاً من  3سنوات. أو  5أن تتواجد فعليا في الواليات المتحدة األمريكية لمدة  -
 أمريكي.

شهراً من الثالث  18شهراً من الخمس سنوات الماضية أو  31أن تتواجد في الواليات المتحدة األمريكية على األقل  -
 مواطن أمريكي. أو من مواطنة كنت متزوجاً سنوات الماضية إذا 

 أشهر. 3أن تكون قد عشت في الوالية حيث تقدم على الجنسية األمريكية لمدة التقل عن  -

 )مع وجود بعض اإلستثناآت(.. أن تكون قادراً على القراءة والكتابة والتكلم بلغة أنكليزية أولية. -

 والحكومة األمريكية.أن تكون على معرفة باألساسيات في التاريخ  -

 أن تكون حسن السيرة والسلوك. -

 أن تؤدي قسم الوالء للواليات المتحدة األمريكية ودستورها. -

 

 هل تعلم؟
 

المواطنون يحصلون على رواتب أعلى ويعانون من نسب فقر أقل من ذوي األقامة الدائمة"غرين كارد" بغض  -
 النظر عن العمر أو الجنس أو العرق.

ون على أعفاءات ضريبية، فهم معفون من ضريبة األرث عند وفاة الزوج أو الزوجة بينما يدفع المواطنون يحصل -
 % من مستحقاتهم األرثية عند وفاة الزوج أو الزوجة.51الغير مواطن 

المقيمون اليتمتعون بنفس اإلمتيازات للمواطنين حيث يمكن أن يتعرضوا للترحيل خارج الواليات المتحدة األمريكية  -
 أن يكونوا قد أقترفوا أية جريمة أو جنحة.دون 
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