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 متطلبات اثبات الجنسية والهوية
لألطفال األمريكيين أو الذين يحملون الجنسية األمريكية

تعبئة نموذج طلب برنامج Healthy Families/Medi-Cal المشترك
اذا لم يكن هذا الطفل يحمل الجنسية األمريكية. هذا القانون ال ينطبق عليك. 

يقوم مكتب Medi-Cal في مقاطعتكم بمراجعة طلب طفلك. في تلك الفترة، يكون طفلك مغطى بتأمين Medi-Cal. لتأمين 
حصولك على التغطية الكاملة من برنامج Medi-Cal، يجب على مكتب المقاطعة أن يحصل على وثائق اثبات الجنسية 

ووثائق اثبات الهوية لطفلك. لالستفادة اكثر اقرأ التالي.

هل على جميع األطفال تقديم وثائق اثبات الجنسية والهوية؟
ال. هؤالء األطفال ليس عليهم تقديم وثائق اثبات:

• طفل لديه: 
 (SSI) راتب ضمان اجتماعي –
Medicare برنامج ميدي كير –

 (SSDI) تأمين ضمان اجتماعي للعجز –
– تأمين ضمان اجتماعي للمتقاعدين والعجزة بناءاً على 

(RSI - Title II) نوع عجزهم
• طفل تحت عمر 21 وتقدم بطلب استحقاق رعاية قاصر

• أطفال مولودين من امهات مشتركات ببرنامج ميدي كال 
Medi-Cal

Kin-GAP األطفال في الرعاية المؤقتة، أو مساعدة التبني، أو •
• اطفال في برنامج ”رعاية الطفل المهجور“

CalWORKs المنتفعين من برنامج •
ماذا لو لم يكن طفلي يحمل الجنسية األمريكية؟

اذا لم يكن طفلك مواطن اصلي أو يحمل الجنسية 
األمريكية، سيكون عليك فقط تقديم الوثائق التي تم طلبها 

سابقاً. لم يتغير شيء عليها.
المواطنون االمريكيون يشملون يشملهم األشخاص 

المولودين في ساموا االمريكية (بما فيها جزيرة سواين) 
وأشخاص معينين من كومنويلث جزر ماريانا الشمالية.

ماذا لو لم أكن املك وثيقة ألثبات جنسية طفلي األمريكية؟
اذا كان طفلك مولوداً في كاليفورنيا، يمكن لمكتب 

المقاطعة التابع لها أن يحصل على سجل والدة. (سجل 
الوالدة هو دليل اثبات جنسية.)

امأل نموذج طلب الحصول على سجل والدة في 
كاليفورنيا. ثم، ارسل الطلب بالبريد أو خذه الى مكتب 

الخدمات األجتماعية المحلي. اذا لم يتم ايجاد سجل 
الوالدة، سيكون عليك تقديم وثيقة اثبات جنسية اخرى. 

انظر صفحة 2 لقائمة باسماء الوثائق المعتمدة.
استفسر من المقاطعة التابع لها عن كيفية الحصول 

على وثيقة اثبات الجنسية لطفلك اذا لم يكن مولودا في 
كاليفورنيا. راجع المقاطعة للتأكد اذا كانوا قد وجدوا سجل 

والدة مطابقاً لطفلك قبل ان تدفع بدل شهادة ميالد.

اذا حصلت المقاطعة على سجل والدة لطفلي، هل ال يزال 
يجب علي تقديم وثيقة اثبات هوية؟ 

إذا كان طفلك تحت عمر 16 سنة وقمت بتعبئة وتوقيع 
استمارة برنامج Medi-Cal أو استمارة طلب مشترك في 
Healthy Families/Medi-Cal مثبت فيه تاريخ ومكان 

والدة طفلك، لست بحاجة الى تقديم وثيقة اثبات هوية. (هذا 
الطلب الموقع هو وثيقة اثبات هوية لطفلك.)

ماذا لو كان عمر طفلي 16 أو أكثر؟
األطفال من عمر 16 سنة أو أكثر، يجب عليهم تقديم وثيقة 

اثبات جنسية ووثيقة اثبات هوية. انظر صفحة 2. 

هل أنتم بحاجة الى وثائق اثبات الجنسية أو الهوية 
األصلية؟

نعم. يحتاج مكتب المقاطعة الى وثائق اثبات الجنسية أو 
اثبات الهوية األصلية. أو نسخ مصدقة من جهة االصدار.

هل استطيع ارسال وثيقة اثبات الجنسية أو الهوية 
بالبريد؟

نعم. ستقوم المقاطعة بأخذ نسخ واعادة النسخ 
األصلية لك بالبريد. أو، يمكنك اخذ الوثائق الى مكتب 

الخدمات األجتماعية المحلي. اطلب منهم اخذ نسخ 
واعادتهم فوراً لك.

هل يجب علي تقديم وثيقة اثبات الجنسية أو الهوية أكثر 
من مرة؟

ال. عليك تقديم وثيقة اثبات الجنسية أو الهوية مرة واحدة.

ماذا لو قمت بدفع بدل خدمات أو رعاية طبية لطفلي 
اثناء طلب الحصول على وثيقة اثبات الجنسية أو 

الهوية؟
إذا تكبدت مصاريف طبية اثناء طلبك لوثائق اثبات 

جنسية أو هوية لطفلك، يمكن لــ Medi-Cal أن تقوم بدفع 
فواتيرك. اتصل بـخدمات المستفيدين في مديرية خدمات 

الرعاية الصحية في كاليفورنيا للحصول على أجوبة 
السئلتك: 403-2007 (916).
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سجل تعداد سكاني فيديرالي او من الوالية يبين عمر مقدم الطلب   ❖
وجنسيته األمريكية او مكان والدته

سجل تعداد سكاني لقبائل الهنود السينكا*†  ❖
سجل تعداد سكاني من مكتب قبائل شؤؤن الهنود للهنود النافاجو*†  ❖

تبليغ بحالة والدة مسجلة بدائرة رسمية في الواليات المتحدة*†   ❖
سجل والدة امريكي عام ُمعدل والذي تم تعديله بعد اكثر من 5   ❖

سنوات من تاريخ والدة الشخص*†
شهاده موقعه من الطبيب او القابلة القانونية المتواجد اثناء الوالده*†  ❖

اثبات االصل االآلسكي من سجل شؤون الهنود االصليين*†  ❖
اوراق تسجيل من مركز تمريض او مركز عناية صحية، او اي   ❖

مؤسسة تبين مكان الوالدة في امريكا*
سجل طبي (ليس سجل تطعيمات)*†  ❖

* يجب ان يكون تاريخه على االقل 5 سنوات قبل تاريخ اول طلب لـ 
Medi-Cal  ويبين مكان الوالدة في امريكا.

† للطفل تحت عمر 16 سنة،  يجب أن تُصدر قرب وقت الوالدة.

تعطى االولوية للوثائق حسب ترتيبها في القائمة.
اذا لم يكن باستطاعتك تقديم اي من وثائق الجنسية....

اطلب من شخصين بالغين تعبئة وتوقيع اقرار اثبات جنسية. يجب ان 
يملك كال البالغين وثيقة اثبات جنسية امريكية و اثبات شخصية، ويمكن 

ان يكون واحد فقط منهم من اقربائك.

واحدة من وثائق اثبات الجنسية من النقاط التالية:  
شهادة ميالد امريكية  ❖

(DS-1350) شهادة اقرار والدة  ❖
 (FS-240) اقرار والدة خارجي ألمريكي الجنسية  ❖

(DS-1350 أو FS-545) شهادة والدة صادرة من قبل وزارة الخارجية  ❖
(I-179 أو I-197) بطاقة الهوية الشخصية للمواطن األمريكي  ❖

(I-872) بطاقة الهنود األمريكين  ❖
 (I-873) بطاقة ماريانا شمالية  ❖

إقرار تبني نهائي يبين مكان الوالدة في أمريكا  ❖
اثبات التبني للطفل المولود خارج الواليات المتحده وبحضانة   ❖

(IR-4 أو IR-3) قانونيه/ فعلية لوالدين يحمالن الجنسية االمريكية
اثبات التوظيف في الخدمة المدنية في الواليات المتحده في ما قبل   ❖

حزيران 1، 1976
ملف الخدمة العسكريه في الواليات المتحده يبين مكان الوالده في   ❖

الواليات المتحدة 
ز في وقت الوالدة*† سجل طبي من مستشفى أمريكي ُجهِّ  ❖

سجل تأمين على الحياة، الصحة، أو اي سجل تامين*†  ❖
السجل الديني المسجل في الواليات المتحده خالل االشهر الثالثه   ❖
االولى من الوالده والذي يثبت مكان الوالده في الواليات المتحده 

وتاريخ الوالده أوالعمر 
السجل المدرسي المبكر الذي يبين مكان الوالده في الواليات المتحده   ❖

تاريخ االلتحاق، تاريخ الميالد، اسماء ومكان والدة االبوين .

– و –
واحدة من وثائق اثبات الشخصية من النقاط التالية:

رخصة قيادة صادرة من والية أو مقاطعة امريكية مع صورة أو   ❖
اي معلومات شخصية

هوية مدرسية مع صورة  ❖
هوية الخدمة العسكرية األمريكية أو بطاقة التجنيد األجباري  ❖

هوية فيديرالية، أو من الوالية او من الحكومة المحلية لمكان   ❖
األقامة تحتوي على نفس المعلومات الشخصية الموجودة على 

رخصة القيادة

هوية قاصر تابع لولي أمر يخدم في العسكرية األمريكية  ❖
جواز سفر امريكي (صادر بشروط)  ❖

شهادة اثبات نسب اصل هندي أو اي وثيقة اثبات جنسية من   ❖
قبائل امريكية هندية/أو من االسكا 

بطاقة حرس الساحل البحري األمريكي  ❖

يكمل في الخلف

وثائق اثبات الجنسية والشخصية المقبولة
اسهل طريقة للمواطنين االمريكيين أو الذين يحملون الجنسية األمريكية لتقديم وثيقتي دليل اثبات الجنسية والشخصية هي 

تقديم واحدة من هذه الوثائق:
جواز سفر امريكي غير مشروط (يمكن قبول المنتهية مدتهم)، أو  —

وثيقة التجنيس (N-550 أو N-570)، أو  —
(N-561 أو N-560) وثيقة جنسية امريكية  —

– أو –
اذا لم تكن متلك واحدة من الوثائق اعاله، قدم....
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ثالثة شهادات اثبات او اكثر، مثل بطاقة التوظيف، شهادة الثانويه   ❖
العامة او الدبلوم، شهادة الزواج، شهادة الطالق، او اوراق اثبات 

ملكية 
سجالت طبية من عيادة ، طبيب، او مستشفى للطفل اقل من عمر   ❖

16 سنة
سجالت المدرسة، الروضة، او الحضانه، بما في ذلك الشهاده   ❖

المدرسية، للطفل اقل من عمر 16 سنة. والمنطقة المختصة ستعمل 
على التحقق من صحة الشهادة من المدرسة المعنية.

لالشخاص من ذوي االعاقات والمقيمين في مراكز الرعاية، شهادة   ❖
اثبات موقعه من مدير او مشرف المركز 

لطفل تحت عمر 16 سنة لم يقدم كتاب إقرار إثبات لجنسية، يمكن تقديم: 
شهادة الثبات شخصية الطفل موقعه من االبوين، األوصياء، او   ❖

االقارب المشرفين عليه وتشمل تاريخ ومكان الوالدة
 Healthy و Medi-Cal او الطلب المشترك بين Medi-Cal طلب  ❖

Families والذي يثبت تاريخ ومكان والدة الطفل، موقع من 
االبوين، االوصياء، او االقارب المشرفين على الطفل.

للطفل تحت عمر 18 سنة، شهادة اثبات هوية الطفل موقعه من الوالدين، 
االوصياء، او االقارب المشرفين عليه ممكن ان تستخدم اذا لم يتواجد 

اثبات شخصية من المدرسة او رخصة سياقة.

مالحظة: تعتبر أوراق ثبوتية الهوية الشخصية المنتهية المدة مقبولة 
كإثبات للهوية الشخصية.
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