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مدارك قابل قبول سيتي زن شيپي و هويت
هستند  متحده  اياالت  تبعه  يا  سيتيزن  ل Medi-Cal كه  يك قانون جديد مي گويد بيشتر درخواست كننده گان و ذينفعان مد

مي بايست مدارك سيتيزن شيپي و مدارك شناسائي ارائه دهند. ما فقط مي توانيم مدارك ليست شده در زير را بپذيرمي. اگر نسخه 
شود.   مني  پذيرفته  بگيريد. فتوكپي  آن  كننده  صادر  اداره  طرف  اصلي سند را نداريد٬ بايد يك كپي  تصديق شده از 

است: مدارك  اين  آسان ترين راه ثابت كردن سيتي زن شيپي و هويت هر دو، ارائه يكي از 

پاسپورت اياالت متحده كه بدون محدوديت صادر شده باشد (پاسپورت هاى منقضي شده قابل قبول نيستند)  —
 (N-570 گواهي تابعيت (N-550 يا   —

(N-561 گواهي سيتي زن شيپي اياالت متحده (N-560 يا   —

– يا –
اگر شما يكي از مدارك باال را نداريد، آنچه بايد عرضه كنيد از اين قرار است...

سابقه آمار فدرال يا ايالتي كه سن متقاضي و سيتي زن شيپي   ❖
اياالت متحده يا محل تولد او را نشان مي دهد

سابقه آمار قبيله اي سرخپوستان سنكا*†  ❖
سابقه آمار دفتر امور سرخپوستان متعلق به قبائل ناواهو*†  ❖

گواهي تولد صادره در هر يك از ايالت هاي اياالت متحده كه در اداره   ❖
آمارهاي نفوس آنها ثبت شده*†

سابقه تولد به تعويق افتاده عمومي اياالت متحده (كه بيش از 5   ❖
سال پس از تولد شخص به ثبت رسيده باشد)*†

بيانه امضا شده توسط پزشك يا مامائي كه هنگام تولد حضور   ❖
داشته است*†

ليست رسمي اسامي بوميان آالسكا از اداره امور سرخپوستان*†  ❖
اوراق پذيرش از يكي از تأسيسات پرستاري يا مراقبت هاي ويژه، يا   ❖
ساير مؤسساتي كه محل تولد در اياالت متحده را نشان دهد* 

سوابق پزشكي (بجز سوابق واكسيناسيون)*†  ❖
تاريخ آن بايد حداقل 5 سال قبل از زماني باشد كه براي نخستني بار   *

براي Medi-Cal تقاضا مي دهيد و محل تولد در اياالت متحده را نشان دهد. 
† براي كودكان زير 16 سال بايد كه نزديك به زمان تولد تهيه شده باشد. 

اين  از  باالتري  قسمت  در  كه  دهيد  ارائه  را  مدركي  امكان  حد  شما بايد در 
ليست قرار دارد. 

اگر شما مني توانيد هيچكدام از اين مدارك سيتي زن شيپ را ارائه دهيد...

او دو بزرگسال بخواهيد يك اظهارنامه سيتي زن شيپي 
بزرگسال  دو  منايند. هر  امضاء  و  كرده  پر  (Affidavit of Citizenship) را 

خود بايد داراي سند هويت و سيتي زن شيپي اياالت متحده بوده و تنها 
يكي از آنها مي تواند با شما نسبت خانوادگي داشته باشد.

يك سند سيتي زن شيپي ليست شده در زير: 
گواهي تولد اياالت متحده  ❖

(DS-1350) گواهي گزارش تولد  ❖
(FS-240) گزارش تولد سيتي زن اياالت متحده در خارج از اين كشور  ❖

گواهي تولد صادر شده توسط وزارت امور خارجه اياالت متحده   ❖
(DS-1350 (FS-545 يا 

 (I-179 يا I-197) كارت هويت سيتي زن شيپي اياالت متحده  ❖
(I-872) كارت سرخپوستان آمريكا  ❖

(I-873) كارت مارياناي شمالي  ❖
آخرين دستور دادگاهي فرزند خواندگي كه محل تولد در اياالت   ❖

متحده را نشان دهد 

سند مربوط به پذيرفته شدن به فرزند خواندگي كودكي كه در خارج   ❖
از اياالت متحده بدنيا آمده و حتت سرپرستي قانوني/فيزيكي والدي 

(IR-4 است كه شهروند اياالت متحده است (IR-3 يا 

سند استخدامي خدمات مدني اياالت متحده مربوط به قبل از 1   ❖
جون 1976

مدرك خدمت نظامي اياالت متحده كه محل تولد در اياالت متحده را   ❖
نشان مي دهد 

مدرك بيمارستاني اياالت متحده كه در زمان تولد نوشته شده باشد*†  ❖
بيمه عمر، بهداشتي، يا ساير سوابق مشابه بيمه*†  ❖

تولد  از  پس  سند مذهبي ثبت شده در اياالت متحده در عرض 3 ماه   ❖
كه محل تولد در اياالت متحده و تاريخ تولد يا سن را نشان مي دهد

سند مدرسه اوليه  كه محل تولد در اياالت متحده٬ تاريخ پذيرش٬   ❖
تاريخ تولد٬ و نام و محل تولد والدين را نشان مي دهد

– و –
يك سند هويت ليست شده در زير:

گواهينامه رانندگي صادر شده توسط يك ايالت يا قلمرو اياالت   ❖
متحده همراه با عكس يا ساير اطالعات مربوط به شناسائي

كارت شناسائي عكسدار محل حتصيل  ❖
كارت شناسائي نظامي اياالت متحده يا سابقه احضار به خدمت نظام  ❖

كارت شناسائي دولت فدرال، ايالتي يا محلي با همان اطالعات   ❖
شناسائي مربوط به گواهينامه رانندگي

كارت شناسائي ارتش اياالت متحده مربوط به شخص وابسته  ❖
پاسپورت اياالت متحده (صادر شده با محدوديت)  ❖

ادامه در پشت صفحه
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گواهي دارا بودن خون سرخپوستي يا ساير سوابق قبيله اي مربوط   ❖
به سرخپوستان اياالت متحده/ بوميان آالسكا

 Merchant كارت شناسائي گارد ساحلي اياالت متحده موسوم به  ❖
Mariner

سه مدرك تأييد هويت يا بيشتر از قبيل كارت هاي شناسائي استخدامي٬   ❖
دبيرستان يا مدارك دانشگاهي٬ سند ازدواج٬ حكم طالق يا سند 

مالكيت/قباله زمني

سوابق مربوط به كلينيك٬ پزشك٬ يا بيمارستان براي اشخاص كمتر از   ❖
16 سال

سوابق مدرسه٬ كودكستان يا مهد كودك٬ از جمله كارنامه ها براي   ❖
اشخاص زير 16 سال. كانتي تأييديه صحت مدارك فوق را از مدرسه 

خواهد گرفت.  

براي معلوليني كه در محلهاي مراقبتي مسكوني زندگي مي كنند٬ يك   ❖
اظهار نامه كه به امضاي رئيس يا مدير محل رسيده است  

نداده،  ارائه  شيپي  زن  سيتي  نامه  اظهار  براي كودك زير 16 سال كه 
شما مي توانيد اين مدارك را تسليم كنيد: 

يك اظهار نامه مربوط به هويت كودك كه به امضاي والد٬   ❖
سرپرست٬ يا خويشاوند كودك شخص رسيده و تاريخ و محل تولد را 

نشان ميدهد

Healthy Families/ مشترك  تقاضانامه  تقاضانامه Medi-Cal يا   ❖
Medi-Cal كه تاريخ و محل تولد كودك را نشان مي دهد و توسط 

والدين٬ سرپرست٬ يا خويشاوند مراقب كودك امضاء شده است.

براي اشخاص كمتر از 18 سال چنانچه اوراق شناسائي مدرسه يا 
گواهينامه رانندگي موجود نباشد٬ اظهارنامه هويت كودك كه به امضاي 

والد٬ سرپرست يا خويشاوند مراقب كودك رسيده باشد مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد.

توجه: مدارك شناسائي منقضي شده بعنوان سند هويت داراي اعتبار 
هستند. 
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