
State of California – Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

DHCS 0007 (12/07) – Arabic Page 1 of 2

وثائق اثبات اجلنسية والشخصية املقبولة
الذين  من  أو  االمريكيني  املواطنني  قانون جديد ينص على ان معظم املستفيدين والراغبني في اإلستفادة من برنامج Medi-Cal من 

يحملون اجلنسية األمريكية يجب ان يقدموا وثيقة اثبات جنسية واثبات شخصية. ميكننا فقط قبول الوثائق من القائمة أدناه.  إذا لم 
قبولها. ميكن  ال  املصورة  االصدار. النسخ  جهة  تتواجد لديك النسخة األصلية، يجب إحضار نسخة مصدقة من 

والشخصية  اجلنسية  اثبات  اسهل طريقة للمواطنني االمريكيني أو الذين يحملون اجلنسية األمريكية لتقدمي وثيقتي دليل 
الوثائق: هذه  هي تقدمي واحدة من 

أو جواز سفر امريكي غير مشروط (ميكن قبول املنتهية مدتهم)،   —
أو  ،(N-570 أو N-550) وثيقة التجنيس  —

(N-561 أو N-560) وثيقة جنسية امريكية  —

– أو –
اذا لم تكن متلك واحدة من الوثائق اعاله، قدم....

سجل تعداد سكاني فيديرالي او من الوالية يبني 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 املتحدة*†   ❖
سجل والدة امريكي عام ُمعدل والذي مت تعديله بعد اكثر من 5   ❖

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

اثبات االصل االآلسكي من سجل شؤون الهنود االصليني*†  ❖
اوراق تسجيل من مركز متريض او مركز عناية صحية، او اي مؤسسة   ❖

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

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

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

القائمة. في  ترتيبها  حسب  للوثائق  تعطى االولوية 

اذا لم يكن باستطاعتك تقدمي اي من وثائق اجلنسية....

ان  اطلب من شخصني بالغني تعبئة وتوقيع اقرار اثبات جنسية. يجب 
ميلك كال البالغني وثيقة اثبات جنسية امريكية و اثبات شخصية، 

وميكن ان يكون واحد فقط منهم من اقربائك.

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

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

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

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

إقرار تبني نهائي يبني مكان الوالدة في أمريكا  ❖
اثبات التبني للطفل املولود خارج الواليات املتحده وبحضانة قانونيه/   ❖

(IR-4 أو IR-3) فعلية لوالدين يحمالن اجلنسية االمريكية

اثبات التوظيف في اخلدمة املدنية في الواليات املتحده في ما قبل   ❖
حزيران 1، 1976

ملف اخلدمة العسكريه في الواليات املتحده يبني مكان الوالده في   ❖
الواليات املتحدة 

ز في وقت الوالدة*† سجل طبي من مستشفى أمريكي ُجهِّ  ❖
سجل تأمني على احلياة، الصحة، أو اي سجل تامني*†  ❖

السجل الديني املسجل في الواليات املتحده خالل االشهر الثالثه   ❖
االولى من الوالده والذي يثبت مكان الوالده في الواليات املتحده وتاريخ 

الوالده أوالعمر 

السجل املدرسي املبكر الذي يبني مكان الوالده في الواليات املتحده،   ❖
تاريخ االلتحاق، تاريخ امليالد، 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 اخلدمة العسكرية األمريكية أو بطاقة التجنيد األجباري  ❖

هوية فيديرالية، أو من الوالية او من احلكومة احمللية ملكان األقامة   ❖
حتتوي على نفس املعلومات الشخصية املوجودة 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 اخللف
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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 املدرسة، الروضة، او احلضانه، مبا في ذلك الشهاده املدرسية،   ❖
على  ستعمل  اخملتصة  للطفل اقل من عمر 16 سنة. واملنطقة 

التحقق من صحة الشهادة من املدرسة املعنية.

لالشخاص من ذوي االعاقات واملقيمني في مراكز الرعاية، شهادة   ❖
اثبات موقعه من مدير او مشرف املركز 

كتاب إقرار إثبات جلنسية، ميكن تقدمي:  يقدم  لم  عمر 16 سنة  لطفل حتت 

شهادة الثبات شخصية الطفل موقعه من االبوين، األوصياء، او   ❖
االقارب املشرفني عليه وتشمل تاريخ ومكان الوالدة

 Healthy Medi-Cal و  بني  املشترك  الطلب  طلب Medi-Cal او   ❖
االبوين،  من  موقع  الطفل،  والدة  ومكان  تاريخ  يثبت  Families والذي 

االوصياء، او االقارب املشرفني على الطفل.

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

يتواجد اثبات شخصية من املدرسة او رخصة سياقة.

مالحظة: تعتبر أوراق ثبوتية الهوية الشخصية املنتهية املدة مقبولة 
كإثبات للهوية الشخصية.
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