قائمة التحقق قبل الوصول
بينما تستعد لالنتقال خارج الحدود مستقبال ،يرجى استخدام قائمة االختيار
ان هذه الوثائق مهمة و يجب حملها معك شخصيا (ال تقم بتضمينها في األمتعة المسجلة أو في
شحنة األغراض المنزلية) كما نوصي أيضا بشدة بمسح هذه المستندات ضوئيا وتخزينها
في جهاز كمبيوتر أو محرك أقراص فالش  ،كما قد تكون في حاجة الى ارسال بعضها عن
طريق البريد اإللكتروني في المستقبل.
في حين أن هذه قائمة شاملة  ،إال أنها ليست مستنزفة وتختلف بعض العناصر وفقا للمتطلبات
المحلية واحتياجاتك أنت وعائلتك .ومن المهم مالحظة أن المتطلبات من مختلف الوكاالت
التنظيمية تتغير بشكل متكرر ،وأحيانا دون إشعار مسبق .من المهم أن تكون مرنا وصبورا
.قدر اإلمكان
 .إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه القائمة ،يرجى االتصال بمستشار خدمات مكان الوصول

الوثائق المطلوبة:
 جواز السفر وتأشيرة العمليجب أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة  6أشهر على األقل بعد الفترة التي ينوي مقدم
الطلب البقاء في الواليات المتحدة
إذا كان جواز سفرك أقل من سنة واحدة ،أحضر جواز سفرك المنتهي الصالحية •
ستتم معالجة  I-94من قبل ادارة الهجرة األمريكية عند الدخول إلى البالد
وسيقع توفير إرشادات حول كيفية استرداد نسخة إلكترونية من I-94المعاجة
مهم جدا!
 انظر الى ورقة المعلومات المنفصلة وستحتاج الى تطبيق SSN خطاب التوظيف  /خطاب العرضشهادة الميالد األصلية أو المعتمدة لكل فرد من أفراد األسرة.أوراق التبنيعقد الزواج أصلي و يفضل ان يكون مترجما بترجمة معتمدة للغة اإلنجليزية650 Dundee Road, Suite 360; Northbrook, Illinois 60062 USA
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رخصة قيادة البلد األم سارية المفعول (ورخصة القيادة الدولية (IDPكدليل على العنوان في البلد األصلي الذي يكون غالبا ضروريا لفتح حساب مصرفي
ان رخصة القيادة الدولية تعتبر ترجمة صارمة لرخصتك االصلية التي صدرت عن البلد الذي
ا صدر الرخصة األصلية ويجب االستظهار بكليهما حتى تثبت الصالحية.
وثيقة التحقق من العنوان المؤقت في الواليات المتحدة ألن التحقق من العنوان الحالي يكونغالبا ضروريا لفتح حساب بنكي (.عنوان الفندق ال يسمح باستعماله في فتح حساب بنكي
والحصول على رقم الضمان االجتماعي عن طريق البريد االلكتروني)ولكن يمكنك استعمال
عنوان مكتبك في الحالتين فتح الحساب البنكي في الحصول على رقم الضمان االجتماعي
األوراق النقدية او الموازية مثل شيكات السفر ألول أسبوعين من النفقات.الودائع المطلوبة
كما يتم عادة تعليق صرف األموال الغير امريكية والشيكات  ،التحويالت و الرسوم الدولية
وكذلك بطاقات السحب اآللي واالئتمان (حوالي  10 -7أيام)
المبلغ المالي المقترح جلبه معك :

هذا المبلغ يجب ان يغطي رسوم تطبيق الملكية و رسوم التسجيل في المدارس،و
ايجارشهر واحد رسوم ايجار شهر او شهرين ايداع مؤمن
مبلغ للحوادث التي يمكن ان يتعرض اليها اي انسان
الحد األدنى لفتح حساب يمكن أن يكون 100$-25$
قد تتمكن أيضا من استخدام بطاقة الصراف اآللي  /الخصم التي لديها حق الوصول
إلى حساب
يحتوي على العملة المحلية المتاحة
إذا كنت قد عشت في الواليات المتحدة من قبل وتلقيت سابقا رقم الضماناالجتماعي
)(SSNالخاص بك بطاقة الضمان االجتماعي
سجالت تحصين األطفال الحديثة وتاريخ الفحص الطبيالسجالت األكاديمية لألطفال (مثل الدرجات و/أو التقييم الكتابي) للقبول فيالمدارس واذا امكن مقاعد لسالمة األطفال بالسيارة
يمكنك السفر مع مقعد سيارة أو شراءه في الواليات المتحدة (شركة تأجير السيارات قد توفره
إذا طلب منها ذلك) .وهذه الوسائل إلزامية لنقل األطفال الصغار عن طريق السيارات .كل
الراكبين في هذه المقاعد يجب عليهم ارتداء حزام ضبط األمان مثل حزام األمان للبالغين
يحدد عمر الطفل ووزنه نوع المقعد الالزم وكذلك مكان وجود السيارة التي قد يجلس فيها
الطفل (تختلف هذه القوانين من والية إلى أخرى — ناقشها مع مستشار خدمات الوصول )
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:الوثائق الموصي بها

•
تعليمات من صاحب العمل حول كيفية طلب الرعاية الطبية العاجلة عند الوصول إلى الواليات
المتحدة
السجالت الطبية وطب األسنان و /أو وصفات األدوية العطاة لألسرة (يوصى باإلمدادات
لثالثة أشهر)
دليل على تاريخ القيادة في الوطن األم (في كثير من األحيان هذا ليس ضروريا ألنك ستعامل
كساءق حديث العهد يالسياقة في الواليات المتحدة هذا يمكن أن يساعد في خفض أسعار
التأمين على السيارات في الواليات المتحدة لبعض شركات التأمين

تستعمل بطاقات االئتمان الموجودة (مثل فيزا ،ماستر كارد ،أمريكان إكسبريس)
في النفقات
يجب إخطار شركة بطاقات االئتمان عند السفر حتى ال يتم رفض بطاقات لالستخدام
غير عادي
ليس كل التجار يقبلون بطاقات االئتمان الغير امريكية للدفع وقد ترغب في التحقق
مع شركة بطاقة االئتمان الخاصة بك فيما يتعلق برسوم استخدام البطاقة دوليا

متفرقات :
يجب ان تكون المحوالت الكهربائية لألجهزة الكهربائية التي تجلبها
-حبوب منع الحمل غير الموسومة قد تصادر أو تسبب فضفاضةإزعاج عند دخول الجمارك لذلك يجب إحضار نسخ من الوصفات
الطبية إذا كان ذلك ممكنا
-إذا كان المحال إليه سيكون مسؤوال عن دفع اإليجار
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