
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   ؟لماذا علي أن أثبت هويتي :سؤالال        

    
       البطالة تعوٌض مكتبنفذ  الشخصٌة،زٌادة حماٌة معلوماتن من أجل و ثانٌتٌن.كل  فً أمرٌكا لهوٌةاتحدث سرلة  اإلجابة:      

                         أثناء عملٌة تمدٌم الطلب عبر اإلنترنت. علٌها لتحمك من الهوٌة والمصادلةلمٌزة أمان  كولومبٌاماطعة مفً                    
          

 متى سيتم التحقق من هويتي والمصادقة عليها؟ :سؤالال       
 
 عبر اإلنترنت. تعوٌض البطالةالتحمك من هوٌتن والمصادلة علٌها عند تمدٌم مطالبة أولٌة للحصول على  سيتم اإلجابة:      

    ضٌللحصول على تعولدمت مطالبة إضافٌة  إذا فتح مطالبة إعانات البطالة أو دتعأهوٌتن إذا المصادلة على تم ستو                  
                                          عن طرٌك اإلنترنٌت.                                                                            البطالة                  

    
 سيتم التحقق من هويتي والمصادقة عليها؟كيف : سؤالال       
 

              من هوٌتن أكد التعلٌها من أجل  تحمك من الهوٌة والمصادلةلل أمان مٌزةالبطالة عن  تعوٌضال مكتب ٌستخدم: اإلجابة     
                           مطابمة عن طرٌكلتحمك من بٌاناتن الشخصٌة ٌتم ا األولٌة،المطالبات  تمدٌم أثناء .هاعلٌ ةدلاصالمو               

                  تهاسرل أخطارولتملٌل  هوٌتنمن لتأكد ل ذلن،السجالت. باإلضافة إلى  بٌانات مع لاعدة اتمدمه التً المعلومات              
            من اإلجابة  المعلومات التً ستتمكنعلى  باالعتمادرٌة اختٌاذات أجوبة  أسئلة سلةسل اإلجابة على سٌُطلب منن              
   لن تتمكن من ف لحصول على إعانات البطالةا هوٌة شخص آخر لتمدٌم طلبم استخدا كنت تحاول فمط فإذا علٌها              
                                                   صحٌح.بشكل ة اإلجابة على األسئل              

       
 ئلة ذات خيارات اإلجابة أجب على األس قاعدة بيانات السجالت؟ في حال لميحدث إذا لم تتطابق هويتي مع سماذا  :سؤالال 

 صحيح؟ المتعددة بشكل                  
 

سبب سٌت صحٌح،بشكل  ةمتعددٌة الاالختٌاراإلجابات  األسئلة ذاتلم تجب على  انأوذا لم تتطابك معلوماتن بدلة إ اإلجابة:        
نا )مكتب تعوٌضسٌُطلب منن تزوٌد مكتبوالمزاٌا.  الحصول على ، مما ٌمنعن منمطالبتنمشكلة فً ذلن بحدوث                   
من هوٌتن. سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بنكولومبٌا( بوثائك ممبولة للتحمك ة مماطعفً البطالة                   
سٌصدر لرار              وثائمن،مكتبنا ستلم بمجرد أن ٌ العملٌةرونً لتوضٌح هذه اإللكت البرٌدب التعلٌماترسال إبأو                 

ٌض البطالةالبطالة حتى ٌؤكد مكتب تعو عن تأمٌن تعوٌض مبالغ ٌةأ ٌتم دفع ولن هوٌتن. صحة بخصوص                  
                                               .المستلمة وثائك هوٌتنمع  ارنةمبالممنها بشكل صحٌح ك التحم أن هوٌتن لد                

                                                                             
 تقديمها إلثبات شخصيتي؟ يعل ما الوثائق التي يجب :سؤالال       
 

 .صادرة عن جهة حكومٌةو هوٌة تحمل صورتن الشخصٌة عن:اُ مصدلةَ ٌجب علٌن تمدٌم وثائك أصلٌة أو نسخ :اإلجابة       
   ثائك أخرى تحتوي على اسمن لد ٌُطلب منن تمدٌم و ذلن،. باإلضافة إلى وبطالة الضمان االجتماعً الخاصة بن                 

  .اإللكترونًن وعنوانأ                 
 
 

الشبئعة حىل التحقق من الهىية والمصبدقة عليهب  األسئلة  

 

 



   
 الوثائق الشخصية الخاصة بي؟  ي تقديمجب علكيف ي: سؤالال      

 
     إلى أحد مراكز التوظٌف  معن الوثائك الشخصٌة مصطحبا الحضور شخصٌاٌُطلب منن  هوٌتن،من أكد للت :اإلجابة      

    حضورالن تعذر علٌن إف( أٌام تموٌمٌة. 7جمٌع أنحاء مماطعة كولومبٌا فً غضون سبعة ) المنتشرة فً األمرٌكٌة               
   ( أٌام 7وثائك هوٌتن عبر البرٌد اإللكترونً أو الفاكس فً غضون سبعة )اً مصدلةً عن إرسال نسخ شخصًٌا ٌمكنن               
   تموٌمٌة. سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بن أو إرسال التعلٌمات عبر البرٌد اإللكترونً لتوضٌح هذه                
                                                                  .نشرةٌف األمرٌكٌة فً أسفل هذا المراكز التوظ عمل كل العملٌة. تم إدراج موالع وساعات               

 
 عيش خارج الوالية؟ يمكنني إثبات شخصيتي إذا كنت أ : كيفسؤالال     

  
ً لغٌر الممٌمٌن فً مماطعة كولومبٌا إرسال نسخ ٌُسمح: اإلجابة       وثائك هوٌتهم أو إرسالها بالبرٌد اإللكترونً. صدلة عنم ا

 أو إرسال التعلٌمات عبر البرٌد اإللكترونً لتوضٌح هذه العملٌة. سٌموم فاحص تعوٌضات البطالة إما باالتصال بن               
 

 ؟عليها هل يمكنني اختيار عدم المشاركة في برنامج التحقق من الهوية والمصادقة :سؤالال     
 

  طلب للحصولبتمدٌم  تبدأ عندما علٌها. نامج التحمك من الهوٌة والمصادلةال ٌمكنن إلغاء االشتران فً بر كال، اإلجابة:     
 بطالة، سٌتم التحمك من بطلب إضافً للتعوٌض عن ال تتمدمأو البطالة تعوٌض البطالة أو تعٌد فتح مطالبة ب مساعداتعلى              

 .اومصادلتهل مٌزة أمان التحمك من الهوٌة المعلومات التً تمدمها تلمائًٌا من خال             
 

 

 مراكز التوظيف االمريكية
 

االتصالمعلومات   المركز الموقع ساعات العمل 
 

(202) 724-2337        الهاتف:رقم  

 (202) 543-6794 الفاكس:     رقم 

  

الجمعة – اإلثنٌن  
 

61:3: – 80:08  

 
4058 Minnesota Avenue, NE 
Washington, DC 20019 

–مركز التوظٌف األمرٌكً   
 المركز الرئٌسً

 
 
  (202) 576-309        الهاتف: رقم 

الجمعة – اإلثنٌن  
 

61:3: – 80:08  

 
CCDC - Bertie Backus 
Campus 5171 South Dakota 
Avenue, NE  
Washington, DC 20017 

–مركز التوظٌف األمرٌكً   
 شمال شرق

 

    (202) 442-4577     الهاتف:رقم  

   

   (202) 481-3452 الفاكس:  رقم  

     

الجمعة – اإلثنٌن  
 

61:3: – 80:08  
 

 
Frank D. Reeves Municipal  

Center 2000 14th Street, NW 

  3rd Floor  
  Washington, DC  20009 

–مركز التوظٌف األمرٌكً   
 شمال غرب

 
 (202) 899-6040      الهاتف: رلم 

  

الجمعة – اإلثنٌن  
 

61:3: – 80:08  

 
  2330 Pomeroy Rd, SE     
  Washington, DC 20020 

–مركز التوظٌف األمرٌكً   
 جنوب شر

 


