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متطلبات الهوية ومحل اإلقامة
للمواطنين األمريكيين
كجزء من الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتحسين عملية إصدار أوراق اعتماد الهوية على نحو آمن ،تطلب والية بنسلفانيا من المواطنين
األمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على رخصة قيادة بوالية بنسلفانيا أو تصريح مؤقت للمتدربين على القيادة ( )Learner’s Permitأو
بطاقة هوية ( )IDأو تحويل المواطنين األمريكيين لرخصة قيادة صادرة خارج الوالية أو بطاقة هوية ،التقدم بالوثائق التالية.

المتطلبات المتعلقة بالعمر للمواطنين األمريكيين
يجب أال يقل عمر األشخاص المتقدمين للحصول على رخصة قيادة غير تجارية عن  16عامًا.
يجب أال يقل عمر األشخاص المتقدمين للحصول على بطاقة هوية عن  10أعوام.
يجب أال يقل عمر األشخاص المتقدمين لتحويل رخصة قيادة غير تجارية عن  16عامًا ونصف.
يجب أال يقل عمر األشخاص المتقدمين للحصول على تصريح مؤقت للمتدربين على القيادة ( )Learner’s Permitبوالية بنسلفانيا
عن  16عامًا.
ال يمكن تحويل التصاريح المؤقتة للمتدربين على القيادة الصادرة خارج الوالية واعتمادها في بنسلفانيا.
يجب أال يقل عمر األشخاص المتقدمين للحصول على رخصة قيادة تجارية أو تحويلها عن  18عامًا للقيادة داخل الوالية أو  21عامًا أو أكثر
للقيادة بين الواليات.

المقيمون في والية بنسلفانيا
إذا كنت دون  18عامًا وتقيم في والية بنسلفانيا ،فستحتاج إلى تقديم:
 oأحد إثباتات الهوية من القائمة أ ،و
 oبطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك.
إذا كان عمرك  18عامًا أو ما فوق وتقيم في والية بنسلفانيا ،فستحتاج إلى تقديم:
o

أحد إثباتات الهوية من القائمة أ،

o

إثباتين لمحل اإلقامة من القائمة ب ،و

o

بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك.

المقيمون ً
حديثا في والية بنسلفانيا

يجب أن يحصل األشخاص المقيمون ً
حديثا في والية بنسلفانيا الذين يحملون رخصة قيادة صالحة من والية أمريكية أخرى على رخصة قيادة
من بنسلفانيا في غضون  60يومًا من االنتقال إلى والية بنسلفانيا والتنازل عن رخصة القيادة الصادرة خارج الوالية و/أو بطاقة الهوية.
إذا كنت أحد المقيمين ً
حديثا في والية بنسلفانيا وانتهت صالحية رخصة قيادتك الصادرة من الوالية السابقة منذ أكثر من ستة شهور أو ال تحمل
معك رخصة قيادتك الصادرة من الوالية السابقة ،فسيُطلب منك تقديم طلب للحصول على تصريح مؤقت للمتدربين على القيادة من والية
بنسلفانيا وإجراء فحص النظر واختبارات المعرفة والطريق.
يمكن للمقيمين ً
حديثا في والية بنسلفانيا الذين يحملون رخصة قيادة صالحة من بورتوريكو أو إحدى المقاطعات األمريكية أو األراض التابعة
للواليات المتحدة تحويل رخصة قيادتهم الصالحة لرخصة قيادة غير تجارية بوالية بنسلفانيا.
يمكن للمقيمين ً
حديثا في والية بنسلفانيا الذين يحملون رخصة قيادة تجارية ( )CDLصالحة من والية أخرى داخل الواليات المتحدة تحويل
رخصة قيادتهم التجارية إلى رخصة قيادة تجارية بوالية بنسلفانيا.
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إذا كنت دون  18عامًا وتقيم ً
حديثا في والية بنسلفانيا ،فستحتاج إلى تقديم:
 oأحد إثباتات الهوية من القائمة أ،
 oبطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك ،و
 oرخصة القيادة الصادرة خارج الوالية و/أو بطاقة الهوية.
إذا كان عمرك  18عامًا أو ما فوق وتقيم ً
حديثا في والية بنسلفانيا ،فستحتاج إلى تقديم:
o

أحد إثباتات الهوية من القائمة أ،

o

إثباتين لمحل اإلقامة من القائمة ب،

o

بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك ،و

 oرخصة القيادة الصادرة خارج الوالية و/أو بطاقة الهوية.

القائمة أ:
إثباتات الهوية المقبولة بالنسبة للمواطنين األمريكيين:
	oشهادة ميالد بختم بارز (صادرة في الواليات المتحدة األمريكية من هيئة حكومية معتمدة ،بما فيها المقاطعات األمريكية أو بورتوريكو.
لن تُقبل شهادات الميالد غير األمريكية).
o

شهادة الجنسية األمريكية (نموذج دائرة الهجرة والتجنيس 	)N-560

o

شهادة التجنس (نموذج دائرة الهجرة والتجنيس  N-550أو )N-570

o

جواز سفر أمريكي صالح

مالحظة :لن يتم قبول إال جوازات السفر والوثائق األصلية الصالحة .وإذا كان اسمك في وثيقتك األصلية يختلف عن اسمك الحالي،
فينبغي أن تقدم وثيقة توضح الصلة بين االسمين ،مثل عقد زواج أو حكم بالطالق أو قرار محكمة أصلي.

القائمة ب:
قائمة الوثائق المقبولة إلثبات محل اإلقامة بالنسبة للمتقدمين البالغين  18عامًا أو ما فوق:
 oسجالت الضرائب

 oنموذج W-2

 oعقود اإليجار

 oترخيص األسلحة الحالي

 oمستندات الرهن العقاري

	oفواتير المرافق الحالية
(الماء والغاز والكهرباء واشتراك التلفزة وغيرها)

مالحظة :بالنسبة لفواتير المرافق الحالية :ال يتم قبول فواتير الهاتف الخلوي/الجوال أو جهاز النداء اآللي ( .)Pagerوإذا كنت تقيم مع شخص وليس لديك فواتير
باسمك ،فإنك ال تزال بحاجة إلى تقديم إثباتين لمحل إقامتك .أحدهما إحضار الشخص الذي تقيم معه ،باإلضافة إلى رخصة قيادته أو بطاقة هوية عليها
صورته إلى مركز رخصة القيادة .وستحتاج ً
ثان لمحل اإلقامة ،مثل خطاب رسمي (كشف حساب مصرفي أو إشعار ضريبي أو
أيضا إلى تقديم إثبات ٍ
اشتراك مجلة ،إلخ) يحمل اسمك وعنوانك .ويجب أن يتطابق العنوان مع عنوان الشخص الذي تقيم معه.

الرجاء مالحظة
أن جميع الوثائق يجب أن تتضمن نفس االسم وتاريخ الميالد أو تكون هناك صلة بين المعلومات الموجودة في الوثائق .قد يُطلب منك تقديم
ً
(مثال ،عقد الزواج أو أمر من المحكمة بتغيير االسم أو حكم بالطالق ،إلخ).
مستندات إضافية في حال تعذر إيجاد عالقة بين الوثائق

