ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب( -اﻹﻗﺎمﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ )أ( الدخل

ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج( الهويﺔ

أحد مﻤﺎ يلي:

واحد ﻋلﻰ اﻷﻗل مﻤﺎ يلي:

أحد مﻤﺎ يلي:

 -ﻋﺎﺋﺪ ضريبﺔ فيﺪراﻟيﺔ أو وﻻيﺔ آيوا  2020أو .2021

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ حكوميﺔ )ﺑعنوان حﺎﻟﻲ(.

 -رخصﺔ اﻟقيﺎدة اﻷمريكيﺔ

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ جهﺔ حكوميﺔ )ﺑﺎﻟعنوان اﻟحﺎﻟﻲ(

 -ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  2أسبوع مﻦ إيصﺎل اﻟﺪفع.

 -رخصﺔ ﻗيﺎدة وﻻيﺔ آيوا )ﺑعنوان حﺎﻟﻲ(.

 -جواز سﻔر أمريكﻲ أو أجنبﻲ

 -رخصﺔ ﻗيﺎدة وﻻيﺔ آيوا )ﺑﺎﻟعنوان اﻟحﺎﻟﻲ(

 -ﻛﺸﻒ أجور يغﻄﻲ أسبوﻋيﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ ﻋﺪم اﻟقيﺎدة ﻟوﻻيﺔ آيوا )ﺑعنوان حﺎﻟﻲ(.

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎمﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻷمريكيﺔ )اﻟبﻄﺎﻗﺔ اﻟخضراء(

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ وﻻيﺔ أيوا ﻟغير اﻟسﺎﺋقيﻦ )ﺑﺎﻟعنوان اﻟحﺎﻟﻲ(

 -خﻄﺎب مﻦ ﺻﺎحﺐ ﻋﻤل يوضﺢ تواريخ اﻟعﻤل واﻟﺪخل ﻟﻤقﺪم اﻟﻄﻠﺐ.

 -جواز سﻔر أمريكﻲ )ﺑعنوان حﺎﻟﻲ(.

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ اﻟوﻻيﺔ اﻷمريكيﺔ ﻟغير اﻟسﺎﺋقيﻦ

 -جواز سﻔر أمريكﻲ )ﺑﺎﻟعنوان اﻟحﺎﻟﻲ(

 -ﻛﺸﻒ فواﺋﺪ تأميﻦ اجتﻤﺎﻋﻲ أو .SSI

 -ﻛﺸﻒ حسﺎب ﺑنكﻲ.

 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤكتبﺔ اﻟعﺎمﺔ )مﻦ مكتبﺔ ﻋﺎمﺔ فﻲ مقﺎطعﺔجونسون(

 -اﻟهويﺔ اﻟقنصﻠيﺔ)(CID

 -فواﺋﺪ اﻟبﻄﺎﻟﺔ.

و

 -تسجيل اﻟﻤرﻛبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﺑﻤقﺎطعﺔ جونسون.

 -فواﺋﺪ اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﻤعﺎش /اﻟتقﺎﻋﺪ.

 -إيصﺎل سﺪاد اﻟهﺎتﻒ اﻟﻤنزﻟﻲ اﻟحﺎﻟﻲ.

 -فواﺋﺪ ﺑرنﺎمﺞ استثﻤﺎر اﻷسرة )(FIP

 -ﻋقﺪ إيجﺎر حﺎﻟﻲ.

 -فواﺋﺪ اﻟﻤحﺎرﺑيﻦ اﻟقﺪامﻲ.

 إيصﺎل سﺪاد اﻟعﻤل. ﻛﺸﻒ ﻋﺎﺋﺪات أو ضريبﺔ اﻟﺪخل اﻟﻔيﺪراﻟيﺔ أو ﻟﻠوﻻيﺔ )اﻟعﺎم اﻟحﺎﻟﻲ( فﺎتورة اﻟتأميﻦ )مﺎﻟﻚ اﻟﻤنزل أو اﻟﻤستأجر أو اﻟصحﺔ أو اﻟحيﺎة أو اﻟسيﺎرة(. استﺪﻋﺎء هيئﺔ اﻟﻤحﻠﻔيﻦ أو أمر اﻟﻤحكﻤﺔ اﻟصﺎدر ﻋﻦ محكﻤﺔ اﻟوﻻيﺔ أو اﻟﻤحكﻤﺔاﻟﻔيﺪراﻟيﺔ.
-

رسﺎﻟﺔ مﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟخﺪمﺔ اﻻجتﻤﺎﻋيﺔ أو مقﺪم اﻟرﻋﺎيﺔ اﻟصحيﺔ أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻟحكوميﺔ توضﺢ اﻻسم وﻋنوان مقﺎطعﺔ جونسون مﻦ اﻻثنﻲ ﻋﺸر شهر
اﻟﻤﺎضيﺔ.
ﺑيﺎن ضريبﺔ اﻷمﻼك اﻟﻤحﻠيﺔ )اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ(.

-

إيصﺎل سﺪاد اﻟرهﻦ اﻟعقﺎري ) - 2020حتﻰ اﻵن(.

-

أﺻل اﻟﻤستنﺪات مﻦ إحﺪى مؤسسﺎت اﻟخﺪمﺎت اﻟصحيﺔ أو اﻻجتﻤﺎﻋيﺔ.

-

إثبﺎت ﻗﺎﺻر مسجل فﻲ مﺪرسﺔ ﻋﺎمﺔ أو خﺎﺻﺔ فﻲ مقﺎطعﺔ جونسون.

-

فﺎتورة مرافق ﺑﺎﻻسم واﻟعنوان.

-

ﺑﻄﺎﻗﺔ تسجيل اﻟنﺎخﺐ.

-

 -معرف مجتﻤع مقﺎطعﺔ جونسون

و
أو
اثنين مﻤﺎ يلي:
 ﺑﻄﺎﻗﺔ رﻗم تعريﻒ دافع اﻟضراﺋﺐ اﻟﻔردي فﻲ اﻟوﻻيﺎت  -نسخﺔ مصﺪﻗﺔ مﻦ شهﺎدة اﻟﻤيﻼد اﻷمريكيﺔ أو اﻷجنبيﺔاﻟﻤتحﺪة( ) (ITINيجﺐ أن تكون مصحوﺑﺔ ﺑهويﺔ مع
ﺻورة فوتوغرافيﺔ(
 -تأشيرة اﻟوﻻيﺎت اﻟﻤتحﺪة.

 -رخصﺔ اﻟقيﺎدة اﻷجنبيﺔ

 ﺑﻄﺎﻗﺔ تسجيل اﻟنﺎخﺐ )يجﺐ إﺑراز شهﺎدة اﻟﻤيﻼد  -ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟهويﺔ اﻟوطنيﺔ )يجﺐ تضﻤيﻦ )اﻻسم واﻟصورةوتﺎريخ اﻟﻤيﻼد(.
اﻷﺻﻠيﺔ(.
 -هويﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟعﻤل أو اﻟﻤﺪرسﺔ.

 -ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟضﻤﺎن اﻻجتﻤﺎﻋﻲ.

 ﺑﻄﺎﻗﺔ هويﺔ ﻋسكريﺔ أمريكيﺔ أو أجنبيﺔ) .يجﺐ إﺑراز هويﺔ إدارة اﻟتصحيﺢ.شهﺎدة اﻟﻤيﻼد اﻷﺻﻠيﺔ(.
-

وثيقﺔ إنﻔﺎذ اﻟهجرة واﻟجﻤﺎرك.

