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 موعد أخذ بصمة اإلصبع  
 Fingerprint Appointment 
 استخدم ھذا النموذج للمساعدة في تحدید موعد 
 لدى وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة ألخذ بصمة اإلصبع. 

 یُعبأ ھذا الجزء بواسطة نظام التحقق من الشخصیة  القسم األول: 

 التحقق من بصمة اإلصبع تقدیم المعلومات التالیة:یجب على الوكالة التي تطلب  .1

        ): BCCUرقم الحساب لدى الوحدة المركزیة للتحقق من الشخصیة ( 
ف االستفسار لدى  رة للقضیة (/BCCUُمعّرِ        ): OCAرقم الوكالة الُمصدِّ

       تاریخ المیالد:         اسم المتقدم:  
       رقم الھاتف خالل النھار:        العنوان:   

 IdentoGO / IDEMIAمعلومات یتم جمعھا قبل تحدید موعد أخذ بصمة اإلصبع لدى  القسم الثاني: 

 كن مستعدًا لتقدیم المعلومات من القسم األول والمعلومات أدناه عند تحدید موعد أخذ بصمة اإلصبع الخاص بك. 
 .  رقم الضمان االجتماعي (اختیاري) 1
      

 .  مكان المیالد (الوالیة/الدولة)2
      

 .  رقم الھاتف خالل النھار (رمز المنطقة/الرقم) 3
      

 .  الجنس 4

 غیر معروف أنثى  ذكر       
 .  الطول (قدم/بوصة) 5
      

 .  الوزن (رطل) 6
      

 .  الِعرق 7

 أمریكي ھندي   
 آسیوي  
 أسود  
 أبیض  
 غیر معروف 

 .  لون الشعر 8 

 أحمر   أصلع  
 رملي   أسود 
 أبیض    أشقر 
 غیر معروف   بني  
 رمادي  

 .  لون العینَین9

 عسلي  أسود 
 بني محمر  أزرق 
 متعددة األلوان  بني  
 وردي  رمادي               
 غیر معروف  أخضر             

 امأل ھذا القسم أثناء تحدید موعد أخذ بصمة اإلصبع الخاصة بك  الثالث: القسم 

 / IdentoGOلتحدید موعد أخذ بصمة اإلصبع الخاصة بك لدى  1-888-771-5097أو اتِصل على الرقم  https://wa.ibtfingerprint.comانتقل إلى   .1
IDEMIA . 

 استخدم ھذه المساحة لكتابة تاریخ موعد أخذ بصمة اإلصبع الخاصة بك، ووقتھ، ومكانھ:  .2

       الوقت:        التاریخ/الیوم من األسبوع:  

       المكان/العنوان:  

 تحدید الشخصیة (الھویة)  : 4القسم 

معك إلى موعد أخذ بصمة اإلصبع.  لن یتم قبول الھویة منتھیة الصالحیة ما لم تثبت أنك  وغیر منتھیة الصالحیةصادرة عن الحكومة  ھویة تحمل صورتكیجب علیك إحضار 
 جدولة الموعد الخاص بك.  تجري عملیة تجدیدھا.  ویجب أن ترافق الھویة منتھیة الصالحیة أي ھویة مؤقتة، ویجب أن تتطابق األسماء، وإال فإنھ قد یُطلب منك إعادة

 المقبولة الصادرة عن الحكومة:  تحمل صورتك للھویة التيالصیغ الشائعة 

 ة واشنطن). رخصة القیادة األمریكیة، أو أي ھویة صادرة عن جھة فیدرالیة، أو الوالیة، أو حكومة محلیة (بما في ذلك رخصة القیادة المؤقتة في والی •

 البحریة، أو مشاة البحریة، وما إلى ذلك)أي ھویة للخدمة في القوات المسلحة األمریكیة (الجیش، أو القوات الجویة، أو  •

 جواز السفر األمریكي  •

 جواز سفر أجنبي (یحمل صورة وتوقیعًا) •

 ھویة قبلیة معترف بھا فیدرالیًا  •

تروني الخاص بـ  على الموقع اإللك للھویة التي تحمل صورتكیمكن العثور على معلومات إضافیة عن الھویة وقائمة تضم جمیع الصیغ المقبولة الصادرة عن الحكومة 
IdentoGO / IDEMIA :Identification_Washington.pdf-https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable 

 

https://wa.ibtfingerprint.com/
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf

