
"SQ" أو "SI" ة هجرة خاصة تتضمن أكواد التصنيف تأشسي  •   

اء"،  •  بطاقة اإلقامة الدائمة )نموذج I-551(، والمعروفة باسم "البطاقة الخصض   
ئ أو طالب لجوء. مع إشارة إىل الفئة لتوضيح أنه تم قبول الشخص كالـكـج

 
ً
ا معقول ي توفر تأكيد  ها من األدلة المستندية الـكـت •  أمر من محكمة مختصة أو غسي   

أن مقدم الطلب مؤهل للحصول عىل ترخيص عاجل.

ي ترسيــــع مراجعة الطلب. يرـكـج مالحظة أن 
قد يؤدي عدم تقديم الوثائق إىل تأخسي قض

ي أنه  ي أنه يجب إصدار ترخيص أو تسجيل؛ وإنما تعـكـض خيص المعجلة ال تعـكـض عملية الست
سيتم ترسيــــع العملية فقط 

مزيد من المعلومات، اتصل بمجلس أو مكتب ترخيص المهن، أو أرسل بريًدا 
خيص  ونًيا إىل refugee@dca.ca.gov، أو تفضل بزيارة صفحة ويب "الوـت إلكوـت
المستعجل" التابعة إلدارة شؤون المستهلك. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بلغة 

ا عىل رقم إدارة 
ً
ية، فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة مجان ز أخرى غوـي اإلنجلوـي

شؤون المستهلك 498-2006 (833).

عملية اصدار ترخيص مستعجل 
ي اللجوء وحاميـي  ن وطاليـب لالجئوـي

ات الهجرة الخاصة تأشوـي

دائرة شؤون المستهلك
1625 North Market Blvd.

ساكرامنتو، كاليفورنيا 95834
)800( 952-5210 |  www.dca.ca.gov

ي كاليفورنيا، 
ض قض تحمي إدارة شؤون المستهلك )DCA( ومجالسها ومكاتبها المستهلكسي

ض  اوح ما بسي ي تست ي مختلف المهن الـكـت
وتخدمهم من خالل ترخيص وتنظيم المرخص لهم قض

ة أو طبيب بيطري، وغسي ذلك. محاسب إىل طبيب وحارس أمن ومقاول ومدير مقسج

ا من 1 يناير 2021، قد يتم ترسيــــع طلبات األفراد من الفئات التالية بواسطة  اعتبار 
مجلس إدارة أو مكتب إدارة شؤون المستهلك الخاص بمهنتهم:

ا للقسم 1157 من التبويب 8 من قانون الواليات المتحدة الالجئون، طبق   •   

•  أولئك الذين حصلوا عىل حق اللجوء من قبل وزارة الداخلية األمريكية،    
ا للمادة 1158 من التبويب 8 من  أو المدعي العام للواليات المتحدة، وفق 

 قانون الواليات المتحدة.

ا   وفق 
 
ا خاصا ة هجرة خاصة والذين تم منحهم وضع  •  األفراد الذين يحملون تأشسي  

للقسم 1244 من القانون العام 181-110 أو القانون العام 163-109 أو القسم 
602 )ب( من التبويب )6( من القسم )F( من القانون العام 111-8.

ض تقديم دليل عىل حالة  ي الحصول عىل ترخيص عاجل، يجب عىل المتقدمسي
للنظر قض

ئ أو طالب اللجوء عند تقديم حزمة الطلب.  ة الهجرة الخاصة بهم أو الالـكـج  تأشسي
 : تشمل أمثلة التوثيق ما يىلي

 ) ئ •  نموذج I-94، سجل الوصول / المغادرة، مع كود التصنيف: "RE" )الـكـج  
ئ أو طالب  أو "AY" )طالب لجوء(، أو معلومات أخرى تحدد الشخص كالـكـج

 لجوء.

PDE_22-213

ض التابع لوزارة الخدمات االجتماعية بوالية  ض الالجئسي يساعد برنامج إعادة توطسي
ات الهجرة الخاصة  ي اللجوء وحامىلي تأشسي ض وطالـكـج ض المؤهلسي كاليفورنيا، الالجئسي

ي كاليفورنيا. لمزيد من 
ض قض ض للحصول عىل إعادة توطسي هم من األشخاص المؤهلسي وغسي

 .www.cdss.ca.gov/refugee-services نامج، قم بزيارة المعلومات حول السج

https://www.dca.ca.gov/about_us/profession.shtml
mailto:refugee%40dca.ca.gov?subject=
https://www.dca.ca.gov/about_us/ab2113.shtml
https://www.cdss.ca.gov/refugee-services
mailto:refugee@dca.ca.gov
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