تسجيل الخدمة أإللـــزامية  :أجــــوبة األســـئلة الشـــائــعـة
(س) من هُــم ال ُمــلزمون بالتســجيل؟
(ج) يُلزم القانون الفيديرالي {إلتحادي} كل الرجال المقيمين في الواليات المتحدة ؛ تقريبا ً ؛ والذين تتراوح أعما ُرهُم مابين سن (62-81
سنة) بأن يســجلوا أسماءهم في نظام الخدمة اإللزامية .وهذا يشمل األفراد غير المواطنين و ذوي المواطنة{الجنسيات} المزدوجة  ،وذلك
بغض النظر عن حالة أو وضع هجرتهم  .يُســـتثنى من هذا التسجيل فقــط الذكور فقط غير المواطنين والحاملين لتأشيرة دخول الطالب أو
لتأشيرة الزائرين أومن هم ضمن طاقم دبلوماسي أو مهمة تجارية .
(س) متي يستوجب علي الرجل أن يسجل؟
(ج) أي رجل مقيم في الواليات المتحدة لمدة أكثر من  03يوما عندما يكون عمره ما بين ( )62-81سنة يجب ان يُسجل إسمه .وبمجرد
بلوغ الذكور ل ُعمر  81سنة أثناء تواجده في الواليات المتحدة  ،فإنه ينبغي عليه أن يُسجل إسمه بالخدمة خالل  03يوما من عيد ميالده
الثامن عشر  .و يقبل التسجيل المـتأخر لحين بلوغ الشخص ســن الـ  62سنة.
(س) هل هُناك عالقة بين اآلهلية للحصول على المواطنة {الجنسية} بإلزامية التسجيل في نظام الخدمة ؟
(ج) الرجل المقيم الذي يتمني أن يصبح مواطنا يجب أن يكون مسجال في نظام الخدمة اإللزامية إذا كان مقيما في الواليات المتحدة ألكثر
من  03يوما ما بين عمر ( )62-81سنة .بعد بلوع سن  08سنة يُصبح التسجيل في نظام الخدمة غير إلزاميا ً للحصول على المواطنة
{الجنسية} ،مع وجوب ُمراعاة أن العديد من الفُـرص الثمينة ال ُمـتاحة مرتبطة بالتسجيل في نظام الخدمة اإللزامية.
(ٍس) ماهي الفرص المتاحة المرتبطة بالتسجيل في نظام الخدمة اإللزامية ؟
(ج) الرجال المشمولون بالتسجيل والذين لم يسجلوا ليسوا مؤهلين للحصول علي فرص معينة  .وهذه تشمل:
 القروض اإلتحادية للطلبة .
 القبول في البرامج التدريبية للتشغيل الممولة إتحادديا .
 الدرجات الوظيفية مع دوائر الحكومة اإلتحادية  ،مع الواليات وإدارات الحكومات المحلية و في بعض مصالح العمل في القطاع
الخاص .
 الحصول علي أو تجديد رُخصــة قيادة السيارات في ُمعظم الواليات .
رُبــما يُحرم الرجال الذين يفشلون في التسجيل عند بلوغهم ســن الـ  62من العمر من وبشكل دائم من فرص األفادة من هذه اإل متيازات.
كما ينُــص القانون علي أن الرجال الذين لم يسجلوا ُربــما يواجهوا بغرامة قد تصل إلى مبلغ  653,333دوالر ،باإلضافة إلي إحتمال
تع ُرضُـهم لعقوبة السجن والتي رُبما تصل الي خمس سنوات.
(س) كيف يُمكن للرجال أن يسجلوا؟
(ج) الرجال الحاصلين علي رقم الضمان اإلجتماعي بإمكانهم التسجيل بالموقع األلكتروني علي :
www.sss.gov
أمــا بالنسبة للرجال الغير حائزين علي رقم الضمان اإلجتماعي {السوشيال سيكيوروتي}أو ليس بإمكانهم التسجيل من خالل الكومبيوتر،
فإنه بإمكانهم إمالء إستمارات التسجيل المتوفرة لدي دوائر البريد.
(س) هل يُعتبر نظام الخدمة اإللزامية جزءاً من الجيش {الخدمكة العسكرية}؟
(ج) كال  .حيث يعتبر نظام الخدمة اإللزامية جُــزءاً من وكالة مدنية  .وبناءاً على ذلك  ،فإن الرجال الذين يسجلون لهذه الخدمة ال يمكن
إعتبارهم مسجلين أو موقعين ألداء الخدمة العسكرية كأعضاء في الجيش.
(س) كيف بإمكاني ان أحصل علي المزيد من معلومات في هذا الشــأن ؟
(ج) تتوفر معلومات وافية حول التسجيل في نظام الخدمة اإللزامية علي موقع الشبكة العنكبوتية :
www.sss.gov

