ثبت نام خدمت گزینشی :پاسخ به پرسش های رایج
[س] چه کسانی باید ثبت نام کنند؟
[ج] بر طبق قانون فدرال ،تقریبا تمامی مردان بین سنین  ٨١تا  ٦٢سال که در ایاالت متحده زندگی می کنند ملزم هستند که
درسیستم خدمت گزینشی ثبت نام کنند .این قانون شامل افراد غیرشهروند و با ملیت دوگانه ،صرفنظر از وضعیت مهاجرتی
آنها ،نیزمی شود .تنها غیرشهروندانی که دانشجو بوده یا دارای روادید بازدید ،یا متعلق به یک ماموریت تجاری یا
دیپلماتیک هستند ،ازثبت نام معاف هستند.
[س] چه موقع این افراد باید ثبت نام کنند؟
[ج] هر مرد بین سنین  ٨١تا  ٦٢ساله که بیش از ٠٣روز در ایاالت متحده اقامت داشته باشد ،ملزم است که خود را برای
ثبت نام معرفی کند .اگرمردی در حین اقامت در ایاالت متحده ،به سن  ٨١سالگی برسد ،الزم است در عرض  ٠٣روز از
زمان تاریخ تولد خود  ،ثبت نام بعمل آورد .ثبت نام تاخیر یافته تا زمان تولد  ٦٢سالگی مرد پذیرفته می شود.
[س] آیا واجد شرایط شهروندی به ثبت نام خدمت گزینشی مربوط است؟
[ج] مردان مهاجرمتمایل به کسب شهروندی درصورتیکه بیش از ٠٣روز دربین سنین  ٨١تا  ٦٢سالگی در ایاالت متحده
زندگی کرده باشند ،می بایست درسیستم خدمت گزینشی ثبت نام کنند .پس ازرسیدن به سن  ٠٨سالگی  ،ثبت نام خدمت
گزینشی دیگر جزو شرایط کسب شهروندی محسوب نمی شود .بااین وجود ،موقعیت های بیشمار مهم دیگری به ثبت نام
مربوط می شوند.
[س] موقعیت های دیگرمربوط به ثبت نام کدام هستند؟
[ج] مردانی که ملزم به ثبت نام هستند واز آن خودداری می کنند واجد کسب موقعیتهای مشخصی نخواهند بود.
اینها شامل موارد زیر است:
 وام های دانشجویی فدرال؛
 کاریابی در برنامه های آموزش شغلی با بودجه فدرال؛
 کسب شغل هایی در دولت فدرال ،بسیاری از آژانسهای دولتی محلی و یا ایالتی  ،و برخی کارفرمایان
خصوصی؛ و
 دریافت و یا تجدید گواهینامه رانندگی دراکثرایاالت
مردانی که تا تاریخ تولد  ٦٢سالگی خود ازثبت نام خودداری کنند ،ازدریافت این فرصت ها بطور دائم محروم خواهند شد.
قانون همچنین برای مردانی که ازثبت نام خودداری می کنند جریمه ای تا حد  ٦٠٣٫٣٣٣دالر به انضمام حداکثر پنج سال
حبس مقرر ساخته است.
[س] چگونه مردان ثبت نام کنند؟
[ج] مردانی که دارای شماره امنیت اجتماعی هستند می توانند ازطریق وب سایت  www.sss.govثبت نام بعمل آورند.
مردانی که فاقد شماره امنیت اجتماعی هستند ،و یا دسترسی به کامپیوتر ندارند ،قادرند با مراجعه به هراداره پستی در
ایاالت متحده ،فرم ثبت نام را بدست آورند.
[س] آیا سیستم خدمت گزینشی بخشی از نظام ارتشی محسوب می شود؟
[ج] خیر .سیستم خدمت گزینشی یک ارگان مدنی (غیرنظامی) است .مردانی که ثبت نام بعمل می آورند ،برای عضوشدن
در ارتش ثبت نام نمی کنند.
[س] ازکجا اطالعات بیشتر بدست بیاورم؟
[ج] اطالعات بیشتردر مورد ثبت نام خدمت گزینشی در  www.sss.govموجود است.

سریع است .آسان است.
www.sss.gov

قانون است.

