
FINGERPRINT APPOINTMENT 
DSHS 27-059 PE (REV. 11/2022) Persian (Farsi / Dari)

 نوبت انگشت نگاری 
Fingerprint Appointment 

 از این فرم برای تعیین زمان
 نوبت انگشت نگاری سازمان خدمات اجتماعی و بھداشتی استفاده کنید. 

 توسط سیستم بررسی سابقھ تکمیل شود  : 1 بخش

 اطالعات زیر را ارائھ نماید: نھاد درخواست کننده بررسی اثر انگشت باید   .    1

:BCCU شناسھ درخواست /OCAشماره  : BCCUشماره حساب 

تاریخ تولد:  نام متقاضی: 

تلفن تماس قابل دسترسی در روز:   آدرس:

 باید جمع آوری شود  IdentoGO / IDEMIAاطالعاتی کھ پیش از تعیین نوبت انگشت نگاری نزد  :2بخش 

 و اطالعات زیر ھنگام تعیین نوبت انگشت نگاری خود آماده باشید.  1برای ارائھ اطالعات بخش 
 تلفن تماس قابل دسترسی در روز (کد منطقھ / شماره) . 3 محل تولد (ایالت / کشور). 2 شماره تامین اجتماعی (اختیاری). 1

جنسیت. 4
 نامشخص      زن         ردم  

 وزن (پوند) . 6 قد (فوت / اینچ). 5

 نژاد . 7

 سرخپوست آمریکایی     
 آسیایی  
 سیاه پوست  
 سفید پوست  
 نامشخص  

رنگ مو . 8

 قرمز  بدون مو 
شنی  مشکی 
سفید  بلوند  
 نامشخص  قھوه ای 
 خاکستری 

 رنگ چشم . 9

فندقی مشکی
 خرماییآبی

 چند رنگ قھوه ای
 صورتی طوسی    
 نامشخص  سبز       

 ھنگام تعیین نوبت انگشت نگاری این بخش را پر کنید :3بخش 

تماس بگیرید تا نوبت انگشت نگاری خود را نزد  1-888-771-5097مراجعھ کنید یا با شماره  https://wa.ibtfingerprint.comبھ آدرس       .1
IdentoGO / IDEMIA     .تعیین کنید 

 از فضای خالی زیر برای نوشتن تاریخ، زمان، و مکان نوبت انگشت نگاری خود استفاده کنید:      .2

زمان:   تاریخ / روز ھفتھ:  

 مکان / آدرس:   

 ) IDشماره ملی ( :4بخش 

است را ھمراه خود داشتھ باشید. مدارک شناسایی منقضی   منقضی نشدهدر شده توسط دولت کھ اص  مدرک شناسایی عکس دارمی بایست یک  برای نوبت انگشت نگاری 
 روند تجدید آن ھستید. مدرک شناسایی منقضی شده عکس دار باید ھمراه مدرک شناسایی موقت باشد و   حال طی شده پذیرفتھ نخواھند شد مگر اینکھ ثابت کنید کھ شما در

 نیاز باشد مجدد نوبت تعیین کنید.  نام ھا باید ھمخوانی داشتھ باشند در غیر این صورت ممکن است

 صادر شده توسط دولت کھ پذیرفتھ می شوند:  مدارک شناسایی عکس داررایج  نواعا

 یالت واشنگتن)گواھینامھ رانندگی ایاالت متحده، یا ھر مدرک شناسایی صادر شده توسط فدرال، ایالت، یا دولت محلی (از جملھ مجوز رانندگی حین آموزش ا •

 شناسایی خدمات نیروھای مسلح ایاالت متحده (ارتش، نیروی ھوایی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی، و غیره) ھر نوع مدرک  •

 پاسپورت ایاالت متحده  •

 پاسپورت خارجی (با عکس و امضا)  •

 مدرک شناسایی قبیلھ ای بھ رسمیت شناختھ شده توسط فدرال  •

 صادر شده توسط دولت کھ قابل پذیرش ھستند در وب سایت   مدارک شناسایی عکس دار اطالعات بیشتر در مورد مدرک شناسایی و فھرستی از انواع 
IDEMIA  / IdentoGO   :قابل دسترسی استIdentification_Washington.pdf-https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable 

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

