
 ،امریکا ایاالت متحده اقامت در   راجع بههژده گانه  نکات

 مکلف به دانستن آن خواهید بود که شما 

 

 !خوش آمدید  امریکاایاالت متحده به 

 

 

این    هذا  سند منظور  را  گردیده استتهیه  به  تطابق  تا شما  راستای  ایاالت  در    تانجدید    زنده گیبا    در 

اسر  تغیرانتفاعی در سر  اقامت حامی    مختلف  های  نهاد  کی ازمسل  کارمندانیاری رساند.    امریکا متحده  

متحده   تا  امریکاایاالت  اند  نموده  کلیدی    همکاری  اولیهنکات  های  نگرانی  گانآنعده    پیرامون  و   پناهنده 

دریافت نموده اند، شناسایی    اقامتدر ایاالت متحده امریکا  که قبالً   (SIV) ویژه مهاجرت  ویزه  مستفیدین

ایاالت متحده    وزارت امور خارجه  و مهاجرت  پناهنده گان  ، جمعیت ادارهتوسط    هذاپیشنهادات گردند. سپس  

جدیدی که    تجارب  آگاهی دهی در مورد   توحید گردیده اند تا شما را در راستای  ابزاریک  به عنوان    امریکا

 .گردید، کمک نمایندبا آنها روبرو خواهید   یشدر خانه جدید خو اقامت  حین

 

 ی دیگر:ها مساعدت و  (R&P) پذیرش و استقرار  امتیازات

 

اولیه شما    نیازمندیهای مرفوع ساختنبرای   ،محلی و فدرال  حکومتشما و شرکای    اقامتحامی   نهاد (1

قرار  شما    دسترسی که در  منابع  میزاندر اختیار دارند.    منابع محدودحین ورود به ایاالت متحده امریکا،  

به و    به موقعاشتغال  فراهم ساختن  .  خواهند داشتتلف بستگی  عوامل مخ  خواهند گرفت در واقع 

به عنوان بودجه   به شمار می روند که    منطقی  به  اهمیت  از  شما    به موقعبرای خودکفایی  مواردی 

 .می باشند سزایی برخوردار 

مخارج   (2 به دسترسو    گی   زنده فراهم ساختن  مختلف  در    دولت   حمایت  ی  های  متحده  گوشه  ایاالت 

از یک  نمی شو  فراهم شما    مساعدت های که برای.  می باشندمتفاوت    امریکا تا محل دیگر  د  محل 

به سر می    امریکامشخص  ی از ایالت های  که در یک  شما  دوستانآنعده    هرگاه.  تفاوت خواهند داشت

نخواهد بود که    این ی  معن به  هیچگاه    ، دریافت می کنند  ویژه  امتیازاتآنها  گویند که  می  به شما    برند،

   .را به دست خواهید آوردامتیازات عین شما نیز  

کردن ساحات پرهزینه به    زنده گی رنیا برای  وکالیف  در  ها  شهریکعده  منطقه مترو واشنگتن دی سی و   (3

امکان دارد امتیازاتی را که  .  می باشددشوار    اشتغال در آنهامسکن و    شمار می روند و دستیابی به

متذکره را به راحتی تکافو    مناطقدر    زنده گی  مخارج  ییدنمادر آنجا دریافت می    اقامتشما بر مبنای  

برای    هرگاه.  نکند گیرید  سفرشما  حاالتی  ،آماده گی می  استثنای  از که  به  متذکره  مناطق  در  شما 

که  ید  قادر به دریافت یک وظیفه ای شوشما  که  تا زمانیکه بتوانند    ی برخوردار باشیدیا دوستانو    اقارب

نمایند و برای تان مسکن  مالی    حمایتبه شکل دوامدار از شما    ،کافو نماید تشما را    زنده گیمخارج  



از مناطق دیگربهتر    در آن صورت فراهم نمایند،   تا به یکی  نقل مکان    ایاالت متحده امریکا  خواهد بود 

 .نمایید

  ، ر دیگ  منظقه به  از یک منطقه    امکان دارد نقل مکان   ایاالت متحده امریکا،   داخل شدن به خاک پس از   (4

، باالی امتیازاتی که شما  ایاالت متحده امریکادر    شده  تعیینمنطقه  از رفتن به    ورزیدن  امتناعهمچنان  

در    اقامت  حامی  نهاد به همین ترتیب، امکان دارد    بر مبنای اقامت دریافت می نمایید، اثرگذار باشند.

به خاطر داشته باشید    بنا  .  نباشدنقدی    مساعدت یا    / خدمات و  عین    قادر به فراهم نمودن جدید    محل

 .در میان بگذارید یشخو  اقامتحامی  نهادرا با  نقل مکان، این مسئله پالنگذاریقبل از که 

گی،   (5 رسیده  لحاظ  تفاوتهیچ از  رجحان  گونه  مهاجرت   ویزه  مستفیدینبرای    و  ویژه    و  (SIV) های 

ند وجود ندارد.  پیوند داشته اآنها    کار می کردند یا با  ایاالت متحده امریکا که برای دولت   پناهنده گانی

مذهب و    ،نژاد  ،تحت تأثیر ملیت  به هیچ وجه  اقامتو خدمات    دریافت امتیازات  برایبودن    شرایطواحد  

    .دنجنسیت قرار نمی گیر

فرد،  هیچ    رایب  حمایت مالی به دست آورید، شما نباید  ایاالت متحده امریکادر  اینکه شما بتوانید  رای  ی (6

 بپردازید.هزینه سازمان، هیچگونه یا و  اقارب ، ندوستامنجمله 

از  (7 آنکه  از  امریکا  خاک   بهشما  ورود    پس  متحده  گردید، شما    ایاالت  ماه سپری  پروسه  مدت شش 

 .نمودخواهید ( را آغاز IOMقرضه مخارج سفر سازمان بین المللی مهاجرت )پرداخت  

 

 شتغال: ا

 

پذیرش   (8 گان برنامه  امدر    پناهنده  این  ریکا ایاالت متحده  منظور  در  شما    تا  گردیده استطراحی    به  را 

،  ایاالت متحده امریکا  بهشما    ورود  نخست در هفته های    اولیه تان  نیازمندیهایراستای مرفوع ساختن  

خواهد  به ایاالت متحده امریکا  ورود    پس ازاهداف شما    نخستینیکی از    اشتغال  دریافت.  کمک نماید 

   به آنقبآل  هرگاه)  خواهد بودمهم  تان بسیار  ای شما و اعضای خانواده  بر  فراگیری زبان انگلیسی   بود.

است. حضور    حایز اهمیت اندازه    عیننیز به    قابل دسترس  شغل   نخستین اما پذیرفتن    ، (نباشیدمسلط  

به هر اندازه که  . به شمار می رودانگلیسی  نمودن مکالمهبرای تمرین   مناسب  فرصتیک  در محل کار 

را    شما زکار  نماییدبه  آغاز  زودی  ،ودی  به  اندازه  همان  گی   مخارج  فراهم ساختنبه  قادر    به    زنده 

  هر دوزن و شوهر    باید  د کهان  به این نتیجه رسیده از خانواده ها    شماری زیادی.  یش خواهید شدخو

   .اقتصادی خودکفا شودآنها از لحاظ کار کنند تا خانواده 

  دریافت در با شما  و   گردیدخواهید  راجع  اشتغالبرنامه به یک  تان    اقامت زمان شما بدون در نظر داشت (9

 .صورت خواهد گرفتکار کمک  

دارد  (10 بیش  دریافت امکان  که شما  شغل  زمانی  از  بکشددارید    توقع تر  ممکن .  طول  ترتیب،  همین    به 

 .دشوارتر باشد  اوایلیا دائمی در و تمام وقت   به پست های یابیدست



ای که شما در کشور خود    رشته یا    با مسلک  امریکاایاالت متحده    شما در   خستن احتمال دارد شغل   (11

در واقع تضمین    امریکاایاالت متحده  یا دولت  و    اردو   باقبلی    وظیفه .  داشتید، همخوانی نداشته باشد

  وظیفه شما یک    نخست  شغلامکان دارد  .  نمی باشد  امریکاایاالت متحده  در    کننده هیچگونه اشتغال

در  یا نیمه وقت باشد.    و   مؤقت  یک وظیفه  می تواندباشد و حتی  به کار    ود سطح ور  مسلکی به غیر

از  درست  نهایت     های مهارت    ،شدید  امریکا ایاالت متحده  در    یسابقه کار  یک  صاحبآنکه شما  پس 

انگلیسی   هرگونهزبان  و  نمودید  نیازو    تصدیقنامه  را کسب  مورد  آموزش  نمودید  یا  دریافت  آن    ، را  در 

که به    اشتغالی  ،. تا آن زمانوظیفه به دست آورید  یشرشته خو  مطابق مسلک یا  دصورت امکان دار

ایاالت  در مورد محل کار    آگاهیبرای    گزینهبهترین    سطح ورود به کار پنداشته می شود،مثابه وظیفه  

ترجیح داده می  آینده    وظایف در    نهاد های استخدام کننده  از جانب که    تجاربی  کسب و    متحده امریکا

 .بودخواهد  ، شوند

 

 البسه و لوازم منزل: مسکن، 

 

  اهمیت نمایید، از  دریافت می    فرنیچر و  منزل  لوازم    ، مسکن  شما از لحاظاولیه ای که    مساعدت های  (12

از  اساسی برخوردار می باشند. امکان دارد   نیازبسیاری  استفاده    فرنیچر مانند لباس و    اشیای مورد 

می    فراهم وسایلی که برای شما    تماماما    ،ی ارزان باشندند و یا اینکه خیل دست دوم باششده و یا  

 .خواهند بود  صحیتمیز و   گردند

و    لوازم  تا  است  مطالبه نموده  اقامت   حامی   های  نهاداز    امریکاایاالت متحده  دولت   (13   فرنیچر اساسی 

را تهیه   این نمایندمنزل  تلویزیون   اشیای  ها شامل.    ، پیوتر کم  ،دی وی دی   ،تیلفون   ، رادیو  ،لوکس مانند 

ایرکندیشن   موتر  ، بایسکل   ، برقیب  جارو یا  باشند  و  قابل  .  نمی  زمانی  توانند  می  متذکره  اشیای 

 ند. نمایمالی از منابع دیگر دریافت  مساعدتآنها را به عنوان  مورد نظر نهاد دسترس باشند که 

باییامریکا  تعداد کثیریترین نوع مسکن برای    اقتصادیترین و  مساعد  (14 اپارتمان می  باید  و  شد  ان  این 

باش  امریکاایاالت متحده  در    خویش  نخست  به عنوان خانهکه شما    باشدچیزی   آنرا داشته  ید.  توقع 

شما  تا    جابجا شوند،دیگر  همجنس    اشخاص مجرد  تن یک یا چند    ند همراه باوانت  مجرد می  اشخاص

در  و    م داشته باشید تصمی   چنینشما    هرگاه.  برآیید  خویش   زنده گی   بتوانید به آسانی از عهده مخارج 

  در آن صورت امکان دارد   ، باشید  رسانیده باشید، پابندامضا    آنرا به که ممکن    کرایه هرگونه قرارداد    برابر

 .نماییدنقل مکان خویش شدید، مسکن  قادر به پرداخت مخارج و  آنکه شما به کار آغاز نمودید پس از 

 

 مراقبت های صحی: 

 

تحت  م  چشو مراقبت های  دندان  های  مراقبت  و امکان دارد  بوده    محدودت عامه  صحپوشش خدمات   (15

معاینه    به منظور  دوکتور معالجمالقات شما با  امکان دارد  د.  نباشخدمات صحی قرار نداشته  پوشش  



  تان   صحی  عمدهفوری و    نیازمندیهای   این در حالیست که به   ،هفته ها طول بکشد  و یا عادیروتین  

بیمه    قادر به پرداختو    وظیفه دریافت نمودید  زمانیکه شما.  تصورت خواهد گرفبه موقع  رسیده گی  

خود شدید   صحی صورت    ،شخصی  آن  های  در  مراقبت  های  خواهند  افزایش  نیز  شما    صحیگزینه 

 .یافت

امریکا   (16 ایاالت متحده  وروان  صحت با    پیونددر  در  روانی    ی    ستگما/عار   گونههیچاجتماعی    -یا خدمات 

کمک می  را  شما  که  فکر می کنید    باشند و شما  قابل دسترستذکره  خدمات م  هرگاهوجود ندارد و  

مزایا  نمایند،  از  شویدباید  مستفید  آن  شما   اقامت  حامی  نهاد .  ی  در    تان،  بهرا  دستیابی    راستای 

 .رسانیدخواهد  یاریمناسب   صحی  مراقبت های

 

 سازگاری فرهنگی:

 

خواهد  و تطابق    سازگارییک دوره  ای شما  در واقع بر  ایاالت متحده امریکاشما در    نخست اقامت سال   (17

  یک وظیفه   ،خواهید بود قوانین جدید  مکلف به رعایت  ،  خواهید کرد  زنده گی  نوشما در یک جامعه  .  بود

نمود  دریافتدوستان جدید  باالخره  و    خواهید داد   انجام  را  جدید    ، نخست چند ماه    . در جریانخواهید 

خویش انجام   زنده گیبازسازی   های که برایتالش   ر عرصهدشما را    تان،   اقامت حامی   نهادکارمندان  

بتوانید به زودترین فرصت به  و    خواهند رسانیدیاری    می دهید، اینکه شما  یی اقتصادی  خودکفابرای 

 .دست یابید، از هیچگونه تالش و کمک دریغ نخواهند ورزید

امریکا ادر   (18 متحده  پیشینه  افراد  عمدتآ  یاالت  از  که  برند  می  سر  به  قبنژاد های  ی  و  مختلف    یلویی 

می  نمایند نیز از عین تنوع برخوردار  کمک می را  که پناهنده گان   اقامت  حامی و نهاد های  برخوردار اند

یا    قبیله ونژاد، مذهب،    متعلق به کار می کنند، ممکن  پرونده شما  . کارمندانی که باالی قضیه/باشند

 .مدنظر خواهند داشتشما را   ایمنافع علیهمواره  آنها   ، اما باشندمختلف    جنسیت

 

بر معلوماای  لطفا   امریکادریافت  متحده  ایاالت  در  گی  زنده  مورد  در  بیشتر  لینک    به  ،ت 

(https://corenav.org/en/ .مراجعه نمایید ) 
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