
ی  بدانیدی متحده ایاالتی در مجدد اسکانی درمورد بایدی که نکات 

 !آمدید خوش متحده ایاالت  به

 (APA) ها افغان به رساندن یاری و استقرار پروگرام
کای وی تان مجدد اسکان ایجنیس ورت تا میکنند یاری شما به آن شر س در منابع  .نماییدی برآورده را خودی فوری وی مهم های ضر  دستر

ورت بسیار اولیه  استقالل برای پول عاقالنه  مخارج  و زودهنگام اشتغال  .است وابسته متنوع  فکتورهای به  تان  .دارد ضر

ی زنده هزینه
 

سی دری وی گ  از دهیم ارائه میتوانیم که های   حمایت  .است متفاوتی متحده ایاالت شاش در ملیک حمایت بودنی دست 

 شوند، برخوردار خایص مزایای از است ممکن متحده ایاالت در  دیگر مکایر  در رفقایتان . بود نخواهد یکسان دیگر  مکان به مکایر 

 .شد خواهید برخوردار مشابه  مزایای از شما  که نیست معنا  بدان لیکن

وی منطقه ی زندهی برای گران بسیار هایی مکان شمایل ویرجینیای وی ساکرامنتو مت 
 

ر  .یاستندی گ  مکان آن در مناسب  مخارج با  مسکن  یافتر

ی حمایت به ها، مکان آن در استقرار جهت به  .است دشوار بسیار تان خانواده و شما  برای  ها   مجدد اسکان ایجنیس آنچه از بیشتر

ورت میدهد ارائه شما  به  مایل حمایت  با  تواند یم که  ای خانواده  با  که بروید آنجا  به صوریر  در ضف  میکنیم توصیه . دارید  ضر

 .باشید یکجا  کند، یاری تان خانواده و شما  به  مسکن  و مداوم

 مجدد اسکان مزایای استی ممکن نمایید، مکان نقل شوید ساکن آن در ایم کرده یاری را شما که شهرگی یا شهر از صورتیکه در

ی شما   .بگذارد تأثت   تان مزایای باالی است ممکن امر این  نروید، ایم یافته  شما  برای که  مکایر  به  دارید  قصد صورتیکه  در . کند تغیت 

 مکان،  نقل  برای کردن قصد از قبل   .دهد ارائه را  یکسایر  حمایت یا  ها  رسویس  نتواند است ممکن  نو  مکان در مجدد اسکان ایجنیس

 
 
 .بگذارید میان در خود مجدد اسکان ایجنیس با  را  فکر  این  حتما

خود   د یدر جامعه جد  ی افتیدر  APA را در چارچوب خدمات یح یترج  یهادرمان   د،ی کار کرده باش کایبا دولت آمر ای  یاگر شما برا

 .دیکنی نم افت ی در

 .نمایید پرداختی پول متحده ایاالت دری تان شدن اسپانرس جهت به - ایجنیس یا اقوام رفقا،ی - کس کدامی به نیستی نیازی

 

 کارگماری 
ری ری از یکی وظیفهی یافت  ی باید تان خانواده  و  شما  .بودی خواهدی شما اهداف اولت  وع هم را  انگلییس زبان یادگت   کنید سع  د. نمایی رسر

ر  س در که ای وظیفه  اولت  د قرار دستر   .است انگلییس گفتگو تمرین جهت به مغتنم فرصتر  وظیفه  محل در حضور .بپذیرید  را  میگت 

وع را  خود  وظیفه  زودتر  هرچه   زنده مخارج بود خواهید قادر زودتر  کنید، رسر
 

دازید را  تان گ  خودکفای   به  خانواده  اینکه برای  .بتر

 .کنند اختیار ای وظیفه  باید خانواده بزرگسال اعضای دیگر هم و مرد هم  که شوید متوجه است ممکن برسند،

ایط واجدی استی ممکن ری دری یا باشیدی کارگماری پروگرامی شر ی زنده متحده ایاالت دری که کجا هر در کار یافت 
 

 یاری بتوانید میکنید گ

ر  در را  شما  بتواند است ممکن  شما  مجدد اسکان آژانس نمایید، دریافت  .کند یاری  کارگماری پروگرام یافتر

ری  در است ممکن  دائم یا  وقت تمام های موقعیت آوردن  بدست بناء، .بکشدی طول دارید انتظاری آنچه از بیش است ممکن کار یافت 

 .باشد تر دشوار ابتدا 

ری ی متحده ایاالت در کارتان اولت 
ا
 حکومت  یا  اردو باالی قبل  کارگماری .نیست تان وطن در شما کار مشابه زمینه یا حرفه دری محتمل

ر  برایتان متحده  ایاالت در را  کاری هیچ متحده ایاالت ر  .نمیکند  تضمت   حتر  و  معمول سطح  در و ساده کاری  است ممکن شما  کار اولت 

 .باشد وقت پاره  یا  موقت



 مسلط انگلییس لسان به کنید؛ کسب متحده ایاالت  در کاری سابقه باید تان، تخصص زمینه  در کاری آوردن  دست به  جهت  به

  شوید مجبور است  ممکن و  باشید
 
ید مهارت گوایه مجددا ین  معمول سطح  در کاری کردن اختیار زمان، آن  تا   .بگت   جهت راه بهتر

 .است تجربه کسب

  تعدیل
 

 فرهنگ
ری   زنده  نو کمیونیتر  یک در .بودی خواهد سازگاری برای ای دوره متحده ایاالت در شما سال اولت 

 
ر  و کرد،  خواهید گ  مقررات و قوانت 

 .میکنید هم نوی رفقای و کرد  خواهید اختیار را  نو کار یک نمود؛ خواهید رعایت  را  نوی

  زنده میکند یاری را  شما  تا  مجدد اسکان ایجنیس اول، ماه چند در
 

 تا  کرد  خواهند را  خود مساع تمام آنها  . بسازید را  جدیدتان گ

 .شوید خودکفا  مالیه نظر از وقت ارسع در بتوانید کنند یاری  را  شما 

 یاری پناهجویان به  که مجدد اسکان های  ایجنیس .استی متنوعی قویم وی نژادی های پیشینه با افراد از متشکل متحده ایاالت

سانند ر  مت   در را  شما  منافع لیکن  باشند؛  جنسیتر  و قومیت  مذهب، نژاد، هر از است  ممکن شما  دوسیه کارمندان . هستند متنوع نت 

 .داشت خواهند نظر

  زنده  مورد در بیشتر  معلومات کسب جهت
 

 و  Settle In Facebook د: نمایی مراجعه زیر  آدرس به متحده ایاالت در گ

www.corenav.org . 

 

 

 

 

 

 لوازم  و البسه مسکن،
 صورت به است ممکن فرنیچر و البسه .استی کم بسیاری میکنید دریافت فرنیچر وی لوازم مسکن، زمینه در که ایی اولیه کمک

ر  شده  ارائه اقالم همه اما  . باشند ارزان بسیار یا  دوم دست  .استند صح  و تمت 

ور اقالمی مجدد اسکان های ایجنیس لی ضر ر  وی دی پخش دستگاه تیلیفون، رادیو، تلیویزیون، شامل موارد این .میدهندی ارائه را متر

،  کمپیوتر، دی،  منابع  از مایل های حمایت عنوان به را  اقالم این  ایجنیس صورتیکه در .نمیشود  گازی  کولر یا  موتر بایسکل،  جاروبرقر

س در است ممکن  نماید، دریافت دیگر   .باشد دستر

ی ازی بسیاری باالی ها آپارتمان س در ها آمریکات  ر  که باشید داشته انتظار باید .استندی مسکن ترین ضفه به مقرونی وی ترین دست   اولت 

ل ر  .باشد آپارتمان یک متحده ایاالت در تان متر

 این . دهد قرار یکجا  مشابه  جنسیت از دیگر مجرد  افراد با  را  شما  است ممکن تان مجدد اسکان ایجنیس هستید، مجرد صورتیکه در

  زنده مخارج تا  میکند کمک شما  به امر
 

ر  بهتر  را  گ  .کنید تامت 

وع از پس میتوانید خودتان، اختیار به  که ای  اجاره قرارداد  هر به باید  . نمایید تهیه را  تان دلخواه مسکن و کنید مکان نقل کار به رسر

 .بمانید پایبند باشید کرده امضاء است ممکن 

ی در  در . باشید هتل مانند موقت  منازل در ها  ماه حتر  یا  ها  هفته روزها، است ممکن . دارد وجود مسکن کمبود ساحات برخر

س در و مخارج میخواهیم  شما  از دهد،  ارائه مسکن  نمیتواند متحده ایاالت در تان حایم صورتیکه  ای  ساحه در را  مسکن بودن دستر

ید نظر در باشید آن در میخواهید  که  .بگت 

https://www.facebook.com/SettleInUS/
http://www.corenav.org/


 ی صح  یمراقبت ها
 مراجعه داکتر  به معمول وقت باالی بتوانید تا  بکشد طول ها  هفته است ممکن .استی محدود عمویم صیح های مراقبت پوشش

  میتوانید دارید، اضطراری یا  صح جدی نیاز صورتیکه در لیکن  . کنید
 
ید  یاری رسیعا  از پس شما  صح های مراقبت انتخاب . بگت 

 .برآیید خصویص صح بیمه تهیه عهده از میتوانید و  یافته بهبود وظیفه اختیار

ید کمک اجتمایع روانشنایس یا روان صیح های شویس از که استی متداول امری متحده ایاالت در  فکر صورتیکه در .بگت 

ر  در تان مجدد اسکان ایجنیس .نمایید استفاده ها  رسویس این از باید میکند، کمک شما  به ها  رسویس  این میکنید  های  رسویس  یافتر

 .کرد خواهد تان یاری  رفتاری صح مناسب

 


