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به ایاالت متحده خوش آمدید: راهنامی پناهجویان، اطالعات کلی در مورد 

نيازمنديها، امکانات و خدماتی که در ماههای اوليۀ ورود پناهجويان به امريکا ارائه 

می شود، در اختيارشان قرار می دهد. اين راهنام به پناهجويان کمک ميکند تا در 

مورد اشتغال، آموزش و پرورش، تحصيل و خدمات درمانی و همچنین ديگر جوانب 

زندگی در امريکا ديد واقع بينانه ای کسب کنند. 

اين جزوه تحت نظارت و مديريت اداره جمعیت و رسیدگی به وضعیت مهاجران و 

پناهجویان وزارت امور خارجۀ امريکا تهيه شده است. مقامات رسمی فدرال و 

ايالتی، منايندگان سازمانهای پناهجويان، و همچنني پناهجویان تازه اسکان داده شده 

در تدوین منت آن همکاری کرده اند.

اين راهنام که به چندين زبان ترجمه شده بین نهادهای خارج کشورمسئول رسیدگی 

به پرونده پناهجویان، و به پناهجويانی که در خواست ورودشان به امريکا تصويب 

شده اما هنوز پرونده شان تکميل نشده، توزيع می شود. در عني حال راهنام در 

اختیار مؤسساتی نیز که به پناهجویان خدماتی ارائه می دهند، قرارمی گیرد، تا این 

 مؤسسات نيز بتوانند از اطالعاتی که پیش از عزیمت در اختيارپناهجویان قرار

می گیرد، آگاهی حاصل کنند. 

به ایاالت متحده خوش آمدید: راهنامی پناهجویان، جايگزين جزوۀ ديگری تحت 

عنوان راهنامی اسکان مجدد در ایاالت متحده است که پيشرت چاپ شده بود. 

امکان تکثري منت کامل اين راهنام وجود دارد. با اينهمه استفاده ازعکسها و نقل 

قولهادرآن،  بدون مجوز رصيح و روشن نهادهای کمک دهنده، با هدف چاپ در هر 

نرشيۀ ديگر و هر گونه استفادۀ ديگرمجاز نيست.

پیشگفتار
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به برنامه توجیهی فرهنگی خوش آمديد! 

راهنامی به اياالت متحده خوش آمديد شام را برای زندگی در ماههای اوليۀ ورودتان 

به امریکا آماده می کند. به شام نشان می دهد که هنگام جستجوی مسکن يا شغل 

و یا دربرخورد با امريکائيان چه باید انتظار داشت، و چگونه می توان خودرا با  

فرهنگ و جامعه امريکا تطبیق داد.

اسکان مجدد، پروسه ای طوالنی و پيچيده است و شايد اين راهنام نتواند پاسخگوی 

متامی سؤاالتی که مربوط به وضعیت شامست باشد. چنانچه سؤالی داريد که در 

اين جزوه و راهنام به آن اشاره نشده است، يا اينکه بخشهايی از آن برايتان روشن 

نيست، از کارکنان مرکز رسيدگی به پروندۀ تان )OPE يا JVA( يا مرکز اسکان مجدد 

بخواهید شام را راهنامیی کنند. آنها به شام در کسب اطالعات مورد نظرتان کمک 

می کنند. 

دربارۀ اياالت متحده
امريکا کشوری است پهناوربا رشايط مختلف جغرافيايی و انواع آب و هوا. ترکيب 

جمعيت و قوانني محلی از بخشی به بخش ديگر متفاوت است و هر جامعه ای 

شيوه و طرز کار متفاوتی در برخورد با  تازه واردين دارد. به همني خاطر نيز ممکن 

 است، آنچه را که شام حتی از خويشاوندان و دوستانی که در امريکا هستند،

می شنويد، در مورد شام صدق نکند. کارکنان آژانس اسکان مجدد برای بهرت درک 

کردن جامعه ای که در آن برس می بريد،  و آنچه که در انتظار شامست، شام را 

راهناميی خواهند کرد. 

 

دانسنت زبان انگليسی برای موفقيت شام در امريکا، اهميت دارد. اگر زبان ندانيد، 

می توانيد کار پيدا کنيد، اما موقعيت های شغليتان محدود خواهد بود. آموخنت 

زبان انگليسی در پيدا کردن شغلی بهرت، آگاهی از آنچه که فرزندان شام در مدرسه 

می آموزند و يافنت دوست در جامعه ای که درآن برس می بريد، کمک خواهد کرد. 

مقدمه
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دربارۀ امريکائيان
اکرث امريکائيان مردمی سختکوش و متکی به نفس هستند. آنها از تازه واردين انتظار 

دارند که بالفاصله شغلی بيابند تا بتوانند از خود و خانواده شان مواظبت کنند. آنها 

در عني حال انتظار دارند تازه واردينی که زبان منی دانند، هر چه زودتر به يادگريی 

زبان انگليسی بپردازند.

امريکائيان به افرادی که سؤال می کنند، احرتام می گذارند. آنها معتقدند که سؤال 

کردن نشانۀ آن است که آنها تالش می کنند بياموزند و بفهمند. اگر منی دانيد کاری 

را چگونه انجام دهيد، از پرسيدن و سؤال کردن واهمه نداشته باشيد. اکرث 

امريکائيان خوشحال می شوندبه شام کمک کنند. 

از سپتامرب 2001، تعدادی از امريکائيان نسبت به آنهايی که پوشاک غري غربی بنت 

دارند و به گونه ای خارجی به نظر می رسند، احساس عدم اطمينان ميکنند. تعداد 

معدودی ممکن است حتی ابراز خشم و ناراحتی کنند و حتی سوء ظن داشته 

باشند. اما اکرث امريکائيان با روی خوش با شام برخورد خواهند کرد و مايلند فرهنگ 

شام را بشناسند. اگر در موقعيتی قرار گرفتيد که با شام با خشم برخورد شد، اين 

مسئله را با کارکنان دفرت اسکان مجدد خود در ميان بگذاريد. آنها شام را راهناميی 

خواهند کرد که بدانيد چه بايد بکنيد. 

دربارۀ اسکان مجدد
اسکان مجدد زندگی شام را تغيري می دهد. اين اولني گام در جهت کسب اقامت 

دائم و يا تابعيت امريکاست. پناهجويانی که قبل از شام به امريکا آمده اند، 

ميگويند تازه واردين می توانند در اينجا زندگی تازه ای بسازند. دوباره رشوع کردن، 

کار ساده ای نيست، لکن انجام شدنی است. بيش از دو ميليون پناهجو قبل از شام 

به اين کشور آمده و اکرثاً موفق بوده اند. با فهم و شعور، استعداد و شجاعتتان، 

شام نیز می توانيد موفق شويد. 

برايتان آرزوی موفقيت داريم!

مقدمه
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 )USCIS( هنگامی که اجازۀ ورود موقتتان از طرف ادارۀ تابعيت و مهاجرت امريکا

تأييد شد، تنها بايد چند مرحلۀ ديگر را برا ی سفر به امريکا طی کنيد. شام و 

خانواده بايد تحت معاينات پزشکی قرار بگرييد و ورقۀ مربوط به سوء سابقه تان 

بررسی و تصويب شود.

کارکنان مرکز بررسی وضعيتتان بايد اطالعات مربوط به شام را به آژانس اسکان 

مجدد درامريکا ارسال کنند. سازمان بني املللی مهاجرت )IOM( باید ترتيب سفر تان 

 را فراهم کند. در همني حال می توانيد از اين فرصت استفاده کرده و اطالعات

در بارۀ امريکا کسب کرده و در صورت امکان به يادگريی زبان انگليسی بپردازيد.

معاينات پزشکی
متام افراد خانوادۀ شام بايدتحت معاينات پزشکی قرار بگريند. اين معاينات رايگان 

انجام خواهد گرفت و کارکنان مرکز اسکان مجدد ترتيب آنرا خواهند داد. برای شام 

وقت مالقات می گريند. اين امتحانات نشان می دهد که

 

آيا شام و يا افراد خانواده تان مشکالت پزشکی داريد که بايد تحت درمان قرار   •
بگرييد

اطمينان حاصل شود بيامری مرسی که سبب عدم پذيرش شام در امريکا بشود   •
نداشته باشيد، و 

در صورتيکه وضعيتی داريد که نياز به درمان دارد،  اطالعات الزم را در اختيار   •
مرکز اسکان مجدد قرار دهيد

در حال حارض، اين معاينات برای يک سال معترباست، البته امکان دارد مقررات 

مزبور در آينده تغيري کند. اگر طی اين يک سال به امريکا نيامديد،  بايد از نو اين 

امتحانات را بگذرانيد. برای افرادی که مبتال به برخی بيامريها از قبيل سل )TB( يا 

اچ آی وی )HIV( هستند، آزمايشات پزشکی برای مدت شش ماه معترب می باشد.

پيش از ورود به اياالت متحده
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عدم سوء سابقه
بايد در مورد متام پناهجويان تحقيقاتی در بارۀ عدم سوء سابقۀ آنها توسط مقامات 

مربوطۀ دولت انجام بگريد. اصوالً عدم سوء سابقه پيش ازمصاحبه با USCIS انجام 

می شود، گاهی به عدم سوء سابقه پيش از عزميت نياز است.   

ضامنت از سوی آژانس اسکان مجدد 
برا ی هر پناهجو که تقاضایش برای ورود به امریکا پذيرفته می شود، پیش از 

عزیمت يک آژانس اسکان مجدد، در نظر گرفته می شود. مرکز بررسی وضعيتتان 

اين اطالعات را برای آژانس اسکان مجدد ارسال ميکند:

نام، سن، تحصيالت، و شغل  •

نام، سن، تحصيالت و شغل افراد خانواده که با شام سفر می کنند  •

نژاد، کشور مبدأ و مذهب  •

هر نوع مشکل پزشکی که هنگام ورود به امريکا نياز به توجه دارد  •
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نام، نشانی و شامرۀ تلفن خويشاوندان و يا دوستانی که در امريکا زندگی  • 

می کنند.  

آژانس اسکان مجدد اين اطالعات را برای يافنت محلی برای استقرار مجدد شام بکار 

خواهد برد.  اگر خانواده تان پيش از شام به امريکا آمده اند شامرۀ تلفن و يا نشانی 

آنها را به مرکزبررسی وضعيتتان بدهيد، آنها تالش خواهند کرد شام را در هامن شهر 

اسکان دهند.  اگرمتایل دارید در نزدیکی شهری که دوست و یا بستگانی بغیر از 

همرس، فرزند، والدین، خواهر و برادر در آنجا دارید، اسکان داده شوید، آژانس 

اسکان مجدد آن محل را با توجه به خدمات ارائه شده وامکان اشتغال، در نظر 

خواهد گرفت. اگر اقوامی، بغیر از بستگان بالفصلتان نیزدر خواست اسکان مجدد 

کرده اند، شام نیزمی توانید برای هامن شهر تقاضا بدهید، اما تضمینی در این زمینه 

وجود ندارد.

تا آنجا که می توانيد اطالعات الزم را در اختيار کارمندان اين مرکز قرار دهيد، تا آنها 

بتوانند محلی را که  برايتان مناسب باشد انتخاب کنند. البته اين اطالعات تأثريی بر

پيش از ورود به اياالت متحده
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پروندۀ تبعيت شام ندارد و يا عاملی برای ايجاد  تأخري در تاريخ خروجتان از کشور 

و ورود به امريکا منی شود. بنابر اين به نفع شامست که اين اطالعات را در اختيار 

آنها قرار دهيد، و تنها بخاطر آن است که محل مناسبی برای اسکان شام درنظر 

گرفته شود. 

هنگامی که آژانس اسکان مجدد تصميم گرفت که شام را در کدام شهر اسکان دهد، 

 کارمندان آن نتايج اين تصميم و موافقتنامه را در اختيار مرکز بررسی وضعيت

پروندۀ شام قرار خواهند داد. پيش از آنکه وارد امريکا شويد به اطالعتان خواهند 

رساند که قرار است در کدام نقطه زندگی کنيد. 

ترتيبات و وامهای مسافرت
سازمان بني املللی مهاجرت )IOM( ترتيب سفرتان به امريکا را داده و تاريخ عزميتتان 

را نيز بهتان اطالع می دهد. خانوادۀ شام واجد رشايط برای دريافت وامی جهت 

پرداخت هزينۀ سفر شام خواهد بود.  به هريک از اعضای خانوادۀ شام  که بيشرت از 

18 سال سن داشته باشند، جداگانه وام تعلق می گريد. پيش ازاينکه به امريکا 

سفرکنيد، تعهدنامه ای بنام  promissory note امضا خواهيد کرد که بعداً اين وام 

را باز پراخت کنيد. چند ماه پس از آنکه به امريکا آمديد، آژانس اسکان مجدد شام، 

صورتحساب ماهانه ای برايتان ارسال می کند.  
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سه سال برای بازپرداخت آن فرصت داريد. اين وجوه بعداً برای کمک به پناهجويان 

ديگری که به امريکا ميايند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بازپرداخت اين وام، 

اولني گام در جهت کسب اعتبار اوليۀ خوب مالی شام در اين کشور است. 

در صورتيکه پيش از سفر به امريکا تغيرياتی در خانواده تان رخ دهد، مانند تولد 

يک نوزاد جديد، شام بايد کارمندان مرکز اسکان مجدد و همچنني IOM را از آن 

مطلع سازيد. عدم آگاه کردن آنها، منجر به تأخري در عزميتتان به امريکا خواهد شد. 

کار مندان IOM  يک پکج يا بسته اطالعاتی در مورد ورودتان به امريکا، پيش از 

عزميتتان به اين کشور در اختيارتان قرار می دهند. اين بسته حاوی اوراق آی- ۹۴ 

)I-94( و گمرک، ورقه های پزشکی، فيلمهای پزشکی، و مدارک مربوط به اسکان 

مجدد است. بخاطر داشته باشيد که طی سفر، بسته را گم نکنيد.  آنرا باز نکنيد، و 

در داخل چمدان هم قرار ندهيد. شام بايد اين بسته را با خود حمل کنيد. هنگام 

ورود به فرودگاه درامريکا، آنرا به مأمورين گمرک بدهيد. )اولني فرودگاهی که در 

امريکا به آن وارد خواهيد شد(. 

بار و چمدان
کمپانيهای هواپياميی، محدوديتهايی درمورد تعداد، وزن و حجم بار و چمدانهايی که 

هر نفر می تواند با خود به هواپيام بربد قائل می شوند. می توانيد يک چمدان، که 

بيشرت از ۵ کيلوگرم )ده پوند( وزن نداشته باشد، با خود به داخل هواپيام حمل کنيد. 

پيش از ورود به اياالت متحده
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هر فرد می تواند دو چمدان، که هر کدام بیشرت از۳2 کيلوگرم )70 پوند( وزن 

نداشته باشد، در بخش بار هواپيام قرار دهد. مواظب باشيد چمدانها و بارتان محکم 

بسته باشند تا چيزی گم نکنيد. 

حمل بار اضافی در داخل هواپيام مجاز نيست و در صورتيکه بار اضافی داريد، بايد 

آنرا به هزينۀ خود پيش از عزميت ارسال کنيد. 

بر اساس مقررات گمرکی امريکا ورود برخی مواد و محموالت به اين کشور مجاز 

نيست. بعنوان مثال منی توانيد با خود گياه، ميوه، گوشت تازه و يا دارو بياوريد. 

البته می توانيد دارويی را که با نسخۀ پزشک تجويز شده با خود همراه داشته 

باشيد، اما بايد آنرا  در ظرف جداگانه ای با برچسب مربوط به آن قرار دهيد.  حمل 

اشياء برنده از قبيل کارد و قيچی در داخل هواپيام مجاز نيست، اما می توانيد آنرا 

در داخل چمدان به قسمت بار بسپاريد. حق حمل اسلحه در چمدان دستی خود را 

نداريد. در صورتيکه سؤالی در اين زمنيه ها داريد، آنرا با کارمندان IOM در ميان 

بگذاريد. 

 

مالحظات ويژۀ سفر
سفر به امريکا طوالنی است، و بايد خود را برای آن آماده کنيد. سفربرای همه 

بخصوص برای کودکان خسته کننده است.  پيش از سوار شدن به هواپيام، به آنها 

غذابدهيد، ومطمنئ باشيد که به دستشويی بروند و قنداق و کهنۀ اضافی هم با 

خود به داخل هواپيام بياوريد. می توانيد غذای بسته بندی شده هم برای خودتان و 

کودکانتان به داخل هواپيام بياوريد.

هنگامی که هواپيام باال و پايني می رود، فشارداخل کابني،  گاه گوش مسافررا آزار 

می دهد. برای رفع آن، هم اطفال و هم بزرگساالن می توانند رشوع به جويدن کنند 

يا خميازه بکشند. به اطفال درست بعد از آنکه هواپيام از زمني بلند شد، و پيش از 

آنکه به زمني بنشيند، غذا بدهيد. خوردن شري و يا آب ميوه می تواندقدری به 

فشاری که آزار دهنده است کمک کند. 
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اگر به صندلی چرخدار، چوب زير بغل و يا کمک ديگری طی سفرتان نياز داريد، 

حتاًم به IOM  اطالع بدهيد. در صورتيکه بايد داروی تجويز شده از سوی پزشک 

مرصف کنيد، آنرا با خود به داخل هواپيام حمل کنيد. 

اگر حيوان اهلی همراه داريد، بايد قوانني گمرک اياالت متحده و مقررات کمپانی 

هواپيامئی را در اين مورد رعايت کنيد.  شام مسئول هزينۀ سفر و نقل و انتقال 

حيوان خانگيتان هستيد. حتاًم به  IOM  اطالع بدهيد تا آنها بتوانند برای مسکن 

شام محلی را که پذيرش حيوانات اهلی در آن مجاز است برايتان بيابند.

سفر شام 
در مسري سفرتان به امريکا،  چنانچه قرار شد در چند نقطه بعنوان ترانزيت توقف 

داشته باشيد، کارمندان IOM به شام کمک خواهند کرد. آنها درفرودگاه، و  هنگام 

ورودتان به امريکا هم به شام کمک می کنند تا به راحتی مقررات و مراحل اوليۀ 

ورود را تکميل کنيد. 

بازرسان مهاجرت پکج يا بستۀ ورودی را که قباًل پر کرده بوديد باز کرده و اسناد و 

 مدارک آنرا بررسی ميکنند. کارت I-94 شام را مهر می زنند و آنرا به شام باز

می گردانند ، از شام انگشت نگاری کرده و احتامل دارد يک گواهی اجازه کاربا 

عکس خودتان نيز به شام بدهند. I-94 و گواهی اجازه کار و )EAD( مدارک بسيار 

مهمی است زيرا ثابت می کند که درامريکا پناهجوی قانونی هستيد. اين مدارک را 

درمحل امنی نگهداری کنيد. 

پيش از ورود به اياالت متحده
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هنگامی که به مقصد خود و به محل اسکان مجدد رسيديد،  آژانس اسکان مجدد 

اوراق و مدارک را بررسی کرده و از آنها کپی بر می دارد. اگر متوجه شديد که  

اشتباهی در اين مدارک شده، بالفاصله يکی از بازرسان مهاجرت را مطلع کنيد. بهرت 

است اشتباه در هامنجا و پيش از رفنت به محل اسکان مجدد برطرف شود.

پس از آن، چمدانتان را تحويل گرفته و به محل بازرسی گمرک هدايت می شويد. 

مأمور گمرک اوراق مربوطه را بازرسی کرده و ممکن است چمدانتان را باز کند.  اگر 

مشکلی با محتوای چمدان و بار شام نبود به مرحلۀ نهايی سفر خود می رسيد. 

گاهی اوقات ممکن است مجبور شويد، شب را در محل اوليۀ ورود به امريکا 

بگذرانيد زيرا بازرسيها ممکن است طوالنی باشد. اگر مجبور شديد شب را بگذرانيد، 

کارمندان IOM هزينۀ اطاق هتل را، که خودآنها رزرو کرده اند، می پردازند، و 

ترتيب پرواز روز بعد را نيز خواهند داد. هنگامی که به فرودگاه مقصد خود 

رسيديد، يکی از خويشاوندان، دوستان و يا منايندۀ  آژانس اسکان مجدد به پيشواز 

شام خواهد آمد. اگر به هر دليلی هيچکس به پيشواز شام نيامده باشد، بالفاصله با 

پليس فرودگاه متاس بگرييد و آنها به شام کمک خواهند کرد که با خويشاوندان و يا 

آژانس اسکان مجدد متاس بگرييد.
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در اياالت متحده، دولت، برای کمک به پناهجويان با آژانس های اسکان مجدد 

همکاری ميکند. دولت قوانينی برای اين کار وضع کرده و هزينۀ خدمات اوليه 

پناهجويان را تأمني می کند. آژانسها مسئول فراهم کردن اين خدمات و کمکهای 

ديگر هستند. 

آژانس اسکان مجدد می تواند سازمان وابسته به يک گروه مذهبی، يک سازمان غري 

دولتی، يک دفرت دولتی، يا يک سازمان وابسته به قوم خاصی باشد.  با اينکه برخی 

از آژانسهای اسکان مجدد وابسته به يک گروه مذهبی هستند، اما الزاماً نبايد در 

آيني مذهبی آنها رشکت کنید.  آژانسهای اسکان مجدد مجاز نيستند که پناهجويان را 

به پيوسنت به گروه مذهبی خود ترغيب کنند. 

آژانس اسکان مجددی که به وضع شام رسيدگی ميکند دارای دفاتر محلی است و 

شعبه ای نيز در شهر و يا نزديک شهری که شام قرار است در آن زندگی کنيد دارد. 

اگردر آن ناحيه خويشاوندانی داريد، آنها هم می توانند به شام در جريان اسکان 

مجددتان کمک کنند. آژانسها تعدادی داوطلب نيز دارند که می توانند به شام کمک 

کنند. 

آغازکار
هنگام ورود، آژانس اسکان مجدد، مسکن شام را فراهم و آماده کرده است.  شام را 

يا در يک آپارمتان، يا موقتاً در منزل يک خانواده ازداوطلبني، يا نزد يکی از 

خويشاوندانتان و يا در يک هتل اسکان می دهند. اگر بطور موقت اسکان داده 

شديد،  آژانس اسکان مجدد به شام کمک خواهد کرد تا برای دراز مدت محلی برای 

سکونت بيابيد. 

آژانس اسکان مجدد به مدت يک ماه هزينۀ نيازهای اوليۀ زندگی شام را می پردازد. 

بعضی از دفاتر اين مخارج را مستقياًم می پردازند، بعضی نيز پول آنرا به شام و يا 

خويشاوندانتان می دهند تا خودتان مستقياًم  آنرا بپردازيد. 

آژانس اسکان مجدد
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اسکان
آژانس اسکان مجدد برای سه ماه پس از ورودتان شام را راهناميی خواهد کرد. 

کارکنان آن، با کمک خويشاوندان شام، و داوطلبان به شام کمک ميکنند که بيشرت به 

محيط خود آشنا شويد. با کمک آنها اين کارها را انجام خواهيد داد:

يافنت مسکن دراز مدت  •

فراهم کردن پوشاک و اسباب و اثاثيه  •

فراگريی راههايی برای کمک و پيوسنت اعضای خانواده تان که هنوز در خارج از  •

اين کشور برس می برند  

دريافت  کارت بيمۀ خدمات اجتامعی –اين کارت برا ی کارکردن الزامی است  •

يافنت شغل  •

نام نويسی فرزندانتان در مدرسه   •

يادگريی سيستم پولی امريکا   •

يادگريی چگونگی استفاده از وسائط نقليۀ عمومی  •

چگونگی ترتيب دادن آزمايشات پزشکی و درمان  •

يافنت کالسهای تدريس زبان انگليسی  •

آمادگی برای آموخنت قوانني و آداب و رسوم امريکا  •

آگاهی از خدمات اجتامعی در محلی که در آن زندگی می کنيد  •
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 بايد حد اکرث استفاده را از خدماتی که آژانس اسکان مجدد دراختيار شام قرار

 می دهد، بکنيد، زيرا اين خدمات تنها در ۹0 روزاوليۀ ورودتان به امريکا

در اختيارتان قرار داده ميشود. پس از گذشت ۹0 روز، خدمات موجود به نيازهای 

فردی شام و به آژانس اسکان مجدد بستگی خواهد داشت. ممکن است از شام 

 بخواهند برای فراهم کردن برخی از نيازهای خاصتان، به مؤسسات ديگر

مراجعه کنيد. 

آژانس اسکان مجدد مسئول صورتحساب و يا بدهيهای شام نخواهد بود و آنها را 

نخواهد پرداخت. شام بايد خودتان برای پرداخت آن اقدام کنيد. 

اگر شام با کارکنان آژانس اسکان مجدد همکاری کنيد آنها بهرت می توانند به شام 

کمک کنند.  در مورد پيرشفتتان با آنها صحبت کنيد، و صادقانه با آنها دربارۀ 

خواسته ها و نگرانيهايتان حرف بزنيد. سعی کنيد از خود انعطاف نشان دهيد. 

نقل مکان به شهری ديگر
اگر تصميم گرفتيد به شهری ديگر نقل مکان کنيد، فراموش نکنيد که آژانس اسکان 

مجدد مسئول کمک به شام و يا نقل مکان شام نخواهد بود. اگر تصميم گرفتيد، 

خود شام مسئول اين کار خواهيد بود. در صورتيکه سؤالی در مورد نقل مکان داريد 

می توانيد آنرا با کارکنان آژانس در ميان بگذاريد.  

آژانس اسکان مجدد
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مؤسسات دیگری نیز عالوه برآژانس اسکان مجدد، در محل زندگی شام وجود دارد. 

برخی از آنها وابسته به دولت محلی،  ایالتی و یا فدرال هستند.  برخی دیگر 

سازمانهای غیر انتفاعی و داوطلبانه وابسته به کلیسا، مسجد و یا کنیسه هستند. این 

نوع نهادها مؤسسات خدمات اجتامعی نام دارند.

پناهجویان واجد رشایط برای دریافت خدمات اجتامعی، مانند کمکهای مالی و 

مشاوره در کاریابی هستند اما هر مؤسسه با دیگری متفاوت است. آژانس اسکان 

مجدد به شام در یافنت این مؤسسات و خدماتی که ارائه می دهند، چگونگی 

 دریافت آن و اینکه آیا واجد رشایط برای دریافت این خدمات هستید کمک

خواهد کرد.  

مؤسسات خدمات اجتامعی بطور موقت کمکتان می کنند تا خودکفا شوید.  این 

مؤسسات بر اساس درآمد، محل زندگی، سن و دیگر عوامل، نیازهای شام را برطرف 

می کنند. هنگامی که وضع زندگیتان بهبود یافت، مؤسسات کمکهای خود را کاهش 

داده و یا آنرا قطع می کنند. اگر وضع زندگیتان بدتر شود احتامالً واجد رشایط 

کمکهای موقت خواهید بود. فراموش نکنید که این خدمات موقتی است و تنها تا 

زمانیکه از عهده مخارجتان بر بیایید به شام تعلق می گیرد. 

خدمات اجتامعی شامل کمکهای غري دولتی، و دولتی می شود.

خدمات اجتامعی
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کمکهای غیردولتی 
مؤسسات خصوصی خدمات مختلفی ارائه می دهند. حجم و نوع این کمکها از 

مؤسسه ای به دیگری تفاوت دارد، اما اکرث آنها این خدمات را ارائه می دهند:

مشاوره  •

کمک در زمینه وضع تابعیت   •

)ESL( کالسهای آموزش زبان انگلیسی  •

مشاوره در امور یافنت شغل و آموزش در حني خدمت  •

ترجمه  •
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یکی از این مؤسسات خصوصی که در بسیاری از شهرها وجود دارد انجمن کمکهای 

متقابل )MAA( است. اینها مؤسساتی است که توسط پناهجویان سابق و مهاجرین 

با هدف کمک به پناهجویان تازه تأسیس شده است. این سازمانها خدماتی همچون 

برنامه های توجیهی، ترجمه، کمک در یافنت شغل، حمل و نقل و کالسهای یادگیری 

زبان انگلیسی برای پناهندگان و پناهجویان ارائه می دهند. 

نهادهای مذهبی مانند کلیساها، مساجد و کنیسه ها نیز خدماتی ارائه می دهند.  

برخی، کالسهای آموزش زبان انگلیسی برای بزرگساالن وکالسهایی خارج از ساعات 

درسی برای کودکان دارند و برخی، پوشاک دست دوم و اسباب و اثاثیه در اختیار 

پناهجویان قرار می دهند. شامری از این نهادهای مذهبی برنامه هایی هم برای 

ساملندان دارند.

 

کمکهای دولتی
مؤسسات دولتی خدمات اجتامعی، خدمات گوناگونی ارائه می دهند. آنها به افرادی 

با نیازهای خاص مانند خانواده های کم درآمد، افراد بی خامنان وکسانی که ناتوانی 

بدنی دارند،  کمک می کنند. پناهجویان واجد رشایط دریافت چندین برنامه 

کمکهای دولتی هستند.  این کمکها توسط دفاتر خدمات اجتامعی دولتی در اختیار 

آنها قرار می گیرد. 

اما یک مؤسسه خصوصی و داوطلبانه که شامل آژانس اسکان مجدد نیز می شود 

هم می تواند این خدمات را در اختیار آنها قرار دهد.  

برنامه های دولتی محدودیت زمانی مشخص و رشایط خاصی برای پذیرش دارند. 

متقاضی باید اوراق مربوطه را تکمیل کرده و مدارکی دال بر داشنت درآمد و دیگر 

اطالعات شخصی را در اختیار مؤسسه دولتی قرار دهد.  آژانس اسکان مجدد به شام 

در یافنت این نوع برنامه ها، رشایط پذیرفته شدن در آن و چگونگی رشکت در آن 

کمک خواهد کرد.  

خدمات اجتامعی
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برنامه های اصلی دولتی برای کمک به پناهجویان:

برنامه کمکهای نقدی. دو برنامه به کسانی که در پیداکردن شغل با مشکل مواجه 
 ،)TANF(شده اند، کمک می کند: کمکهای مالی موقت به خانواده های نیازمند

جهت کمک به والدینی است که فرزندان وابسته به خود دارند، و کمک مالی 

برای پناهجویان )RCA(، مخصوص پناهجویان مجرد و یا متأهلی است که فرزند 

وابسته ندارند. این نوع برنامه ها در سطح محلی نامهای مختلفی دارند و از 

شهری به شهر دیگر متفاوت است.  افرادی واجد رشایط دریافت این کمکها 

هستند که یا درحال تکمیل یک دوره کارآموزی باشند، یا ثابت کنند که در 

جستجوی کار هستند. کمکهای مالی تنها برای چند ماه است.

برنامۀ کمک مضاعف. بسیاری از آژانسهای اسکان مجدد این برنامه را بجای 

کمک مالی برای پناهجویانی که قصد دارند کار کنند اما پیش از آن به کمک 

 مالی نیازدارند، ارائه می دهند. پناهجویانی که در این برنامه نام نویسی

می کنند تعهد می کنند که هرچه زودتر کارپیدا کنند. در عوض کمکهایی از 

قبیل مشاوره و راهنامیی در یافنت شغل، خدمات استخدامی وکمک مالی بیشرت 

طی چهارماه اولیه ورودشان به امریکا دریافت می کنند. 
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 کوپن غذايی. اين يک برنامۀ فدرال است که به افراد کم درآمد در امریکا غذا

می دهد. پناهجویان می توانند در یکی از دفاتر دولتی محلی تقاضای دریافت 

آنرا کنند. مقدار آن بستگی به درآمد و تعداد افراد خانواده دارد. کوپن غذايی 

بصورت يک کارت پالستيکی تنها برای خريد آذوقه می تواند مورد استفاده قرار 

گريد. مواد ديگری مثل سيگار، مرشوبات الکلی، قنداق بچه، لوازم تحرير، و 

صابون را منی توان با کوپن غذايی خريداری کرد. 

 )WIC( يکی ديگر از برنامه های فدرال کمک غذايی، زنان ، نوزادان و کودکان

است که شامل حال زنان باردار، زنانی که بتازگی بچه دار شده اند و يا مادرانی 

که اطفالی تا سنني ۵ سال دارند می شود. اين برنامه کمکهای غذایی اضافی و 

آموزش بهداشتی در اختيار اين زنان قرار می دهد. 

درآمد کمک هزينۀ اجتامعی. )SSI( اين برنامۀ فدرال کمک های مالی برای افراد 
نابينا، معلول و يا باالی ۶۵ سال است.  پناهجويان واجد رشايط می توانند برای 

دريافت آن به دفرت بيمۀ خدمات اجتامعی مراجعه کنند. اين هامن دفرتی است 

که کارتهای بيمۀ اجتامعی را نيز صادر ميکند.

کمک برای پرداخت هزينه وسايل گرمايشی )شوفاژ(  وکولر. اين برنامۀ فدرال به 

افراد کم درآمد در پرداخت هزينه های شوفاژ و کولر کمک می کند. 

پناهجويان می توانند برای دریافت اين کمک به دفاتر محلی دولتی مراجعه 

کنند. اين برنامه در همۀ شهرها وجود ندارد. 

برنامه مواظبت از کودکان. در برخی نقاط اين خدمات بطور رایگان و یا با هزینه 

بسیار کم در اختیار افراد کم درآمد قرار میگیرد. بودجۀ اين برنامه عموماً از 

طرف دولت فدرال تأمني ميشود و توسط يک مرکز يا دفرت دولتی محلی، مثل 

مهد کودک ارائه می شود. والدین شاغل بخاطر کارشان، می توانند واجد رشايط 

دريافت اين کمک ها باشند. 

خدمات عمومی 
هر شهری، برای شهروندان خود خدمات عمومی دارد. با آگاهی از اين نوع خدمات 

می توانيد به نحو احسن از آنها بهره بربيد و خود را به زندگی با امريکا وفق دهيد.  

اين فهرستی از  شامری از مهمرتين خدمات عمومی است که در اختيارشام قرار دارد:

خدمات اجتامعی
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پليس. پليس مسئول حفظ نظم و امنيت عمومی است.  آنها در عني حال به موارد 
فوريتهای پزشکی و وضعيتهای اضطراری رسيدگی می کنند و يا  به افرادی که گم 

شده باشند، کمک ميکنند و درمحله های مختلف شهرها، در جهت بهبود روابط 

شهروندان کار می کنند. گاهی مأمورين پليس را در حال گشت زدن در خيابان، 

سوار بر اتوموبيل و يا پياده می بينيد. بايد برای پليس احرتام قائل شويد، اما از 

آنها بيم نداشته باشيد. اگر يک مأمور پليس بطرفتان بيايد و به شام دستور ايست 

بدهد، بايستيد. دويدن اينطور تعبري می شود که شام کار خطايی کرديد و ممکن 

است مشکالت بيشرتی برايتان ايجاد شود. به پليس پول يا باج ندهيد، اين کار، 

غري قانونی است و ممکن است مجبور به پرداخت جرميۀ سنگينی شويد. اگر 

نتوانستيد حرف پليس را درست بفهميد، می توانيد درخواست کنيد که يک مرتجم 

به شام کمک کند و يا با آژانس اسکان مجدد متاس بگرييد. 

خدمات اضطراری.  متام شهرها، ادارۀ آتش نشانی و خدمات پزشکی اضطراری 
دارند. درصورت بروز موقعيت اضطراری، به شامرۀ ۹11 تلفن کنيد. تلفنچی 

جواب خواهد داد. بايد به تلفنچی بگوييد به چه نياز داريد )پليس، آتش نشانی 

يا آمبوالنس برای فوريتهای پزشکی( و محلی که در آنجا هستيد. اگر منی توانيد 

درست انگليسی صحبت کنيد، فقط بگوييد “Help” يا “Emergency” و تلفن را 

 قطع نکنيد چون از این طريق تلفنچی می تواند محلی را که در آن هستيد

 پيدا کند.

 

کتابخانه. بسياری از شهرها دارای کتابخانه های عمومی هستندومی توانند عالوه بر 
کتاب و مجله اطالعاتی هم در بارۀ آن شهر دراختيارتان قرار دهند.  بسياری از 

کتابخانه ها بخشی را به کودکان  اختصاص می دهند. با دريافت کارت ورودی 

کتابخانه می توانيد برای چند هفته کتاب قرض بگرييد. در صورتيکه کتاب را در 

موقع مقرر به کتابخانه بازنگردانيد، جرميه می شويد.



27

پارکها و مراکز تفريحی. پارکهای محلی، محوطه هايی برای پيک نيک، تفريحات 
سامل و زمني ورزش دارند. گاهی پارکهای محلی تفريحات و رسگرميهايی هم با 

هزينۀ پايني، هامنند رسگرميها ی سامل ويژۀ کودکان، تيم های ورزشی و 

رسگرميهايی برای ساملندان ترتيب می دهند. عالوه بر آن پارکهای ملی و ايالتی 

هم محوطه هايی برای تفريحات سامل دارند و می توانيد از کوهها، برکه، رودخانه 

و يا سواحل دريا که گاه جزو پارکهای ملی است استفاده کرده و لذت بربيد. 

اطالعات در زمينۀ ديگر خدمات اجتامعی را می توانيد با مراجعه به فصل مربوط به 

تعليم و تربيت و بهداشت، بيابيد.

خدمات اجتامعی
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هنگامیکه وارد ایاالت متحده می شوید، آژانس اسکان مجدد محلی را برای 

سکونتتان فراهم می کند. این محل دارای اسباب و اثاثیه و مایحتاج اولیه است.  

ممکن است در بدو ورود شام را نزد خویشاوندانتان که پیشرت به این کشور آمده اند 

و یا نزد یکی از داوطلبان اسکان دهند. یا اینکه ممکن است به یک آپارمتان، هتل و 

یا به یکی از مراکز خوشامد بربند. اگر مجرد باشید امکان آن نیز وجود دارد که 

همراه با دیگر افراد مجرد به شام جا بدهند.

آژانس اسکان مجدد مسکن شام را برای یک ماه اولیه ورودتان تأمین می کند. 

ممکن است در صورتیکه خویشاوندانی در امریکا داشته باشید از آنها نیزدرپیداکردن 

مسکن برای شام کمک بگیرند. 

پیداکردن مسکن
کارمندان آژانس اسکان مجدد چندی پس از ورودتان با شام درباره اسکان دراز مدت 

صحبت خواهند کرد. امکان دارد یافنت مسکن دراز مدتی که برایتان مناسب باشد 

قدری طول بکشد. بهرت است محلی را انتخاب کنید که امن باشد، گران نباشد، و در 

عین حال نزدیک وسائط نقلیه عمومی، محل کارتان و مدرسه فرزندانتان نیز باشد. 

برای یافنت مسکن می توانید این اقدامات را انجام دهید:

با کارمندان دفرت اسکان مجدد در این باره صحبت کنید  •

با خویشاوندان و دوستانتان مشورت کنید  •

با افرادی ک با آنها کار می کنید مشورت کنید  •

در جستجوی ساختامنهایی باشید که مقابل آن عالمت »برای اجاره« نصب شده  •

باشد  

به بخش اجاره روزنامه مراجعه کنید  •

مسکن
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به روزنامه ها و مجالت مخصوص این کار مراجعه کنید  •

به دفاتری که در ساختامنهای ویژه اجاره هستند بروید  •

روی اینرتنت برای یافنت آپارمتان جستجو کنید  •

نوع مسکن
در بسیاری از شهرها انواع مختلف مسکن وجود دارد

آپارمتان  •

خانه  •

ترايلر  •

اطاق اجاره ای  •

آپارمتانهای اجاره ای معموالً دارای آشپزخانه با فر، روشویی، یخچال، نشیمن و 

ناهارخوری، یک یا دو اطاق خواب، حامم و گنجه هستند. کوچکرتین نوع آپارمتان 

که استودیو نام دارد تنها یک اطاق با دستشویی و حامم جداگانه و بخشی برای 

آشپزخانه دارد.



31

هزینه مسکن و امنیت
در ایاالت، شهرها و محالت مختلف، هزینه مسکن متفاوت است.  به هر حال، در 

هر کجا که زندگی کنید هزینه مسکن، بیشرتین خرج ماهانه تان را تشکیل می دهد.

هنگاميکه از خانه خارج می شويد هميشه درهای منزل را قفل کنيد و سعی کنيد 

شب به محالتی که نبايد، نرويد. می توانيد با پليس محلی تان در مورد تالشهايی که 

در محلۀ شام برای مبارزه با جنايات صورت می گريد، صحبت کنيد.    

بايد سعی کنيد در محله ای زندگی کنيد که مخلوطی از نژادها و قومیت ها را در 

بربگیرد. همسايگانتان به احتامل قوی پیشینه ديگری داشته و از کشورهای ديگر 

هستند. 

مسکن
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’’برای ما آپارتمان زيبايی بود، پر 
ازچيزهایی که هيچوقت نديده بوديم.

حالا می دانم که مردمی که در اين محله 
زندگی می کنند خيلی فقيرند. آپارتمانها 

کوچک و خفه است.

اما با بچه هام، ديوارهای آپارتمان را آنقدر 

سابيدم که توی نور کم آفتاب هم برق افتاد، 

و با آرامش در محيط گرم خانه استراحت 

کرديم.‘‘
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اجاره نامه و مقررات مربوط به مسکن 
هنگاميکه آپارمتان و يا خانه ای اجاره ميکنيد، بايد يک اجاره نامه يا قرار داد اجاره 

امضا کنيد. اين يک سند رسمی است که هم شام را بعنوان مستأجر و هم صاحبخانه 

و مالک را ازنظر قانونی حاميت ميکند. 

دراجاره نامه مفاهيمی مانند مبلغ اجاره يا اجاره بها ذکر شده است. این مبلغ 

ممکن است شامل شارژ، هزينۀ آب و برق، شوفاژ، و جمع آوری زباله نیز باشد، اما 

گاهی نیز مستأجر مکلف است این مخارج را عالوه بر اجاره بها بپردازد. قبل از 

اینکه اجاره نامه را امضا کنید حتاًم در اين باره با صاحبخانه صحبت کنيد.

اجاره مسکن تابع مقرراتی است و با امضای اجاره نامه موظف خواهيد شد اين 

موارد را رعايت کنيد:

محدوديت تعداد نفراتی که در آپارمتان سکونت دارند  •

مبلغ ماهانۀ اجاره  •

تاریخ ماهانۀ پرداخت  •

 

متیز نگاه داشنت و آسيب نرساندن به مورد اجاره  •

 

مدت اجاره که اصوالً 12 ماه است  •

اعالم از پيش تخليه و رشايط تخليه اماکن پيش از پايان اجاره نامه  •

گاهی از شام می خواهند ثابت کنید که قادر به پرداخت مبلغ اجاره هستید. در 

صورتیکه شاغل نباشيد، پیشینه اعتبار مالی ندارید تا ثابت شود که دیون و 

صورتحسابهای خود را به موقع می پردازید. 

مسکن
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به همین خاطر هم ممکن است برای اجاره نامه به يک امضای دوم، شخصی که  

اعتبار مالی خوبی دارد نیاز باشد.  

هنگام امضای اجاره نامه اصوالً باید مبلغی بعنوان وديعه بپردازيد که معادل یک 

ماه اجاره بهاست و به هنگام تخليه مسکن، در صورتيکه آسيبی به مورد اجاره 

نرسيده باشد، و مطابق روز اول تحويل داده شود، به مستأجر پس داده می شود. 

اگر مقررات اجاره مسکن را نقض کنيد وديعه را از دست می دهيد و بايد اماکن 

اجاری را تخليه کنيد. بعنوان مثال درمقررات اجاره مسکن در هرایالت و شهری، 

محدودیتهایی برای تعداد نفراتی که می توانند در يک محل سکونت داشته باشند 

وجود دارد.  این بدین معناست که اگر خانواده پر جمعیتی دارید ممکن است 

مجبور شوید بیش از یک آپارمتان اجاره کنید. آژانس اسکان مجدد تالش خواهد کرد 

دو آپارمتان و یا بیشرت نزدیک به هم برایتان پيدا کند. اگرتعداد افرادی که در آن 

محل زندگی می کنند بیشرتاز تعدادی باشد که مقررات در نظر گرفته، بايد محل را 

تخليه کنيد.

 مقررات مسکن شامل حال مستأجر و صاحبخانه می شود. صاحبخانه موظف

به رعایت معیارهایی برای مصونیت و نظافت محل است.  او موظف به تأمني برق، 

لوله کشی و وسائل گرمایش مطابق قانون و نصب سيستمهای هشدار دهندۀ حريق 

است و بايد محل را از وجود جانورانی مثل موش و حرشات پاک نگاه دارد. بر طبق 

قوانین و مقررات مسکن صاحبخانه اجازه ندارد برمبنای قومیت، مذهب، و مليت 

اصلی تبعيض قائل شود و کسی را از اجاره محروم کند.
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هنگامیکه به ایاالت متحده میایید، ابتدا پیاده از جایی به جای دیگر می روید.  

کمی پس از آن از وسائط نقلیه عمومی استفاده می کنید، و شاید روزی اتوموبیل 

بخرید. 

اگر از هامن ابتدا با قوانین و عالئم راهنامیی و رانندگی آشنا شوید، متعاقب آن 

استفاده از وسائط نقلیه ورانندگی در امریکا برایتان آسانرت می شود.

وسائط نقلیه عمومی
در امریکا وسائط نقلیه عمومی از شهری به شهر دیگر متفاوت است.  شهرها دارای 

اتوبوس، مرتو، و ترنهای شهری هستند و مردم می توانند بدون داشنت اتوموبیل به 

محلهای مورد نظر بروند.  از تاکسی هم می توان استفاده کرد اما قدری گران است. 

در نقاطی وسائط نقلیه عمومی به آسانی در دسرتس نیست. کمی پس از ورودتان 

آژانس اسکان مجدد جزئیات و اطالعات مربوط به وسائط نقلیه عمومی را در 

اختیارتان قرار می دهد.  

مالکيت اتوموبیل و رانندگی
در نقاطی که وسائط نقلیه عمومی براحتی در دسرتس نیست، بهرت است هرچه 

زودتر یک اتوموبیل برای خودتان تهیه کنید. خرید اتوموبیل کار ساده اما گران 

است.  خرید اتوموبیل و رانندگی در امریکا در عین حال با مسئولیتهای بسیاری 

همراه است.  

قوانین راهنامیی و رانندگی توسط دولتهای ایالتی وضع می شود.  آژانس اسکان 

مجدد اطالعات مربوط به آن را در اختیارتان قرار می دهد و به اطالعتان خواهند 

رساند که کجا می توانید تصدیق رانندگی بگیرید. 

برای آنکه بتوانید بطور قانونی رانندگی کنید، باید تصدیق رانندگی محلی داشته 

باشید. تصدیق رانندگی بین املللی منی تواند جایگزین آن باشد. اگر بدون تصدیق 

رانندگی کنید جریمه و یا حتی زندانی می شوید. هر ایالتی سن رانندگی را مشخص 

می کند. 

حمل و نقل
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  )DMV( برای گرفنت تصدیق رانندگی باید به اداره راهنامیی و رانندگی محلی

مراجعه کنید و پس از امتحان چشم، امتحان کتبی مقررات و قوانین رانندگی و 

امتحان رانندگی بدهید. تصدیق رانندگی عالوه برعکس شام، دیگر مشخصات یعنی 

نام و نشانی و تاریخ تولدتان را هم نشان می دهد و باید هرچند سال یکبار متدید 

شود. 

نقض برخی قوانین به از دست دادن تصدیق رانندگیتان منجر می شود.  بعنوان 

مثال اگر پلیس شام را در حالیکه مست رانندگی کنید توقیف کند، ممکن است 

تصدیقتان را از دست بدهید، مجبور به پرداخت جریمه سنگینی شده و حتی مدتی 

را در زندان بگذرانید. ممکن است حتی به کشور مبدأ مسرتد شوید.

پس از خرید اتوموبیل باید آن را در اداره راهنامیی و رانندگی محلی DMV  ثبت 

کرده و بازرسی فنی انجام دهید. باید ماشین را بیمه کنید. این کار توسط رشکتهای 

خصوصی بیمه انجام می گیرد. هزینه بیمه به محل زندگی، سن، تعداد افرادی که 

اتوموبیل را می رانند، و سابقه رانندگی بستگی دارد. درضمن مخارج بنزین، مراقبت 

از اتوموبیل و پارکینگ را هم در نظر داشته باشید. 
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New York Los Angeles (2,911 Miles/4,684 Kilometers) 
New York Chicago (818 Miles/1,316 Kilometers) 
New York Miami (1,325 Miles/2,132 Kilometers
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اکرث امریکائیان به خودکفا بودن اهمیت بسیاری می دهند.  آنها معتقدند که انسان 

بالغ باید برای امرار معاش کار کند و به کمکهای دولتی وابسته نباشد. بنابراین یافنت 

شغل طی چند ماه اولیه ورود برای پناهجویان از اولویت برخوردار است، و یکی از 

نخستین اهداف شام باید پیدا کردن کار باشد.  

در ابتدا بهرت است هرکاری را که به شام پيشنهاد می کنند حتی اگر حقوق باالیی 

نداشته و از شغلی که قباًل داشتید پایین تر هم باشد، بپذیرید.  اکرث امریکائیان 

معتقدند که اشتغال بهرت از بیکار بودن است. 

آژانس اسکان مجدد و یا دولت موظف نيست برایتان کار پیدا کند.  رسویسهای 

اشتغال پناهجویان به آنها در کاریابی کمک می کند اما این خود شام هستید که 

باید دنبال کار بگرديد.  به همني خاطر باید با دیگران به رقابت بپردازيد و ثابت 

کنيد که آماده کار کردن هستید. 

نوع شغل
 در امریکا عموماً سه نوع کار وجود دارد، کارهای غیر تخصصی، تخصصی،

وحرفه ای.  برای هر یک میزان تجربه، کارآموزی و تخصص متفاوت است.

کارهای غیر تخصصی و پائني ترمستلزم تجربه و یا کارآموزی بسیاری نیست 
نظافتچی در هتل، پیشخدمت رستوران و کارگر کارخانه از این نوع است. این 

شغلها عموماً دستمزد ساعتی دارد ودر عین حال از شام انتظار منی رود که  

انگلیسی را خوب صحبت کنید. بسیاری از پناهجویان این نوع کارهارا به موازات 

یادگیری زبان و یا حرفه ای دیگر انجام می دهند. 

 

کارهای تخصصی مستلزم کارآموزی، دانسنت زبان انگلیسی در سطحی باالتر وتاحدی 
تخصص در آن حرفه است. شغلهایی از قبیل مکانیسین، سلامنی، تکنیسین برق، 

اشتغال
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تکنیسین کامپیوتراز این دسته هستند. در این مشاغل دستمزد ساعتی يا هفتگی 

به شام می دهند که از شغلهای غیر تخصصی و حتی گاه از بعضی از شغلهای 

حرفه ای هم بیشرت است.  بسیاری از کارهای تخصصی مستلزم مجوز یا عضویت 

در یک اتحادیه است. مجوزی که ازکشورتان دریافت کردید، احتامالً قابل قبول 

نیست، اما می توانید پس از آموخنت انگلیسی در رشته خودتان کالس ببینید 

ومجوز امریکا را در آن رشته دریافت کنید. 

مشاغل حرفه ای مستلزم  دست کم مدرک دانشگاهی، دانسنت زبان انگلیسی در 
سطح باال و تخصص در این نوع کاراست.  تخصص در این کارها به زمان نیاز 

دارد.  بسیاری مواقع نياز به گواهی و یا مجوزی از ايالتی است که در آن زندگی 

می کنید. حتی اگر در کشور خود پروانه و تصديق چنني کاری را داشتید، درامریکا 

باید مجوز جدیدی کسب کنید و حتی یک دوره اضافی وتکمیلی را بگذرانيد و 

بارديگر امتحان بدهید. برای اين مشاغل حقوق دریافت می کنید يعنی حقوق 

ساليانه شام مشخص است. 
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 زنان و مردان شاغل

در امریکا هم زن و هم مرد کار میکنند. نيمی از نريوی کار در اين کشور متشکل از 

زنان است که در سطوح مختلف کاری، هامن شغلها و مسئولیتهای مردان را دارند 

ودر بسیاری از مواقع سمت ریاست مردان را نیز بر عهده دارند.  احتامل دارد اين 

مسئله  با رسم و رسوم شام تفاوت داشته باشد و شاید شام عادت نداشته باشید که 

زنان در خارج از خانه کار کنند.

با اینهمه کار کردن والدين مزایای بسیاری دارد، زیرا دريافت درآمد هم از پدر و هم 

ازمادر سبب می شود که خانواده زودتر خودکفا شود. فرزندان شام هم که بیشرت از 

1۵ سال دارند مجازند بطور نیمه وقت کار کنند و در امریکا بسیاری از نوجوانان 

پس از ساعات درسی، آخر هفته و یا در تعطیالت کار می کنند. 

درجستجوی کار
پیشقدمی و پشتکار شام بهرتین راه برای کار پیدا کردن است. با اينحال رسویسها و 

خدماتی نيز برای کمک به شام وجود دارد. 

آژانس اسکان مجدد و رسویسهای اشتغال پناهجویان. کارمندان این دو نهاد به 
بسیاری از پناهجویان در يافنت اولین شغلشان کمک کرده اند.  با آنها مشورت 

کرده و به راهنامییهای آنها توجه کنيد. آنها با درنظر گرفنت تخصص و تجربه تان 

شام را راهنامیی می کنند.

 

آژانس عمومی کار یابی.  هر ایالتی دارای آژانسهای کاریابی است که بطوررایگان 
شام را در یافنت شغل یاری می دهند. آژانس اسکان مجدد می تواند شام را در 

یافنت این نوع آژانسها راهنامیی کند.

دوستان و خویشاوندان.  دوستان، خویشاوندان، و پناهجویانی که پیش از شام به 
امریکا آمده اند می توانند به شام در این راه کمک کنند و شام را از پستهای 

خالی در محل کارشان آگاه سازند.

اشتغال
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روزنامه. اکرثروزنامه ها در بخش آگهی های مربوط به اشتغال، لیستی از پستهای 
خالی چاپ میکنند.

آژانس خصوصی کاریابی. آژانس خصوصی کار یابی رایگان نيست. و گاه بايد پول 
زيادی در مقابل خدماتشان بپردازيد، به همین خاطر پیش از امضای هر نوع 

قراردادی دقیقاً بدانید که رشایط آنها چیست. اگر درست متوجه نشدید از آژانس 

اسکان مجدد کمک بگیرید.

مواظبت از کودک
اگر جزو والدين تک نفره هستید یا اینکه در يک خانواده هم پدر و هم مادر کار 

می کنند، باید برای هنگامیکه رسکار هستید، ترتیبی برای نگهداری از کودکانتان 

بدهید. در برخی از خانواده های پناهجویان، یکی از خويشاوندان مسن تر که 

شاغل نیست می تواند از آنها مراقبت کند یا آنکه پدر و مادر سعی کنند برنامه و 

شیفتهای کاری را طوری تنظيم کنند که حتاًم یکی از آنها در خانه با فرزندان باشد. 

اکرث شهرها دارای رسویسهایی برای نگهداری از کودکان هستند که عموما بطور رایگان 

عرضه می شود.  افرادی هم بطور خصوصی از کودکان نگهداری میکنند. کارمندان 

آژانس اسکان مجدد می توانند شام را در یافنت این نوع رسویسها راهنامیی کنند. 

اشتغال

بسياری از روزنامه ها در امريکا در بخش نيازمنديها ليست مشاغل را با عنوان استخدام يا  

  «اشتغال» «چاپ می کنند.»
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اشتغال

بايد سند ومدرکی ارائه بدهيد که ثابت کند اجازۀ کار داريد. اکثر 

پناهجويان از I-94 )که توسط CIS برای اجازۀ کار مهر شده است)، 

کارت بيمه اجتماعی، و يک کارت شناسايی با عکس )مانند سند اجازۀ 

کار)EAD)، پاسپورت و يا تصديق رانندگی) استفاده می کنند. به هنگام 

مصاحبۀ استخدامی بايد حتمًا اصل اين مدارک را همراه داشته باشيد. 

فتوکپی مدارک قابل قبول نيست.
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اصولی که به شام در مصاحبه استخدامی کمک خواهد کرد 
هنگامیکه کارفرما و کسی که شام را استخدام می کند مشخص شد، باید در یک 

مصاحبه استخدامی رشکت کنيد .  طی این مصاحبه، در مورد کارتان صحبت میکنند 

و سعی می کنند ببينند آیا شام برای این کار مناسب هستید یا نه. اینها نکاتی است 

که می تواند به موفقيت شام در اين راه کمک کند:

رس وقت بودن. رسوقت بودن برای امریکائیان بسیار اهمیت دارد. اگر دیر به 
مصاحبه برسید، کارفرما و یا رسپرست آن کار فکر میکند هرروز دیر به رسکار 

خواهید آمد.

متيزو خوب لباس بپوشيد. لباس خوب، متیز و مناسب بپوشید. مشاور و راهنامی 
شغلی شام می تواند دراین باره راهنامیی تان کند. 

در چشامن رسپرست یا کارفرما نگاه کنید، لبخند بزنید و با او دست بدهید.  در 
برخی کشورها نگاه کردن در چشامن کارفرما ورئيس، بی ادبانه تلقی می شود، اما 

امريکائیان معتقدند که این عمل نشانه صداقت است و لبخند زدن و فرشدن 

دست منايانگر نگرش مثبت به کارکردن است. 

درباره کاری که مسئول انجامش خواهيد بود، سؤال کنید. این منایانگر متایل شام 
به این کاراست. 

عصبی نباشيد. هر کسی ممکن است در این موقعیت عصبی شود. این تنها شام 
نیستید که در این نوع رشایط ممکن است عصبی و دستپاچه شوید.

ممکن است مجبور شوید پیش از پیدا کردن کار، در بيش از يک مصاحبۀ استخدامی 

رشکت کنيد. این یک روند عادی در امريکا ست.  اگر بدنبال اولین مصاحبه 

استخدامی، موفق نشدید کاری را که می خواستيد بدست بیاورید،  رسخورده نشده 
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و شکیبا باشید. در صورتیکه نیاز به تشویق شدن داريد می توانید با خانواده و یا 

باراهنامی شغلی خودصحبت کنید. 

صورت مزد، مزايا، ماليات ساالنۀ کار، کسور مالیاتی 
هنگامیکه شغلی به شام پیشنهاد می شود، کارفرما از ابتدا تعيني ميکند که شام روز 

مزدی هستيد يا حقوق ساليانۀ مشخصی داريد، مزایای شغلیتان چیست، چه زمانی 

حقوق و یا دستمزدتان را دریافت می کنید، چند ساعت در هفته کار می کنید، و 

برنامۀ کاری شام چیست. اگر درست متوجه اين مسائل نشدید، سؤال کنید.

دست مزد یا حقوقتان طبق برنامه مشخصی پرداخت می شود، یا بطورهفتگی، یا دو 

هفته یکبار و یا بطورماهانه. چکی همراه با يک فيش دریافت می کنيد که رسید 

شامست، و هنگامیکه چکتان را نقد میکنید و یا آنرا به حساب بانکيتان می گذاريد، 

اين فيش را نگه داريد.  

ورقه دریافت حقوق رسید ميزان حقوق پيش از کرس ماليات و پس از آن است.  

درآمد ناخالص کل مبلغی است که برای این دوره دریافت میکنید.  این مبلغ معادل 
ساعات کار معمولی شام رضب در دستمزد ساعتی شام ست.

اشتغال
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مالیات پیش از آنکه کارفرما حقوقتان را بدهد، از روی هر چک برداشت می شود.  
این نوع مالیات را ماليات ساالنۀ کار می نامند. هنگامیکه استخدام می شوید، 

کارفرما ورقه ای را به شام می دهد که پر کنید.  این ورقه ميزان درآمد شام را به 

اداره مالیات بر درآمد یعنی اداره فدرال جمع آوری مالیات، گزارش می دهد. این 

ورقه به کارفرما نشان می دهد که ماليات ساالنه شام  بايد چه ميزانی باشد. بر 

طبق قانون شام متضمن پرداخت ماليات کارهستيد.  این شامل بیمه خدمات 

اجتامعی و مالیات پزشکی که گاه )FICA( نامیده می شود، مالیات بردرآمد 

فدرال، و در برخی از ایاالت مالیات بردرآمد ایالتی است. میزان هر یک از اینها 

درفيش حقوقتان ذکرشده است.  

کسور مالیاتی به مبالغی می گویند که از کل چک شام برداشت می شود. این شام 
هستید که بایدمیزان آنرا بر اساس نیازهایتان و آنچه را که کارفرما عرضه میکند، 

تعیین کنید.  کارمندان اصوالً از این کسور مالیات یا کرس درآمد برای پرداخت 

بیمه درمانی، حق عضويت در انجمنهای صنفی و سنديکا، بیمه عمر و طرح 

بازنشستگی رشکتی که در استخدام آن هستيد، استفاده می کنند. 

حقوق بعد از کرس ماليات میزان چک شام پس از  کاهش ماليات است. 

در امریکا سیستم پراخت حقوق و دستمزد پیچیده به نظر می رسد. اگردرست 

متوجه بخشهایی از چکتان منی شوید، از راهنامی شغلی و یا کارمندان آژانس اسکان 

مجدد بخواهید که در این زمینه به شام کمک کنند. 

عالوه بر حقوقتان، کارفرما گاه تسهيالت دیگری هم مانند پوشش بیمه درمانی در 

اختیارتان قرار می دهد. در برخی موارد کارفرما هزينۀ آن را می پردازد،  اما گاه شام 

نیز متضمن پرداخت قسمتی از آن هستيد. در برخی رشکتها بايد سه تا شش ماه کار 

کنيد تا مشمول پوشش بيمۀ درمانی شويد. 
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هزینه درمان در امریکا سنگین است، پس هنگامیکه در پی کار می گردید، مزايای 

 داشنت بیمه درمانی را حتأم در نظر بگیرید.  شاید بهرت باشد شغلی را با حقوق

پايني تر اما همراه با پوشش بيمه درمانی انتخاب کنيد تا شغلی با حقوق بيشرت و 

بدون بيمۀ درمانی. 

کارفرما ممکن است تسهيالت دیگری رامثل پرداخت غرامت دستمزد ايام بيامری، 

تعطیالت و یا طرح بازنشستگی عرضه کند. تسهيالت و مقررات هرمحلی که در آن 

کار ميکنيد با دیگری متفاوت است، بنابراین اگر موردی پيش آمد که متوجه آن 

نشديد، حتاًم سؤال کنید.  در برخی موارد، مزایا به نسبت مدت زمان اشتغال شام 

افزایش پیدا می کند. 

سه مورد دیگراز تسهيالت شغلی بطور قانونی به شام تعلق می گريد.

بیمه خدمات اجتامعی که یک برنامه دولتی فدرال برای بازنشستگان است. مبلغی 
که به هر فرد تعلق می گیرد بستگی به سابقه کاری او دارد. مزایای بیمه خدمات 

اجتامعی به افرادی تعلق می گیرد که ده سال یا بیشرتماليات ساالنۀ کار پرداخته 

باشند.

اشتغال
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 بیمه بیکاری یک برنامه دولتی ایالتی است. این برنامه به دستمزد بگريانی که به 
خدمات آنها خامته داده می شود و بصورت غري داوطلبانه بيکار می شوند، مانند 

بسته شدن محل کار، تعلق می گريد و برای مدت معينی بخشی از درآمد اوليه 

افراد را تأمني می کند.

غرامت جربان خسارت بخشی از حقوق وپوشش درمانی برای کارگرانی است که در 
حین کار مجروح می شوند. این برنامه تحت نظر دولتهای ایالتی است. 

مشاغلی که پول نقد به شام می پردازند
دریافت پول نقد در ازای کار، در امریکا غیر قانونی است، زیرا اصوالً بدان معناست 

که مالیات منی پردازید. اگر کارفرما پول نقد به شام بپردازد اما فيش حقوقتان را که 

مقدار کل و ميزان آن پس از کرس ماليات را نشان می دهد، بشام ندهد، هم شام و 

هم کارفرما ناقض قانون خواهيد بود. 

پرداخت مالیات شامرا واجد رشایط برای دریافت بیمه خدمات اجتامعی، غرامت 

کاری  وغرامت دستمزد ايام بيامری می کند. اگر کار کنید و مالیات ندهید به گريز 

مالياتی متهم می شويد.  اگر اين اقدام شام را کشف کنند يا بايد جرميۀ نقدی 

بپردازيد یا حتی به زندان می روید. احتامل اخراج شام از کشور نيز وجوددارد.
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حقوق شام و مقررات مربوط به قانون کار  
شام بعنوان پناهجو از هامن مزایایی که یک شهروند امریکایی از آن برخوردار است، 

برخوردار خواهید بود. کارفرماحق ندارد بر اساس پناهجو بودن، علیه شام تبعیض 

قائل شود یا اینکه  بخاطر سن، رنگ پوست، ناتوانی جسمی، وضعيت تأهل،  

قومیت و کشور مبدأ، نژاد، مذهب و جنسیت شام را از کارگرفنت یا ترقی در کارتان 

محروم کند. با اینهمه برخی مشاغل تنها به شهروندان امریکایی تعلق می گیرد مانند 

اکرث مشاغل دولت فدرال. قوانین کار در عین حال مصونیت کارمند را برای کار در 

محیطی امن و بی خطر و در برابر آزار جنسی تضمین می کند.   

سابقه کار و اهداف شغلی
نخستین شغل شام در امریکا از این رو اهمیت دارد که برایتان سابقه می شود. باید 

سعی کنید حد اقل شش ماه رس کار اول خود مبانید حتی اگر از نظر حرفه ای برای 

شام مناسب نباشد، زیرا کارفرمایان بعدی، با توجه به این سابقه و اینکه چگونه 

کارمندی بودید شام را استخدام می کنند.

باید برای شغلتان اهدافی در نظر بگیرید و ببینید چه اقداماتی می توانید در جهت 

رسیدن به آن درپیش بگیرید.  برای ترقی در کارتان،  باید زبان انگلیسی را بخوبی 

بیا موزید و حتی مجبور شوید مهارت و يا کار تازه ای یاد بگیرید. برای کار کردن در 

رشته خودتان ممکن است مجبور شوید دوره ببینید و مجوز بگیرید. مشاور کاری 

می تواند برای دستیابی به این اهداف، برایتان طرحی تنظیم کند. 
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شاید پیش از رسیدن به هدفتان مجبور شوید چندین کار مختلف را تجربه کنید. این 

در امریکا امری غیر عادی نیست، بسیاری از امریکائیان طی سالها چندین شغل 

عوض می کنند. دستیابی به این اهداف زمان می برد و باید صبور باشید.  از همه 

اینها مهمرتفراموش نکنید که ایاالت متحده کشورموقعیتها برای کسانی است که کار 

کنند.   

نکاتی برای موفقیت در کار
آژانس اسکان مجدد و بسیاری از پناهجویان می گویند این نکات به شام در یافنت 

اولین کارتان و پیدا کردن کار بهرت در آینده کمک میکند.

 

به موقع رس کار بروید. کارفرما برای  وقت شناسی ارزش قائل است، و اگر همواره 
به موقع رسکار بروید احساسات مثبتی را نسبت به خود و کارتان بر می انگیزید. 

اگر دیر بروید، ممکن است از حقوق تان کم کنند. 

تنها هنگامی برای بیامری مرخصی بگیرید که واقعا مریض باشید. اکرث امریکائیان 
در صورتی هم که کمی کسالت داشته باشند رس کار خود حارض می شوند و بسیاری 

افتخار می کنند که هیچگاه بخاطر کسالت مرخصی نگرفته اند. 

اگر منی توانید رس کار بروید حتام به محل کارتان اطالع بدهید. اگر به هر دلیلی 
نتوانستید رس کار حارض شوید یا اینکه دیر رفتید، به رئیستان تلفنی اطالع دهید. 

دوستانه رفتار کنید.  زمان رصف ناهار یا تنفس، موقعیت مناسبی برای مساعدت و 
دوستی با همکارانتان است. مکاملات روز مره در امریکا، عموما درباره آب و هوا، 

کارهایی که در تعطیالت آخر هفته می کنید، غذا و ورزش است. در آینده 

موقعیتهای بسیاری بخصوص در ایامی که به تعطیالت رسمی نزدیک می شویم، 

دست می دهد تا بتوانید با همکارانتان در باره فرهنگ خود صحبت کنید.

اشتغال
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مولد وپرکارباشيد. در محل کار از استفاده از تلفن برای صحبت با خانواده و 
دوستان و همکارانتان مامنعت کنيد.  

سؤال کنید. اگر متوجه مطلبی منی شوید، سؤال کنید. بدین ترتیب می توانید کارتان 
را به نحو احسن انجام دهید و کارفرما نیز از اینکه می خواهید در کارتان بهرت شوید 

به شام احرتام می گذارد. 

تا جایی که امکان دارد سعی کنید تکاليف و مسئوليتهای جديد بپذيريد و 
چیزتازه بياموزيد. اگر نشان بدهید که می خواهيد مسئولیتهای بیشرتی متقبل 

شويد، ترفیع خواهید داشت. 

در صورتيکه شغل جدیدی گرفتید به کارفرمای کنونی اطالع دهید. هنگام قبول  
کارجدید، دست کم دو هفته پیش از ترک کارتان، به کارفرمای فعلی تان اطالع 

دهید.  هرگز کار خود را پیش از پیدا کردن کار جدید رها نکنید. 
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تحصیل

در امریکا، همه می توانند رصف نظر از سن، نژاد، مذهب و یا جایگاه اجتامعی، 

تحصیل کنند.  اکرث امریکائیان تحصیل را راهی برای بهبود وضع شغلی و نحوه و 

استاندارد زندگیشان می بینند. 

تحصیل برای کودکان در مدارس دولتی
تحصیل در مدارس دولتی رایگان و بر طبق قانون از سن شش تا شانزده سالگی 

اجباری است. برای سنین پنج تا هجده سال نیز تحصیالت رایگان بر اساس مقررات 

مدارس محلی وجود دارد.  والدین می توانند فرزندانشان را در مدارس خصوصی نیز 

نام نویسی کنند اما هزینه این نوع مدارس عموماً باالست. 

در مدارس دولتی در امریکا، کودکان از هرنژاد، مذهب و جایگاه اجتامعی با هم 

درس می خوانند و رس کالس و در فعالیتهای بعد از ساعات درسی، با هم هستند. 

تقریباً در متام مدارس دولتی پرس و دخرت رس یک کالس درس می خوانند. کودکان با 

نوعی ناتوانی جسمی و یا فکری نیز باید به مدرسه بروند. در این موارد، مدرسه پس 

از بررسی رشایط و نوع عدم توانایی کودک، با والدین او درباره برنامه ای برای 

تحصیل وی صحبت خواهد کرد. 

در امریکا سه مرحله تحصیلی وجود دارد. کالسها در هر مرحله بستگی به مقررات 

محلی مدارس دارد. 

مدرسه ابتدایی که با کودکستان آغاز می شود )سن پنج سالگی( و تا کالس پنجم یا 
ششم  ادامه دارد )دوازده سالگی(.

پايۀ اول متوسطه که اصوال شامل کالسهای ششم تا هشتم است.

دبیرستان که اصوال در بر گیرنده کالسهای نهم تا دوازدهم و تا سن هجده سالگی 
است. نوجوانان پس از تکمیل موفقیت آمیز دوران دبیرستان به اخذ دیپلم نائل 

می شوند.
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در هر مرحله ای، سال تحصیلی از اواخر ماه اوت یا اوایل سپتامرب آغاز می شود و 

اواخر ماه می یا ژوئن پایان می یابد.  دانش آموزان اکرثاً شش ساعت درروز و از 

دوشنبه تا جمعه کالس دارند. در صورتیکه دانش آموزی نیاز به جربان کالس داشته 

باشد،  می تواند در کالسهای تابستانی درماههای ژوئن و ژوئیه اسم نويسی کند.  

فرزندانتان باید پس از ورود به امریکا هر چه زودتردر مدرسه اسم نویسی کنند.  

آژانس اسکان مجدد در اسم نویسی آنها کمکتان خواهد کرد.  آنها بر اساس سن و 

سابقه تحصیلی در کالس پذیرفته می شوند. البته امکان دارد آنهايی که سنشان کمرت 

است و زبان را بخوبی صحبت منی کنند، ابتدا در کالس پایین تر پذیرفته  شوند. 

باید کپی مایه کوبی و پرونده پزشکی فرزندانتان را به مدرسه ارائه بدهید. اگر این 

مدارک را در اختیار ندارید و یا فرزندتان مایه کوبی نشده باشد، آژانس اسکان 

مجدد می تواند شام را در مورد واکسینه کردن فرزندتان راهنامیی کند.  

رس کالس حارض شدن بسیار مهم است. هنگامیکه دانش آموزی رس کالس حارض 

نشود،  والدین موظفند دليل اين غيبت را به معلامن اطالع دهند و دانش آموز نیز 

باید در کالس جربانی رشکت کند.  
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 با اینکه تحصیل در مدارس دولتی رایگان است، والدین برخی هزینه ها را

می پردازند، مانند لوازم تحریر و برنامه های ویژه. اگر مدرسه به فاصله ای باشد که 

فرزندتان نتواند پیاده برود، ماشین مدرسه بطور رایگان اورا به مدرسه می رساند.  

فرزندانتان می توانند یا غذا با خود بربند یا اینکه از کافه تریای مدرسه غذای ارزان 

قیمت ومغذی خریداری کنند.  

درمدارس امریکا برنامه درسی یکدست و مشرتکی وجود ندارد.  مدارس درهر ایالت 

برنامه درسی خود را تعیین می کنند. عموماً شاگردان، زبان انگلیسی، ریاضیات، 

علوم اجتامعی، طبیعی، و تربیت بدنی می خوانند. هرن، موسیقی و زبان خارجی نیز 

تدریس می شود. اکرث مدارس، بویژه دبیرستانها، ورزش و برنامه های دیگری نیز پس 

از ساعات درسی برای شاگردان ارائه می دهند.

نحوه و طریقه درس دادن در امریکا شاید با متدی که در کشورتان متداول است 

 بکلی متفاوت باشد.  معلم، بچه را بیشرتبه فکر کردن و تجزیه و تحلیل تشویق

می کند تا از حفظ کردن دروس.  شاگردان حتی اگر هنوز زبان انگلیسی را به خوبی 

صحبت نکنند، به سؤال کردن و رشکت در بحثهای گروهی تشویق می شوند.

تحصیل
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آموخنت زبان انگلیسی از بزرگرتین چالشها برای بچه ها است. بچه ها ی کوچکرت 

زودتر یاد می گیرند، اما بچه هایی که سنشان بیشرت است، به زمان بیشرتی نیازدارند. 

در بسیاری ازمدارس، کالسهای انگلیسی بعنوان زبان دوم )ESL( تدریس می شود، 

 بعضی نیز بطور جداگانه معلمینی را برای این کار در نظر می گیرند.  اکرث

تازه واردین که خود را به سیستم جدید تطبیق می دهند، در سال اول تحصیلی با 

مشکالتی روبرو می شوند. بعضی احساس تنهایی می کنند، ولی به مرور زمان که 

زبانشان بهرت شد، دوستان بیشرتی پیدا کرده ودر مدرسه احساس راحتی می کنند. 

بسیاری از شاگردان تازه وارد و والدینشان از رفتارغیر رسمی و نحوه لباس پوشیدن 

دانش آموزان امریکایی تعجب می کنند.  مدارس دولتی به شاگردان آزادی وحق 

انتخاب می دهند، با اینحال ازآنها انتظار دارند که مقررات مدرسه را نیز رعایت 

کنند.  اگر مقررات را نقض کنند، یا باید مشق اضافی در خانه انجام دهند یا بعد از 

ساعات درسی در مدرسه مبانند، از حضور در برخی از برنامه ها محروم شوند و یا 

برای چند روز از مدرسه اخراج شوند.  تنبیه بدنی در مدارس امریکا مجاز نیست.

دربرخی مدارس بزرگرت در شهرهای بزرگ، مشکالتی نیز با باندهای تبهکاران جوان 

ودرگیریهای قومی و نژادی وجود دارد.  در برخی مناطق مشکالتی مانند استفاده از 
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مواد مخدر و یا حمل اسلحه در مدرسه وجود داشته است.  اگر فرزندتان احساس 

خطرو یا رسدرگمی می کند باید از رویارویی با چنین مواردی خودداری کرده و 

مشکل خود را با معلم و یا مشاور تحصیلی درمیان بگذارد. 

مسئولین تعلیم و تربیت در امریکا معتقدند که پدران و مادران باید در تعلیم و 

 تربیت فرزندانشان سهیم باشند زیرا این کار به موفقیت آنها در مدرسه کمک

می کند. مدارس سعی می کنند والدین را از آنچه که  فرزندانشان می آموزند آگاه 

سازند، بسیاری از مدارس بخصوص به پدران و مادرانی که زبان انگلیسی منی دانند 

کمک میکنند.  حد اقل دو بار در سال مدرسه از آنها می خواهد که برای مشورت 

وگفتگو در باره پیرشفت فرزندانشان با مربیان مالقات کنند. با اینهمه در صورت 

لزوم می توانید در هر زمان با معلمین در باره فرزندتان مالقات کنید. در عین حال 

می توانید درجلسات مدرسه نیز حتی اگر به زبان انگلیسی آشنایی کامل ندارید 

حضور یابید.

 

تحصیل برای بزرگساالن
بسیاری از امریکائیان تحصیالت را بعنوان پروسه ای مادام العمر می دانند، و 

بسیاری نیز در طول زندگی به تحصیل ادامه می دهند. بزرگساالن پس از آنکه 

تصمیم به ادامه تحصیل گرفتند، همچنان به کار متام وقت خود ادامه می دهند و 

در تعطیالت آخر هفته و یا اوقات فراغت به رس کالس می روند.  

تحصیل
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پناهجويان هم می توانند همزمان با کارشان،  به تحصيالت خود ادامه دهند. آژانس 

اسکان مجدد می تواند در يافنت مراکز تحصيلی، برای تدريس انگليسی بعنوان زبان 

دوم )ESL( تا تحصيالت برای اخذ ديپلم متوسطه و آموزش در حني خدمت شام را 

راهناميی کند. هنگاميکه در محل اسکان مجدد مستقر شديد، بيشرت با اين نوع 

فرصتهايی که در اختيارتان قرار دارد آشنا می شويد. در سال اول ورود به امريکا 

احتامالً موقعيتهای کمرتی برای پيگريی تحصيالت عاليه خواهيد داشت. اما بعداً 

شايد بخواهيد در جهت اخذ مدارک باال يا دريافت مجوز کارهای تخصصی تالش 

کنيد. تحصيالت بزرگساالن مسئله ای است که بايد با برنامه ريزی و مشورت افراد 

خانواده صورت بگريد. 

شامری چند از موقعيتهايی که برای فراگريی در اختيار تان قراردارد:

ESL و کالسهای خواندن و نوشنت. در مدارس عالی و دبريستانهای بسياری از شهرها 
کالسهای تدريس زبان انگليسی برای بزرگساالن، ارائه می شود. همه می توانند در 

اين کالسها حضور پيداکنند، البته برای برخی از آنها پول اندکی نيز می پردازيد. 

  MAA برخی سازمانهای غري دولتی و غري انتفاعی نيز مانند آژانس اسکان مجدد و

کالسهای ESL ارائه می دهند. 
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اين کالسها رايگان است اما ممکن است نام نويسی بخاطر تعداد باالی متقاضيان 

قدری طول بکشد. مدارس خصوصی زبان نيز، انگليسی تدريس ميکنند، اما عموماً 

اين نوع کالسها گران است. درس خصوصی يکی ديگر از راههای يادگريی زبان و 

راهی برای آشنايی بيشرت با رسم و رسوم و فرهنگ امريکاست. 

در کالسهای ESL، زن و مرد با سابقۀ تحصيلی و نژادی و سنني مختلف، دررس يک 

کالس حارض می شوند. در مراحل ابتدايی، اين کالسها زبان انگليسی محاوره ای برای 

نيازهای روزمره و کارتان ارائه می دهند. در مراحل باالتر، توجه بيشرتی به دستور 

زبان، خواندن و نوشنت می شود. 

 در کالسهای خواندن و نوشنت، شاگردان اساس نوشنت و خواندن و انگليسی

محاوره ای را می آموزند. سوادآموزی در امريکا از اهميت بسياری بر خوردار است، 

و بنابراين کالسها اصوالً در محلهايی  که ESL تدريس می شود، نيز ارائه می شوند. 

آژانس اسکان مجدد اطالعات الزم را در اين زمينه در اختيارتان قرار می دهد. 

تحصیل
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کالسهای ديگر برای بزرگساالن. دربرنامه های تحصيلی برای بزرگساالن کالسهای 
مختلفی برای همه ارائه می شود. موضوعاتی از قبيل حسابداری، منشی گری، 

کامپيوتر و زبانهای خارجی در چارچوب اين برنامه ها ارائه می شوند. اين کالسها 

رايگان نيست و برای افرادی است که تسلط بهرتی به زبان انگليسی دارند. 

گواهی پایان تحصیالت متوسطه. )GED(. بزرگساالن باید برای پيرشفت و ترقی در 
کارهايی که مستلزم مهارت نيست، ديپلم متوسطه داشته باشند. پناهجويان باالتر 

ازبیست و یکسال که تحصيالت متوسطه ندارند يا ديپلم نگرفته اند می توانند 

برای اخذ GED تحصيل کنند.  اين مدرک عموماً معادل ديپلم متوسطه است. 

آژانس اسکان مجدد اطالعات الزم را در اين زمينه در اختيارتان قرار می دهد. 

آموزش در حني خدمت و مدارس فنی. آموزش درحني خدمت در مدارس ويژه و 
مدارس فنی، حرفۀ مشخصی را مانند مکانيک اتوموبيل، تکنيسني کامپيوتر و 

دستيار پزشک و دندانساز به شام می آموزد. اصوالً برای اين نوع کالسها بايد زبان 

انگليسی تان در سطح مناسبی باشد و شهريه بپردازيد.  برای اخذ مجوز در برخی 

کارهای تخصصی مانند لوله کشی و يا تکنيسني برق، بايد يک دورۀ کارآموزی را 

نيز تکميل کنيد. 

مدارس عالی و دانشگاهها. دو نهاد اصلی تحصيالت عاليه در امريکا مدارس عالی 
دولتی، دانشگاهها با يک دوره چهار ساله و کالجها هستند.

مدارس عالی با يک دوره دو ساله دانشجويان را برای حرفه هايی مانند حسابداری و 

پرستاری آماده ميکنند. در برخی موارد می توان در پايان اين دوره گواهی دريافت کرد.
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در مواردی ديگر پس از دوسال، می شود به يک دانشگاه با دورۀ چهار ساله منتقل 

شد. مدارس عالی نيز مدارکی در رشته های علوم انسانی، علوم اجتامعی و طبيعی 

اعطا ميکنند. 

درمدارس عالی و دانشگاهها با دوره چهار ساله، دانشجویان عموماً باید پیش از 

دریافت مدرک تخصصی در رشته هایی مانند فیزیک، ریاضیات، تاریخ و یا برای 

آمادگی جهت دریافت مدارک عالیه همچون حقوق و پزشکی، یک دوره تحصیلی از 

دروس کلی را تکمیل کنند. برای ورود به این مؤسسات علمی، دانشجویان باید به 

زبان انگلیسی تسلط داشته و پیش از نام نویسی امتحان زبان بدهند.  تحصیالت 

عالیه رایگان نیست و می تواند گران متام شود. با اینهمه بورسهای کامل تحصیلی 

نادر است و لذا این خود شام هستید که باید هزینه تحصیالت عالیه را بپردازید.  

افرادی با مدارک عالیه در رشته هایی مانند پزشکی یا مهندسی از کشور مبدأ احتامالً 

به گواهینامه جدیدی برای کار در امریکا نیاز دارند. این کارمی تواند پر هزینه و 

طوالنی باشد. الزمه آن اثبات مدرک تحصیلی و صالحیت کاری  در کشور مبدأ و 

دریافت منره باال در امتحان زبان انگلیسی است.  پناهجویانی که در کشور خود این 

مدارک را دریافت کرده و مایل به ادامه در این رشته ها هستند، عموماً تا گذراندن 

 امتحان گواهینامه جدید، کارهایی را در هامن رشته اما در حد پایین ترقبول

می کنند. مثاًل یک پزشک، بعنوان یک دستیاردر آزمایشگاه مشغول بکار می شود. 

تحصیل
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تحصیل
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 نخستین متاس با بهداشت در امریکا به هنگام معاینات اولیه پزشکی

صورت می گیرد. کمی پس از ورودتان آژانس اسکان مجدد ترتیب معاینات پزشکی 

را خواهد داد.  از این طریق تشخیص داده می شود که آیا مشکلی دارید که نیاز به 

درمان دارد و آیا این مشکل دراسکان مجدد شام تأثیر می گذارد، مانند توانایی شام 

درکار کردن و یا توانایی فرزندانتان برای رفنت به مدرسه. در این معاینات فرزندانتان 

واکسینه می شوند زیرا برای اسم نویسی در مدارس دولتی به گواهی واکسیناسیون 

نیاز است. معاینات اولیه پزشکی رایگان و در کلینیک دولتی، مرکز بهداشت عمومی 

و یا مطب دکرت انجام می گیرد.

بدنبال این معاینات، باید بررسی کنید و ببینید چگونه می توانید ازخدمات درمانی 

برای خود و خانواده تان بهره مند شوید.  برای این کار باید ابتدا با سیستم بهداشت 

امریکا آشنا شوید. 

برداشت امریکایيان از بهداشت
امریکائیان معتقدند که می توان از طریق متیز ونظیف بودن، تغذیه درست، ورزش 

و خواب کافی از بروز بیامری پیشگیری کرد.  آنها در زمستان لباس گرم و در 

 تابستان لباس خنک می پوشند. سالی یک بار برای چکاپ به پزشک مراجعه

می کنند تا ازبروز مشکالت احتاملی جلوگیری کنند.  برای پاک کردن دندان نزد 

دندانپزشک می روند. و آنراحفظ شیوه زندگی سامل می خوانند. 

سیستم درمانی امریکا، برای تشخیص و معالجه بر پایه روشهای علمی بنا شده است. 

این بدان معناست که عالوه بر معاینات پزشکی و سؤال از بیامر در مورد وضع 

مزاجی او، پزشکان آزمایشاتی نیز مانند امتحان خون و غیره انجام می دهند. نتایج 

خدمات درمانی
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این آزمایشات در مداوا و درمان بیامران کمک میکند. درصورتیکه منی خواهید 

آزمایش خون و یا آزمایش دیگری بدهید با پزشکتان صحبت کنید.

پزشکان امریکا با روشهای درمان در دیگر کشورها آشنا نیستند.  باید درمورد مداوای 

خود و فرزندانتان و آنچه که در گذشته برای درمان شام مورد استفاده قرار گرفته، با 

پزشکتان صحبت کنید. 

تأمني کنندگان خدمات درمانی
در امریکا خدمات درمانی از چند طريق ارائه می شود. کارکنان آژانس اسکان مجدد 

می توانند به شام در یافنت آنچه که پاسخگوی نيازهای شامست، کمک کنند. 

اداره بهداشت عمومی. هر ایالتی دارای یک اداره بهداشت عمومی با دفاتری در 
رسارسآن ایالت است.  این ادارات واکسیناسیون و دیگر خدمات پیشگیرانه ارائه 

می دهند که شامل آزمایش و مداوای بیامری سل نیزمی شود.  این خدمات بطور 

رایگان و یا با پرداخت مبلغی جزئی عرضه می شوند.  
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 کلينيکهای محلی و مراکز بهداشتی. اين مراکز خدمات و مشاورۀ بهداشتی ارائه
می دهند.برخی نيز آزمايش چشم و دندان انجام می دهند. در برخی شهرها، 

کلينيکهای ويژه ای نيز برای زنان باردارو يا مبتاليان به ويروس اچ آی وی ايدز 

وجود دارد. با استفاده از بيمۀ درمانی شخصی و يا بيمه دولتی می توانيد از 

خدمات اين مراکز استفاده کنيد، مبلغی را نيز که می پردازيد بر اساس درآمد 

شخص درنظر گرفته می  شود.  بايد پيشرت وقت مالقات بگرييد، البته برخی 

کلينيکها نيز بدون وقت قبلی شامرا می پذيرند. 

پزشک خصوصی. برخی پزشک عمومی هستند ومعاينات پزشکی ساالنه نيز انجام 
می دهند.  برخی ديگر دررشتۀ خاصی تخصص دارند. پزشکان يا در کلينيک با 

يک گروه پزشکی، يا بطور انفرادی، و يا با يک گروه تخصصی طبابت ميکنند. 

اغلب اوقات به هنگام مالقات با پزشک، بايد در مطب کارت بيمه تان را ارائه 

دهيد يا ثابت کنيد که قادر به پرداخت ويزيت پزشک هستيد. 

دندانپزشک خصوصی. برخی از دندانپزشکان کارهايی مانند پرکردن و متيز کردن 
دندان انجام می دهند. برخی ديگر تخصص خاصی دارند.

خدمات درمانی
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شام موظفيد هنگام ويزيت پول دندانپزشک را پرداخت کنيد. بيمه اصوالً پرداخت 

هزينۀ خدمات دندانپزشکی را قبول منی کند. 

داروخانه. مغازه هايی وجودارند که داروهايی که با نسخه تجويز شده و يا 
داروهايی که به نسخۀ پزشک نياز ندارند، در اختيارتان قرار می دهند. داروساز 

می تواند شام را در انتخاب داروی مورد نيازتان و يا اينکه چه داروهايی را نبايد 

با هم مرصف کنيد راهنامیی کند. بايد هزينۀ دارو را خودتان بپردازيد و يا کارت 

بيمه ارائه دهيد.  

بيامرستانها. پزشکان و کلينيکها ترجيح می دهند بيامرانی را که از بيامری خاصی 
رنج می برند برای انجام آزمايشات به بيامرستان ارجاع کنند. خدمات بيامرستانها 

گران است، و در آنجا بايد کارت بيمه داشته باشيد.

بخش اضطراری. اين محلها در بيامرستانها و يا در مراکز ديگر برای مشکالت 
ناگهانی و بسيار جدی جسمی است. برای مراجعه به بخش اضطراری به وقت 

مالقات نيازی نيست، اما چون این اماکن اصوالً بسیار شلوغ است، درصورتیکه 

مشکل بسیارجدی نداشته باشید، مجبور می شوید صرب کنید. اگر مشکل ناگهانی 

ندارید، باید از پزشک، وقت مالقات بگیرید. خدماتی که در بخش اضطراری ارائه 

می دهند، هزينۀ بسيار سنگينی دارد. 
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آمبوالنس. آمبوالنسها خدمات پزشکی و انتقال به بخش اضطراری بيامرستان را برای 
افرادی که جراحاتی دارند و يا سخت بيامر هستند، ارائه می دهند.  پس از ارائه 

اين خدمات بايد مبلغی پرداخت کنيد.  

خدمات درمانی روانی 
امريکائيان بر اين عقيده اند که بهداشت روانی به اندازۀ بهداشت جسامنی اهميت 

دارد، و خدمات بهداشتی شامل معالجۀ مشکالت روانی توسط متخصص می شود.  

پناهجويان و تازه واردين بويژه بايد توجه خاصی نسبت به وضع روحی خود داشته 

 باشند زيرا در بسياری از مواقع در حني نخستني پروازشان با مشکالت روبرو

می شوند و يا در حالی که بايد خود را با زندگی جديد تطبيق دهند تحت فشار 

فزاينده قرار می گريند. اگر آنچنان تحت فشار قرار گرفتيد که ديگر توان ادامۀ 

فعاليتهای روزمره برايتان ميرس نباشد، بهرت است به رسويسهای خدمات بهداشت 

روانی مراجعه کنيد.  اکرث اين نوع خدمات از طريق کلينيکها، پزشک خصوصی و يا 

درمان شناس ارائه می شود، با اينحال برخی از آژانسهای خدمات اجتامعی و يا 

MAA  نيز اين خدمات را ارائه می دهند. 

پرداخت هزينۀ خدمات درمانی
خدمات درمانی و بهداشت در امريکا گران است و مردم مسئول پرداخت هزينۀ آن 

هستند، نه دولت. هزينۀ خدمات بهداشتی در امريکا سنگني است و به همني خاطر 

مردم بيمۀ درمانی دارند. بسياری از افراد شاغل از سوی کارفرما تحت پوشش درمانی 

قرار می گريند و اغلب آنها قسمتی از هزينۀ ماهانۀ آن را می پردازند. ما بقی،  

همراه با ماليات از چک حقوقتان کرس می شود. برای آنکه تحت پوشش بيمۀ 

درمانی قرار بگرييد، بايد مدتی از استخدامتان بگذرد.  

کارفرما در بيشرت اوقات، بيمه را تحت پوشش سازمانهای حفظ سالمت )HMO(  و 

يا سازمان فراهم کنندگان برگزيده )PPO( ارائه می دهد. اين دسته گروههای 

پزشکان وکلينيکهای خصوصی را در بر ميگريد. برای هرکارمندی، يک پزشک مشخص 

ميکنند.  شام تحت نظر اين پزشک قرار می گريید، و بايد پيش از مراجعه به 

خدمات درمانی
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بيامرستان، به بخش اضطراری و يا يک متخصص، او آنرا تأييد کند. در برخی موارد  

HMO  يا PPO  مخارج کامل اين خدمات را می پردازد، در برخی ديگر از موارد 

شام مسئول پرداخت قسمتی از آن هستيد. 

اگر کارفرمای شام، بيمۀ درمانی در اختيارتان قرار ندهد، می توانيد از طريق هر 

 رشکت بيمه،  HMO  يا PPO  خريداری کنيد. کارکنان آژانس اسکان مجدد

می توانند شام را در اين زمينه راهناميی کنند. 

برای کمک به افراد کم درآمد، برنامه های دولتی برای پرداخت بيمۀ آنها وجود دارد. 

پناهجويان واجد رشايط دريافت کمکهای بهداشتی پناهجويان )RMA(  يا 

 Medicaid هستند.  هردوبرنامه به افراد شاغلی که در آمد پايني دارند کمک

می کنند، اما فقط تا زمانی که شام يا از طريق کارفرما و يا خودتان بيمه درمان تهيه 

کنيد. برای دريافت اين برنامه ها، بايد فرمهايی با اطالعات شخصی و مربوط به 

درآمدتان پر کنيد. تحت اين برنامه و واجد رشايط بودن مرتباً و به مرور زمان 

بازبينی می شوید. بسياری از پزشکان اين نوع بيمه را قبول منيکنند.
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  Medicare پناهجويانی که بيش از ۶۵ سال سن دارند واجد رشايط برای دريافت 

 هستند. اين يک برنامۀ فدرال است که به افراد باالی ۶۵ سال برای پرداخت

هزينه های درمانی کمک ميکند. مديکر بخشی از هزينۀ دارو را نيز تأمني می کند. 

آژانس اسکان مجدد شام را درچگونگی یافنت و دسرتسی به این خدمات بهداشتی 

راهنامیی خواهد کرد.   

حقوق درمانی شام
در هرکجای امریکا که زندگی کنید، حق استفاده از مرتجم و اطمینان ازرعایت 

محرمانه بودن پرونده پزشکیتان را دارید.

استفاده از مرتجم.  هنگام مالقات با پزشک باید متوجه حرفهای او بشوید تا بتوانید 
درمان مورد نیازتان را دریافت کنید.  درغیر این صورت می توانید ازیک مرتجم 

 کمک بگیرید.  از آژانس اسکان مجدد بخواهید در پیدا کردن مرتجم به شام

کمک کند. 

 مقررات رعایت محرمانه بودن. طبق قانون آنچه را که با پزشک در میان
می گذارید محرمانه است. بدون اجازه شام، پزشک حق ندارد در مورد پرونده و 

وضع مزاجیتان با افراد خانواده، دوستان و یا کارفرمای شام صحبت کند.  این 

شامل بیامریهای خطرناکی مانند اچ آی وی نیز می شود.  اگر به اچ آی وی و یا 

بیامری دیگری مبتال هستید، این شام هستید که تصمیم می گیرید این مسئله را 

با اعضای خانواده و یا دوستان در میان بگذارید.  پزشک تنها با موافقت شام در 

این باره با آنها صحبت میکند. در صورتیکه به ویروس اچ آی وی مبتال هستید 

موظفید به پزشکتان اطالع دهید. اگر چنین نکنید احتامالً با جرائم سنگینی مواجه 

خواهید شد.

خدمات درمانی
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هزینه زندگی در امریکا بسیار سنگین است. باید مراقب خرج کردنتان باشید.  

کارکنان آژانس اسکان مجدد به شام دربرنامه ریزی مالی کمک می کنند تا حساب 

خرج و دخلتان را داشته باشید و درعین حال بتوانید مقداری هم پس انداز کنید.   

برنامه ریزی مالی
هرماه باید هزینه مسکن و دیگر مخارج را بپردازید.  مخارج اصلی برشح زیر است:

اجاره. بدون شک بیشرتین خرج ماهانه شام را تشکیل می دهد.

هزینه شارژ. آب و برق، گاز و جمع آوری زباله.  در برخی موارد هزینه شارژ در 
قیمت اجاره مسکن حساب شده است. گاهی نیز باید آنرا جداگانه بپردازید.  

صورت حساب برق و گاز در ماههای رسد زمستان و ماههای گرمرت تابستان بیشرت 

است.  

غذا.  می توانید با خرید آذوقه از مغازه های ارزان قیمت، رصفه جویی کنید. 

مراقبت از کودک. مراقبت از کودک می تواند هزینه ماهیانه سنگینی باشد. در 
صورتیکه منی توانید از اعضای خانواده و یا دوستان کمک بگیرید، آژانس اسکان 

مجدد به شام در یافنت محلی برای مراقبت از فرزندتان کمک میکند. 

حمل و نقل.  شامل هزینه رفت و آمد به رس کار، خرید و رفت و آمدهاست. در 
بسیاری از شهرها، برای اتوبوس و مرتو کوپن ماهانه موجود است.

 مدیریت مالی
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’’چند سال بعد از اينکه به ايالات 
متحده آمدم، تصميم گرفتم ماشين 

بخرم. وقتی ازخود کمپانی درخواست 

وام کردم، مسئول اعطای وام سؤال کرد 

آيا تا بحال اين کاررا کرده ام. گفتم بله 

و وام IOM را که پرداخت کرده بودم، 

نشان دادم. چون نشان دادم که قادر 

به پرداخت بدهی هستم، تقاضای وامم 

برای خريد ماشين پذيرفته شد.‘‘ 
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تلفن.  باید هرماه پول تلفن را بپردازید. بیاد داشته باشید که تلفن راه دور گران 
است.

وام سفر. باپراخت مبلغ ماهیانه می توانید این وام را بطور کامل بپردازید. 

پس انداز و کمک به اقوام خارج از کشور. در صورتیکه اهداف دراز مدتی مانند 
ادامه تحصیل و یا خرید خانه دارید، بهرتین راه پس انداز و واریز ماهیانه مبلغی 

در حساب پس اندازتان است. شاید قصد ارسال پول به اعضای خانواده در کشور 

مبدأ را داشته باشید. هنگامیکه مشغول کار شدید و حساب مخارج ماهیانه تان 

روشن شد، بهرت می توانید درمورد ارسال پول به خارج و یا پس انداز تصمیم گیری 

کنید. 

 خدمات درمانی.  درکار متام وقت، به احتامل قوی بیمه درمانی خواهید داشت.
با اینحال بسیاری از شغلهایی که به مهارت خاصی نیاز ندارند درماههای اولیه 

کار، بیمه درمانی اعطا منی کنند. شاید خودتان مجبور به خرید بیمه درمانی 

شوید.

مراکز خرید
بسیاری از مغازه ها و سوپرمارکتها در امریکا انواع مواد غذایی و مایحتاج دیگر را 

عرضه می کنند. این فهرست پنج محلی است که می توانید در آنجا خرید کنید:

سوپرمارکت. معمول ترین محل خرید آذوقه است. عالوه بر مواد غذایی، وسایل 
نظافت، لوازم آرایش، مجله، لوازم خانه و داروهایی که نیاز به نسخه ندارد نیز به 

 فروش می رسد.  بسیاری از مردم برای رصفه جویی از کوپن حراجی استفاده

می کنند و اقالمی که متعلق به خود سوپرمارکتهاست می خرند.

 مدیریت مالی
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فروشگاه. وسایلی از قبیل مبلامن، اسباب و اثاثیه، فلزآالت، کفش و لباس و دیگر 
اقالم غیر خوراکی در فروشگاهها بفروش می رسد. 

مغازه های ارزان فروشی. این نوع مغازه ها اقالمی همچون اسباب و اثاثیه، لوازم 
خانه وپوشاک را به قیمت ارزان می فروشند. 

فروشگاه اغذیه بومی. این فروشگاهها اکرثأ متعلق به مهاجرین و یا پناهجویان 
سابق است. اغلب این فروشگاهها در محله هایی واقع شده که تعداد مهاجرین 

آن زیاد است.  احتامالً می توانید مواد غذایی کشورتان را نیز در آنجا بیابید

  

 حراجهای خانگی.  در این نوع حراجها مردم اشیای منزل خودرا به قیمت ارزان
می فروشند.  این یکی از بهرتین راهها برای خرید لوازم خانه، اسباب و اثاثیه و 

لباس است.  حراجهای خانگی یا در بخش آگهی های روزنامه و یا با عالمت آن در 

مقابل خانه ها یافت می شوند. 
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 پرداخت مالیات
در امریکا هزینه بسیاری از خدمات برای امریکائیان و همچنین پناهجویان از طریق 

مالیات تأمین می شود. 

هزینه تحصیالتی که از طرف مؤسسات دولتی ارائه می شود، نگهداری از راهها و 

بزرگراهها، پلیس، آتش نشانی، خدمات اضطراری و برنامه های کمکهای اجتامعی از 

 مالیات تأمین می شود.  مردمی که در امریکا زندگی می کنند سه نوع مالیات

می پردازند:

مالیات بر درآمد.  هر فرد شاغل در امریکا، مالیات بردرآمد فدرال می پردازد، 
ساکنین برخی از ایاالت مالیات ایالتی نیز می پردازند.   این مبلغ از چک حقوقتان 

کرس می شود. هرساله باید فرمهای مالیات فدرال و ایالتی را پر کرده و به ادارات 

مربوطه ارسال کنید.  از طریق این فرمها، دولت به میزان مالیاتی که از چک 

حقوقتان برداشت شده پی می برد، و همچنین مشخص می شود که آیا باید مبلغ 

اضافی بپردازید یا دولت به شام مبلغی بازپس خواهد داد.  آژانس اسکان مجدد 

می تواند در مورد دریافت این فرمها و چگونگی تکمیل آن راهنامییتان کند.  

برطبق قانون این فرمها باید تا 1۵ آوریل هرسال ارسال شود. 

مالیات برامالک.  برای امالکتان، خانه، زمین و یا ساختامن، باید به دولت محلی 
 مالیات بپردازید.  در برخی شهرها اتوموبیل نیز مشمول مالیات بر امالک

می شود.  

مالیات بر خرید.  مرصف کنندگان در اغلب ایاالت، عالوه بر بهای اقالم باید مالیات 
بر خرید بپردازند.  در برخی شهرها، اقالمی مانند آذوقه و دارو مشمول این 

مالیات منی شوند. این نوع مالیات درصدی است از بهای آنچه خریداری می کنید 

و هنگام پرداخت به قیمت آن  اضافه می شود. قیمت اقالم در فروشگاهها شامل 

این مالیات نیست. 

 مدیریت مالی
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حساب بانکی
امریکائیان برای آنکه پولشان را در جای امنی نگهداری کنند، بجای خانه، آنرا در 

بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری می گذارند.  پول شام در بانک توسط دولت 

امریکا بیمه شده است. اگر این پول گم و یا ربوده شود، دولت امریکا آنرا به شام 

می پردازد. 

 چندین نوع حساب بانکی وجوددارد. بانکها برای برخی از آنها حق الزحمه

می گیرند.  دو نوع حساب بانکی اصلی وجوددارد:

حساب پس اندازوحساب کم بهره. این حسابهای پس انداز است. بانکها در عوض 
آن به شام بهره می دهند.

حساب جاری. این حساب برای پرداخت مخارجتان است. بانک به شام دسته چکی 
می دهد که با آن می توانید اجاره خانه و سایر مخارجتان را بپردازید.  برخی از 

بانکها روی این نوع حساب نیز بهره می دهند. 

استفاده از اعتبارات بانکی و حفظ اعتبار بانکی 
امریکائیان عموماً برای خریدهای کالن مانند اتوموبیل، اسباب و اثاثیه از کارتهای 

اعتباری استفاده می کنند. از طریق کارت اعتباری و برنامه های اعتباری می توانيد 

اقالم گران را بجای وجه نقد ويا پرداخت يک جای آن، قسطی بخريد.

استفاده از کارت اعتباری یعنی قرض کردن پول. بانک یا مؤسسه اعتباری که به شام 

اعتبار می هد، هر ماه برروی مبلغی که می پردازید بهره اضافه می کند و هر ماه 

موظف به پرداخت مقدار معینی هستید، اگر یکامه این وجه را نپردازید، عالوه بر 

جریمه نقدی، ممکن است آنچه را که خریداری کردید ازشام پس بگريند. 
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اگر تصمیم به اخذ کارت اعتباری گرفتید، با احتیاط از آن استفاده کنید. به آسانی 

می توان مقروض شد. پیش از خرید مطمنئ شويد که قادر خواهيد بود با پرداخت 

ماهیانه، اين قرض را برگردانيد. 

هنگامیکه وام یا اعتبار می گیرید، بايد سابقه و اعتبار مالی خوبی داشته باشيد. 

مؤسسات خصوصی گزارشی ازسابقه و ميزان اعتبار شام تهیه میکنند و بانکها، پیش 

 از اعطای وام یا کارت اعتباری، بر اساس آن و ميزان توانايی مالی شام  اعتبار

می دهند. اگر ماهیانه و مرتب ديون خود را پرداخت کرده باشید، بانک به شام وام 

و یا کارت اعتباری اعطا میکند.  در صورتیکه بدهی ماهیانه را به موقع نپردازید، 

سابقه بانکی و اعتباری شام خراب می شود و در آینده نیز قادر به دریافت وام یا 

اعتبار نخواهید بود.  

به همین خاطرباید برای بازپرداخت وام سفرتان پس انداز کنید. این اولین فرصت 

برای ایجاد سابقه اعتباری در امریکاست. اخذ اعتبار در آینده در واقع به ميزان 

اعتبار شام نزد مؤسسات مالی بستگی دارد و صورتیکه همواره ديون خو را به موقع 

بپردازيد، به مراتب آسانرت می شود.  از آژانس اسکان مجدد بخواهید شام را در 

چگونگی بازپرداخت وام مسافرتتان راهنامیی کند. 

اجاره خانه وسایر هزینه های مربوط به آن باید هرماه در موقع مقرر پرداخت شود. 

اگر در این کار قصور ورزید، کمپانی مسئول می تواند شام را از طریق یک مؤسسه 

وصول دیون تحت تعقیب قانونی قرار دهد.  این عمل در گزارش مربوط به 

اعتبارتان نیز منعکس می شود.

 مدیریت مالی
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قوانین امریکا برای حراست از حقوق شامست. بعنوان یک شهروند امریکا باید درک 

کلی از حقوق و مسئولیتهایتان داشته باشید.

حقوق شام
بعنوان پناهجو از هامن حقوق سایر شهروندان امریکا بر خوردارید. این حقوق 

شامل آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی تجمع می شود. منی توان بخاطر ابراز 

عقیده، پیروی از مذهب خاصی و یا بخاطر دیدار و تجمع با دوستان، بازداشتتان 

کنند.  تا زمانیکه قوانین امریکا و قوانین و مقررات محلی را رعایت کنید، می توانید 

آزادانه به عبادت بپردازید، پوشاکی را که مایلید بنت کنید، و به زندگی روزمره خود 

ادامه دهید. 

حقوق متام ساکنین امریکا در اشتغال، مسکن، تعلیم و تربیت محفوظ و همه واجد 

رشایط برای دریافت خدمات  دولتی هستند. در امریکا تبعیض براساس نژاد، مذهب 

و یا قومیت غیر قانونی است. بااینکه برخی از رویدادهای اخیر،  ترس و وحشت، 

ناراحتی و خشم امریکائیان را برانگیخت اما اکرث امریکائیان نسبت به پناهجویان یا 

مهاجران نظر بد ندارند. آنها متعصب نيستند و پيش داوری منی کنند. به این 

خاطرکه اجداد اکرث امریکائیان مهاجر و یا پناهجو بوده اند. با اینحال امریکاییانی 

نیز هستند که نسبت به افرادی که از کشور دیگری به امریکا میایند نظر خوشایندی 

ندارند. اگربر اساس ظاهر یا زبانی که تکلم می کنید مورد تبعیض قرارگرفتید یا 

حقوقی ازشام سلب شده، می توانید از پلیس درخواست کمک و حامیت کنید 

وپیگیری قانونی انجام دهید. در بسیاری از شهرها، کمکهای حقوقی ارائه می دهند. 

آژانس اسکان مجدد به شام در یافنت این محلها کمک می کند. 

 اگردرامریکا متهم به ارتکاب جنایت شده باشید، تا اثبات اتهام، بیگناه محسوب

می شوید. برخورداری از وکیل حق شامست و وکیل در دادگاه ازشام دفاع می کند. 

 اگر امکانات مالی برای گرفنت وکیل ندارید، دادگاه با تقبل هزینه برای شام وکیل

می گیرد. در صورتیکه قانون را نقض کنید، آژانس اسکان مجدد منی تواند به شام 

کمک کند. 

حقوق و مسئولیتهای پناهجویان در ایاالت متحده
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مسئولیتهای شام
قوانین درامریکا سه نوعند.  قوانین فدرال، مانند قوانین ضد قاچاق مواد مخدر، 

شامل همه افرادی که در امریکا زندگی می کنند می شود.  قوانین ایالتی که در 

هرکجا متفاوت است، بعنوان مثال در برخی ایاالت می توان درشانزده سالگی و در 

برخی دیگر در هجده سالگی تصدیق رانندگی گرفت. قوانین محلی، مربوط به  شهر 

و یا منطقه است. درصورت داشنت سؤاالتی در این زمینه، آنرا با آژانس اسکان مجدد 

در میان بگذارید. 

در امریکا اگر قانون را نقض کنید، حتی اگر اطالعی هم از آن قانون نداشته باشید، 

تنبیه می شوید. بعنوان یک پناهجو، باید به خاطر داشته باشید که جریمه برخی از 

جرایم، اسرتداد به کشور مبدأ است.  درصورتیکه سؤالی در مورد این قوانین دارید، 

آنرا با آژانس اسکان مجدد درمیان بگذارید. 
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چند نکته که باید در مورد قوانین امریکا به آن آشنایی داشته باشید:

خرید و فروش یا مرصف مواد مخدر و دیگر مواد اعتیادزا غیر قانونی است. اگر    •

قانون شکنی کنید، شام را به کشورتان مسرتد می کنند. با آژانس اسکان مجدد در 

باره اینکه ممکن است موادی که در کشورتان قانونی است، در امریکا غیر قانونی 

باشد صحبت کنید.

خشونت خانوادگی و رضب و شتم همرس یا فرزند غیر قانونی است. همچنان،    •

عدم توجه ومراقبت از کودک یک عمل غیر قانونی است. در برخی کشورها، رسم 

بر این است که فرزندان بزر گرت از کو چکرتها مراقبت می کنند، اما در امریکا 

کودکان باید تحت مراقبت یک فرد بالغ قرار بگیرند. کتک زدن، بدرفتاری، عدم 

مراقبت از کودکان و سهل انگاری، کودک آزاری محسوب می شود و سازمان 

حاميت از حقوق کودک، کودک را از پدرو مادر جدا کرده و تحت رسپرستی خود 

قرار می دهد.

حقوق و مسئولیتهای پناهجویان در ایاالت متحده
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روابط جنسی با فرد نابالغ )که در اکرث ایاالت زیر هیجده سال است( غیر قانونی   •

است.  آزار جنسی افراد نابالغ به زندانی شدن و اخراج از کشور منجر می شود. 

ازدواج با بیش از یک زن نیز غیر قانونی است. 

 

اگر دارای فرزند هستید و بتازگی طالق گرفتید، مکلف به تأمني هزينه و مخارج   •

فرزندتان از طریق پرداخت مقرری به همرس سابقتان هستيد. این کار تأمني 

هزينه های رضوری معاش فرزند نام دارد و یک وظیفه قانونی است. عدم 

پرداخت آن در پرونده تان تأثري گذار خواهد بود.  

نوجوانان در امریکا تا سن بیست و یک سالگی، مجاز به مرصف مرشوبات الکلی   •

نیستند و حق خرید مرشوبات الکلی را ندارند. بطور کلی مرصف مرشوبات الکلی 

درمالء عام مجاز نیست مگر در اماکنی که اجازه این کار را داده باشند مانند 

بارها و رستورانها. 

رفتار و الفاظ توهین آمیز جنسی رس کار غیر قانونی است.   •

مالکیت و حمل غري مجاز اسلحه گرم غیر قانونی است. شکار یا ماهیگیری بدون   •

مجوز در برخی محلها غیر قانونی است، و باید متام قوانین مربوط به منابع 

طبیعی کاماًل رعایت شود.

 

رانندگی بدون داشنت تصدیق و یا در حال مستی غیر قانونی است. رانندگی در   •

حال مستی )DUI( بسیار جدی تلقی می شود و می تواند به مصادره تصدیق، 

زندان و حتی اسرتداد بیانجامد. 
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دربسیاری از ایاالت، قوانینی مربوط به کمربند ایمنی در اتوموبیلها وجود دارد.    •

والدین موظفند برای محفوظ نگاه داشنت  کودکانشان از کمربند ایمنی يا صندلی 

کودک استفاده کنند. برای بزرگساالن نیز قوانین مشابهی در مورد استفاده از 

کمربند ایمنی وجود دارد. 

استعامل سيگار دراماکن عمومی مانند سینام و ادارات ممنوع و غیر قانونی است.   •

در رستورانها ممکن است محلی برای سيگار کشيدن درنظر گرفته شده باشد.  اگر 

سيگار می کشید از آژانس اسکان مجدد در مورد قوانین محلی مربوط به آن 

سؤال کنید.

در امریکا قوانینی برای حامیت از حیوانات وجود دارد. زدن، آزار، بی توجهی، و یا   •

قربانی کردن حیوانات غیر قانونی است. 

وضعیت قانونی و شهروندی شام
اسکان مجدد تصمیمی است دامئی.  پذیرفته شدن درخواست پناهندگی بدین 

معناست  که بطور دائم ساکن امریکا می شوید و احتامالً درخواست تابعیت 

خواهید کرد. 

در سال اول ورود، وضعیت پناهجو خواهید داشت. طی این مدت باید کپی I-94 و 

کارت  EAD را برای اثبات اینکه پناهجوی قانونی هستید همواره با خود همراه 

داشته باشید.  اینها کارهایی است که می توان بعنوان پناهجو انجام داد:

سفر در داخل امریکا  •

خریداری ملک  •

اشتغال  •

تحصیل  •

ضامنت درخواست پناهجویی برای همرس و فرزندان زیر بیست و یک سال، در   •

حقوق و مسئولیتهای پناهجویان در ایاالت متحده
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در صورتیکه بخاطر پرواز از کشور مبدأ از همدیگر جدا شده باشند. آژانس اسکان 

مجدد می تواند در مورد پيوسنت همرس و فرزندان راهناميی تان کند. 

در وضعیت پناهجو منی توانید پاسپورت امریکایی داشه باشید ، در ارتش خدمت 

کنید، در انتخابات رأی بدهید و شغل دولتی بگیرید که الزمه تابعیت امریکایی دارد. 

با اینکه می توانید در داخل امریکا سفر کنید، در صورتیکه قصد نقل مکان دارید 

USCIS  را ازآن مطلع سازید. شام موظفید ظرف ده روز از زمان نقل مکان، نشانی 

جدیدتان را به  USCIS اطالع دهید. آژانس اسکان مجدد در پر کردن فرمهای 

مربوطه کمکتان می کند.   

در وضعیت پناهجو، منی توانید بدون اجازه USCIS به خارج از امریکا سفر کنید. 

در صورتیکه مجبوربه سفر به خارج شدید، آژانس اسکان مجدد توضیحات الزم را 

برای چگونگی درخواست سفر به خارج در اختیارتان قرارمی دهد. اگر در حالی که 

پناهجو هستید به کشور مبدأ بازگردید احتامالً اجازه ورود دیگربار به امریکا را 

نخواهید داشت. 

پناهجویان مرد در سنین بین هجده تا بیست و پنج سال باید در اداره خدمت 

گزينشی ثبت نام کنند. وظيفه اين اداره دولتی فراخوانی مشمولني خدمت نظام 

وظیفه، عموماً درصورت بروزجنگ است.  در حال حارض ارتش داوطلبانه است. 
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افرادی که در این اداره ثبت نام نکنند، برای دریافت اقامت دائم یا تابعیت با 

مشکل مواجه خواهند شد.  

پس از یکسال می توان برای اقامت دائم درخواست کرد. افرادی که اقامت دائم 

دارند می توانند به خارج از کشور سفر کنند )البته مدت اقامتشان در خارج نباید 

بیشرت از یکسال باشد(، می توانند در ارتش خدمت کنند، اما منی توانند رأی بدهند 

و شغل دولتی بگیرند زیرا به تابعیت امریکا نیاز دارند. آژانس اسکان مجدد شام را 

در مورد اینکه چگونه می توانید در خواست اقامت دائم کنید، راهنامیی می کند.   

پس از گذراندن چهار سال و نه ماه در امریکا، می توانید در خواست تابعیت کنید.  

USCIS یا آژانس اسکان مجدد می توانند رشایط تابعیت در امریکا را به شام 

توضیح دهند.  از رشایط آن داشنت اخالق و شخصيت خوب، دانسنت کلی زبان 

انگلیسی، تاریخ و سیستم دولت درامریکا است.  تابعیت امریکا هامن حقوق و 

امتیازاتی را که شهروندان متولد این کشور از آن برخوردارند به شام اعطا می کند. 

حقوق و مسئولیتهای پناهجویان در ایاالت متحده
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امريکا رسزمني مهاجرینی است با آداب و رسوم فرهنگی مختلف و متفاوت، و به 

همین خاطر فرهنگ خاصی وجود ندارد.  با اینحال امریکائیان برای طرز رفتار، 

معيارها و استانداردی را در نظر می گیرند.  این معیارها شايد با آنچه که در فرهنگ 

شام متداول است تفاوت داشته، یا عجیب به نظر برسد و گاه حتی مغایر با رسوم و 

رفتارها در کشورتان باشد. در صورتیکه هوشيار و انعطاف پذیرباشید و آمادگی 

پذیرش تغییررا داشته باشيد، در باره آنچه منی دانيد سؤال کنید، بهرت می توانید خود 

را با زندگی و فرهنگ جدید وفق بدهید و در امریکا موفق باشید. چند نکته ای که 

باید در مورد ارزشها، رفتار و نگرش امریکائیان بدانید:

غیر رسمی بودن.  امریکائیان اصوالً از دیگر افراد غیر رسمی ترند.  دراجتامع، 
عموماً نام کوچک شخص بکار برده می شود. در موقعیتهای اداری، استفاده از نام 

فامیل تنها هنگام معرفی رسمی متداول است، اما بسیاری از رؤسا وهمکاران 

استفاده از نام کوچک را ترجیح می دهند.  لبخند زدن بسیار متداول است، و هنگام 

برخورد با دوست و غریبه لبخند می زنند.

وقت شناسی. زمان سنجی بسيار اهميت دارد.  امریکائیان منظم و وقت شناسند و 
انتظار دارند دیگران نیز همینطور باشند.  وقت شناسی در کار و یا در امور شخصی 

رضوری است. در صورتیکه بدون قرار قبلی به اداره و یا دفرتی مراجعه کنید، 

احتامل دارد با شام مالقات نکنند، اگر قادر نیستید رس وقت به قراری بروید و یا 

بیش از یک ربع ساعت تأخیر دارید، باید حتاًم تلفن کنید، علت تأخیرتان را توضیح 

داده و عذرخواهی کنید.

زندگی خصوصی. امریکائیان به زندگی خصوصی اهمیت بسیاری می دهند. اصوالً 
بدون تلفن، قرارقبلی یا دعوت، به ندرت به منازل یکدیگر می روند. مسائل مالی، 

خصوصی است، سؤال در مورد درآمد و یا قیمت خانه ویا اتوموبیل افراد بی ادبی 

تلقی می شود.

سازگاری فرهنگی و تغییرنقش
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 سؤاالت شخصی از افرادی که درست منی شناسید و یا تازه با آنها آشنا شدید نیز

بی ادبانه تلقی می شود. 

نظافت شخصی. اکرث امریکائیان هرروز یاحامم یا دوش می گیرند، دندان و 
موهایشان را می شویند، غالباً لباسهای خود را نیز زود بزود می شویند. در مغازه ها 

انواع و اقسام وسایل نظافت شخصی یافت می شود و با استفاده از این وسایل، 

ظاهر خوب و نظیفی دارند و بوی بدن وعرق منی دهند.  نظافت شخصی بخصوص 

هنگامیکه در پی یافنت کار هستید و در مصاحبه استخدامی رشکت می کنید بسیار 

اهمیت دارد. برای کسب اطالع بیشرت در این زمینه با آژانس اسکان مجدد متاس 

بگیرید.  

انعام.  در امریکا متداول است که بین پانزده تا بیست در صد انعام به پیشخدمت 
رستوران و یا به راننده تاکسی، بدهید. به مأمور پلیس و یاکارمند دولت برای 

قدردانی از خدماتشان نباید انعام داد. 

دخانیات و مرشوبات الکلی.  با اینکه مرشوبات الکلی در امریکا مجاز است اما 
مرصف و فروش آن مشمول قوانین و مقررات خاصی است. مرصف مرشوبات الکلی 

یک تصمیم شخصی است و البته اشکالی هم ندارد که اگر به شام مرشوب تعارف 



95

کنند، آنرا رد کنید. بسیاری از امریکائیان سیگار منی کشند و ممکن است برخی 

همین انتظار را نیز از دیگران داشته باشند. 

ایمنی شخصی. با اینکه جنایت و خشونت در امریکا وجود دارد اما میزان و در صد 
جنایات در بخشهای مختلف کشور با یکدیگر تفاوت دارد.  در هر کجا که زندگی 

می کنید باید حد اقل احتیاط را بکار بربید، بعنوان مثال حتاًم درهای منزل و 

اتوموبیلتان را قفل کنید، هیچگاه مقادیر زیادی پول نقد با خود حمل نکنید، و از 

رفنت به برخی محالت در تاریکی شب پرهیز کنید. 

کارت شناسایی. چون جمعیت امریکا زیاد است، امریکائیان هنگام مراجعه به 
مؤسسات دولتی و یا برای کارهای شخصی و کسب، یک کارت شناسایی استاندارد 

بکار می برند. باید همیشه کپی کارت I-94  وکارتهای EAD را همراه با مشخصات 

آژانس اسکان مجدد یعنی نام، نشانی و تلفن آن را همراه خود داشته باشید. اگر 

زبان انگلیسی منی دانید، شامره تلفن و نشانی خود یا تلفن و نشانی کسی را که در 

امریکا به دیدار او آمده اید، همراه داشته باشید.  

شناخت رفتار و ارزشهای امریکا و چگونگی برخورد با آن، بخشی از روند انطباق 

فرهنگی است.  برای رسیدن به آن نباید الزاماً جوانب مختلف هویت فرهنگی خود 

سازگاری فرهنگی و تغییرنقش
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را از دست بدهید. در واقع، بسیاری از پناهجویانی که با موفقیت این کار را انجام 

داده اند می گویند جوانبی از فرهنگ خود را با فرهنگ امریکا آمیخته اند. 

مقابله با شوک فرهنگی و فشار
ندانسنت زبان و نداشنت درک درست ازجامعه ای که در آن برسمی برید، ممکن است 

سبب دلرسدی و ناتوانی و بیچارگی شود و این بخشی از شوک فرهنگی است که با 

آن روبرو می شوید.  شوک فرهنگی  امری عادی است، هر کسی که به تازگی در 

کشوری زندگی کند، این پدیده را تجربه خواهد کرد.

مقابله با شوک فرهنگی احتامالً سبب بروز چنین احساسی می شود:

دلرسدی تا حد عدم توانایی در انجام کارهای روزمره همچون خرید و یا استفاده  • 

از وسائط نقلیه عمومی؛  

خستگی در طول روز و بی خوابی؛  •

عصبانی شدن و تحریک پذیری؛  •

بی تفاوتی یا ناراحتی؛  •

از دست دادن اشتها.  •

برای بسیاری از پناهجویان  نقل مکان به کشوری جدید و متفاوت همراه با فشار و 
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پريشانی و اسرتس است. هرکس ممکن است اسرتس را به نوعی تجربه کند، با اینحال 

 احساساتی چون عدم انگيزه برای فعاليتهای اجتامعی و خانوادگی، عدم اعتامد

به نفس، حس از دست دادن هویت و دلرسدی در بسیاری دیده می شود.  اینها 

اصوالً موقتی است و با زمان از بین می رود.  بسیاری از تازه واردین این احساسات 

را تجربه می کنند اما همین امر نیزباعث می شود که مقاومرت شده و با قابلیت 

هرچه بیشرت با آن مقابله کنند. 

برخی مواقع اسرتس سبب عدم توانایی در برخورد با مسائل روزمره زندگی و بروز 

مشکالت خانوادگی و حتی خشونت خانوادگی می شود. در صورتیکه با اسرتس 

مواجه شدید بهرتین راه، پذیرفنت آن و یافنت راههای مقابله با آن است. 

راههای مقابله با شوک فرهنگی بستگی به فرهنگ های مختلف و شخص دارد. 

ممکن است تا کنون راههایی برای مقابله با آن یافته باشید، مانند صحیح غذا 

خوردن، ورزش، به اندازه کافی خوابیدن، دید و بازدید، رفنت به گردهامئیهای 

فرهنگی و اجتامعی، مراجعه به مسجد محلی، کلیسا و یا کنیسه.  برای بسیاری 

رشکت در یکی از فعالیتهای مورد عالقه یا گوش دادن به موسیقی که به آن آشنایی 

 دارند، مفید است.  یکی از کارهایی که تقریباً متام تازه واردین به امریکا انجام

می دهند پیوسنت به انجمنهای کمک متقابل است که توسط افرادی از قومیت و یا 

ملیت خود آنها تشکیل شده است. 

برای اطالع بیشرت در این زمینه با آژانس اسکان مجدد متاس بگیرید. 

تغییر درنقشها درداخل خانواده
یکی از جوانبی که بیش ازهمه سبب بروز اسرتس می شود، تغییر در نقشها در داخل 

خانواده است.  پدران، مادران، نوجوانان، کودکان و ساملندان به این نتیجه می رسند 

که زندگی در امریکا در روابطشان با یکدیگر تأثیر می گذارد. این بخشی از روند 

اسکان مجدد و امری عادی است، البته در ابتدا می تواند مشکالتی بوجود آورد. 

سازگاری فرهنگی و تغییرنقش
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ممکن است چه برای زن و چه برای مرد، مطابقت با نقش زن و مرد در امریکا 

دشوار باشد.  امریکائیان معتقدند که زن و مرد با هم مساویند، و برای خود کفایی 

و استقالل زن و مرد ارزش قائلند. در بسیاری از خانواده ها، زن و شوهر هردو کار 

میکنند و مسئولیتهای فرزندان را باهم بدوش می کشند.  

در برخی خانواده ها، گاه حقوق زن به مراتب بیشرت از حقوق همرسش است. در 

نزد برخی دیگر، زن شاغل و مرد در پی یافنت شغل است. در این موارد نگهداری از 

فرزندان، هنگامیکه به مدرسه منی روند، برعهده مرد است. در این موقعیتها، مردان 

 پناهجو، احساس می کنند که نقش خود را بعنوان رئیس خانواده از دست

می دهند. زنان نیز گاه اعتامد به نفس توأم با احساس گناه می کنند.  

اسکان مجدد می تواند برای جوانان، بویژه نوجوانان دشوار باشد، زیرا با اینکه باید 

خود را با فرهنگ جدیدی تطبیق بدهند، در عین حال از آنها انتظار می رود آداب و 

رسوم خود را در خانه و در جوامع خود نیز حفظ کنند. واین کاردر زمانی صورت 

می گیرد که از دنیای کودکی پای به نوجوانی می گذارند. 

چون آنها انگلیسی را زودتر از والدینشان می آموزند، گاه مجبورند نقش مرتجم را 

ایفا کنند و مسئولیتهای تازه ای بر عهده بگیرند.  در بسیاری از موارد عالوه بر 

مدرسه کارهم میکنند.  والدین آنها، بخاطر عدم آشنایی با سیستم آموزشی در 

مدارس امریکا، خودرا در کمک به فرزندانشان ناتوان می بینند. و نوجوانان در 

بسیاری اوقات احساس می کنند که منی توانند به راحتی درباره فشاری که تحت آن 

قرار دارند با والدینشان صحبت کنند. 
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با افزایش این فشارها، برخی از نوجوانان به رفتارهای ناهنجارمانند غیبت در 

مدرسه، پیوسنت به گروههای تبهکاران و اوباش و یا مواد مخدر روی می آورند.  این 

رفتارها بدلیل غیر قانونی بودن آن، به مشکالت بیشرتی می انجامد. برای دخرتانی 

که ازدواج نکرده اند، رفتارهای ناهنجار می تواند به حامله شدن آنها منجر شود.  

تغییردر نقشها برای ساملندان نیز که احساس می کنند موقعیت خود را بعنوان منبع 

دانستنیها و تجربیات از دست داده اند با اسرتس همراه است.  در امریکا، تأکید و 

 مترکز برجوانان ومسئله تولید، می تواند این احساس را در آنها بوجود آورد که

بی مرصفند و کسی توجهی به آنها ندارد.  مشکالت در آموخنت زبان و آشنایی با 

فرهنگی جدید می تواند آنها را به انزوا و تنهایی بکشاند. ممکن است احساس کنند 

که دیگر نقش مؤثر و با مسئولیتی در جامعه ندارند. 

چالشهای اقتصادی می تواند پناهجویان سالخورده را گیج و رسدرگم کند. برخی از 

پناهجویانی که انتظار داشتند دوران بازنشستگی را بگذرانند واز مزایای بازنشستگی 

بهره مند شوند، خود را در موقعیتی می یابند که باید تازه کار پیداکنند، بویژه آن 

دسته که کمرت از شصت و پنج سال دارند.  پناهجویان باالی شصت و پنج سال نیز 

ممکن است متوجه بشوند که در امریکا مزایای بازنشستگی آن چیزی نیست که 

انتظارش را داشتند، یا مزایای معلولیت شامل هزینه درمانی منی شود و خانواده آنها 

نیز قادر نیست، مانند گذشته و در کشور خودشان از عهده مخارج آنها بر بیاید. این 

چالشها همزمان با از دست دادن موقعیت اجتامعی و احساس انزوا، می تواند به 

افرسدگی و یا دیگر مشکالت روانی منجر شود.

در صورتیکه خودتان یا یکی از اعضای خانواده تان منی توانید با این نوع مسائل و 

اسرتسی که با زندگی جدید در امریکا ایجاد شده، مقابله کنید، بالفاصله درخواست 

کمک کنید.  مسائل مربوط به نقشها در خانواده باید آزادانه و باز در کالسهای 

فرهنگی توجیهی با فردی که مسئول پرونده شام در امریکاست مورد بحث قرار 

گیرد.

سازگاری فرهنگی و تغییرنقش
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اسکان مجدد پروسه ای طوالنی است. شاید به دو تا پنج سال برای سازگاری با 

محیط جدید نیاز باشد. سعی کنید هوشیار باشید و از پیش قضاوت نکنید، برای 

خودتان اهدافی در نظر بگیرید. رک و رصیح بودن، شکیبایی، وداشنت رفتاری مساعد 

نسبت به آنهایی که قصد کمک به شام را دارند،  به سازگاری شام با محیط جدید، 

کمک بسیاری خواهد کرد. در عین حال به درک بیشرت ارزشها در امریکا، مانند 

خودکفایی و مستقل بودن نیز کمک میکند. شناخت فرهنگی محیط جدید ممکن 

است با چالشهایی همراه باشد، اما می تواند در عین حال تجربه گرانبها و پرمایه ای 

باشد. 
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’’احساساتم نسبت به اين کشور از وقتی 
که اومدم خيلی فرق کرده. وقتی در ويتنام 

بودم، فکر می کردم اومدن به امريکا مثل 

بهشت برينه. اين چيزی بود که بهم

 می گفتند. حالا فکر نمی کنم بهشته. فقط 

بهتر از ويتنامه.“

’’با اينکه ما در امريکا زندگی می کنيم، 
هنوز می توانيم رسم و رسوم خودمان 

را حفظ کنيم. هنوز در بارۀ نحوۀ زندگی 

امريکائيان و آداب و رسوم آنها می آموزيم. 

هنوز هم در بعضی چيزها از اونها تقليد می 

کنيم، اما در عين حال هم همۀ ما می دانيم 

که با اينکه ديگر در کشورمان نيستيم، هنوز 

فرهنگمان را به ياد می آوريم و آنرا گرامی 

می داريم. به همۀ شما که قرار است به 

اينجا بياييد خوش آمد می گويم.“

’’نمی توانيد در عرض دوماه همه چيز 
را ياد بگيريد. اين سالها و سالها 

زمان میبرد.“

’’من طی سال گذشته عوض شدم. آنقدر مثل 
اول ديگر دلم برای مملکتم تنگ نمی شود، و از 
چيزهای تازه هم ديگر واهمه ندارم. با آموختن 

زبان انگليسی هم می توانم شغل بهتری

 پيدا کنم.“
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