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 ِءالالجىانإستيطِإعادة مكتب

ىءالالجإستيطانِإعادةمك تِبخاللمنِتوالخدماِللمساعدةالجئ لا واهليةقاقستح أ

 الالجىِء؟ إستيطانِ إعادةِب ت مك خالل فَع ا من لا ُم َسَأستل هْل : جئالأنا

ان إستيط دِةاعإ مكتب . ىِءجاللاانستيط إ د ِةاعإِبتكم خاللمنِت والخدماعدِةا مس لاِالمت إلسَلّ  مؤهون ُكَت ْد َق أنت المّتحدِة، الواليات في َء اللجوحقَتحِنُم أنت إذا
تأهلخاصةرامجبمالية، منح مُجاربلاهذهّمُنضتَت و .حدِة ّتملاواليات لا فيالجديدةَهمتحياَبدءفيدهمع يسا , جئينالالَساَعَدة ُملخاصة مَجاربُر يدُيو مّوُل ُيِجئين الال

البرامجهذهاين مؤهل لاجئينالاللكلانيةمجانكليزيهلغةبرامجيضااولصحياالتأمينعلى صولللحمساعدةعمل،علىالبحثفي الالجئ

امج؟البرهذهيدير من

. 

البرنامجولمعرفة ،ُة فلت مخ مُجاربَها لَّما بُرَل حالة ُآّل . المتحدة الواليات أرجاء آافة فيِة فِلَتْخُملاِع قا مو لا في ِةّص والخاِةيرسم لاِتالاوآ لا قبل من ُمدارة مِجاربلا هذه
 :التاليبالرقماالتصاليمكنلك، المناسب

1-800-354-0365 

 : orr /programs/gov. hhs.acf.wwwاالستيطاناعادةمكتبموقعرةزيايضااوباالمكلن

امج؟البرهذهفيوالمساعداتالمنافعلىع لللحصوحددةالمالزمنيةالمدههي ما

َع فانملاِبت مك إلىُبهْذَتدمانع . َؤاللجمنحِخيرأتمنتبدأقديةنمساعدةمعشهور 8 ِة طبيعد ِةا مسىِءجالل ّدُم قُي ْد َق . َةحدودمزمنية لفترةْومعينةعد َةامسستلمتقد أنت
 هذه َم لتسَت لكيمنكتتطلب قد بأّنك أخرى متطلبات إلى باألضافة . اللجؤمنح ) تأريخ(وقتاي وفي َء اللجوَتحِنُمْكنَأبيثبت ما لَجْلبُج اتحَتَس أنت، العامة

العامافعنالملمكتبُبهْذَتدمانع إليكُحّضوُيَس هذه . عدِةا مسلا

ها؟عليولصالحطيعاستخرىامنافعلي اوؤهلمانا هل

 .ِتاوَنَس 5عادةهيالالجئان استطي مِجاربلَق اقحتإلس ارَة تفّن إ . 

 إلىُبهْذَتدمانع . ِةيشر بلا والخدمات الصحةوزارةقبلمنتداروالتي األخرىِع فانملا مِجاربلَلّ  مؤهون ُكَت ْد َق أنتالالجئاناستطي مكتبِت ا وخدماتعدسا ملا مع
 .يك لإرَةفوتمونان ُكَت ْد َق لتي اِت والخدماعد ِةا مس لا ُآّل حول واسالُب لْطا المنافَع،ِبت مك

 :يلي وآما والمسؤولياِت، فِع ا من لا َبْعضجوِء لُةلزنم مُل ْحَت . َءاللجوحقَتحِنُم أنت

:ـــافع المنـــ

التوظيِف.   ِةلزنمبظوَن فتحَي طالما المّتحدِة، الواليات في ل َعَم للًاضيأوَن لّخو ُي َكاع أتب . ِءاللجو ِةلزنم فيْقى بَت لطالماحدِة ّتملالواليات ا في للَعَملخّوُل ُت أنت : تفويض
ِءايألش اينبُله،َْشم يْدَقِناره بلا ذلك . متحدة لاالوالياتداخلللعملالتخويلبطاقةالعملّب رل يعرضْن َأُبِج َيدمتخ مس ُآّل المّتحدِة، الواليات فيتعمل آي . ِءاللجو

 ِة األمريكي ِة نَطا مو لابْتدرصأ ) دي أيإي(ًاضيأ ِةنتهي م غيرِفيوظ تِضيوفت ِقة وثي مُل ْشَي ْدَق هو . ِق ئاسلا رخصة- دِة ّيقم غير إجتماعي ضمان بطاقة األخرى،
التخويلاستمارة علىُوظيِف،يحصلالتاو العملِضيوفت آبرهان العملبِّ ر ِقبل ِمنَل َبْقُتْن َأُن ِكْمُي التي الوثائق ُآّل قائمة ل ). إس آي سي إسيو( هجرِة لاِت ا وخدم
 ْمُهَدْنِع ُآّل تأهيلياعتبأّيأو أنت ..http://www.uscis.gov في إس آي سي إس يويب وِعق مولى ع متوفر توظيِف،ِق اقحتسإ يتحّقق إس آي سي إس يومن هذه
َتحِنُمنت أ إذا . ِدلبريا في دي أي إي ُم لتسَتَس أنت إس، آي سي إس يو بل ِق ِمنجوَء لَتحِنُم أنت إذا . إس آي سي إس يو ِقبل ِمندَرصأًاورف دي أي إيِالمتإس في الحق

ُح نْمَي الذيِرارقلاْن ِمَكَتسخ نْبلجإ . قربألا َك إس آي سي إس يوِةقطنمِبت مك في ًا موعدحّدُد ُيتحادية، إمحكمة َأوَستأنُف، ت هجرِة لا لوحة هجرِة، قاضي ِقبل ِمنجوَء ل
 . دي أي آإي الوقت نفس في بطاقة 94-ايْبلطإ . ِفير التع منوعنو ًاجوء ل


