
 وزارت خدمات بهداشتی و انسانی

 ادارۀ امور خانواده و کودک

 دفتر اسکان مجدد پناهندگان

 شرایط الزم برای برخورداری از

 کمک و خدمات دفتر اسکان مجدد پناهندگان

 

 برخوردار هستم؟ از خدمات دفتر اسکان مجدد پناهندگان یبهره منداز شرایط الزم برای  آیا من 

کمک ها و واجد شرایط دریافت حده به عنوان پناهنده پذیرفته شده اید، امکان دارد اگر شما در ایاالت مت

( باشید. دفتر اسکان مجدد پناهندگان تامین ORRخدمات ارائه شده توسط دفتر اسکان مجدد پناهندگان )

ها جوامع ویژه را به منظور کمک به آنهزینه و مدیریت برنامه های کمک رسانی به پناهندگان و سایر 

آمادگی پزشکی، های کمک این برنامه ها . برای آغاز یک زندگی جدید در ایاالت متحده به عهده دارد

 .را در بر می گیردبرای اشتغال و کاریابی، و آموزش زبان انگلیسی 

 ؟ۀ کیستعهدبه  مدیریت این برنامه ها

ر ایاالت متحده مدیریت خصوصی در مکان های مختلف در سراسدولتی و این برنامه ها توسط نهادهای 

و به اجرا گذاشته می شوند. هر ایالت برنامه های مختلفی را ارائه می دهد. برای کسب اطالعات درباره 

 :بگیرید، لطفاً با شماره زیر تماس خود اقامت محل کمک ها و خدمات ارائه شده در ایالت

٨٤٣٥-٤٥٣(٠٨٨)١ 

جدد پناهندگان به آدرس زیر مراجعه کنید: شما همچنین می توانید به تارنمای دفتر اسکان م

www.act.hhs.gov/programs/orr 

 چیست؟مزایا ارچوب زمانی برای بهره مند شدن از این هچ

کمک ها و خدمات ارائه شده بهره مند شوید.  شما تنها برای مدت زمان محدودی می توانید از برخی از

برای پول نقد و کمک های پزشکی تا هشت ماه پس از دریافت پناهندگی خود پناهندگان می توانند 

اسناد و مدارک الزم را  باید، تقاضانامۀ خود. هنگام مراجعه به دفتر خدمات برای ارائه بدهنددرخواست 

آن همراه خود داشته باشید. افزوده بر اثبات وضعیت پناهندگی، برای اثبات پذیرش پناهندگی و تاریخ 

این شرایط هنگام ارائۀ درخواست حضوراً . برای دریافت خدمات باید واجد شرایط دیگری نیز باشید
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ارچوب زمانی بهره مندی از سایر برنامه های دفتر اسکان مجدد هچ برای شما توضیح داده خواهد شد.

 سال است. پناهندگان معموالً پنج

 هستم؟ ی همدیگر مزایایآیا من واجد شرایط دریافت 

 واجددر کنار کمک و خدمات ارائه شده توسط وزارت خدمات بهداشتی و انسانی، شما ممکن است 

کمک ها و خدماتی نیز باشید. هنگام مراجعه به دفتر خدمات، دربارۀ تمام  یدیگر دریافت مزایای شرایط

 گیرد، پرس وجو کنید.قرار ا شمدر دسترس که می تواند 
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