Answer Card Wrap-Up Statements and Follow-Up Questions
تم وضع هذه اإلفادات وأسئلة المتابعة باالعتماد على المنهاج التعريفي الكامل لالستقبال والتثبيت .قم بإضافة أو
إزالة األسئلة بناءًا على المواد التي تم نقاشها خالل الجلسات التعريفية.
الوحدة

خطة النشاط

إفادة

سؤال المتابعة

مفتاح الجواب

الخدمات االجتماعية ودور وكالة التوطين المحلية

األساسيات :دور
وكالة التوطين
المحلية

دور وكالة التوطين المحلية
هو توفير خدمات أساسية لك
ولعائلتك.

نعم

اذكر اثنتين من الخدمات التي
ستقدمها وكالة التوطين.

المساعدة
بعملية االنتقال
والخدمات
الموفرة

إذا لم تحصل على تلفزيون بعد
وصولك إلى أمريكا يجب أن
تقدم شكوى إلى مسؤول/ـة
ملفك لتحصل عليه.

ال

عدد اثنتين من الخدمات التي
ستوفرها وكالة التوطين خالل
أول أشهر من وصولك؟

ال

عدد ثالثة من األسباب التي
يجب من أجلها أن يحضر
الالجئ الدورات التعريفية؟

أساليب التواصل متشابهة في كل ال
أنحاء العالم.

عدد اثنين من األمور الهامة
عند التواصل باحترام مع
مسؤول/ـة ملفك؟

حضور الدورات يجب أن تحضر الدورات
التعريفية ألنها إجبارية.
التعريفية
شراكة جديدة

الخدمات االجتماعية والمساعدات العامة

التغلب على
الصعوبات

إذا كان لديك مشكلة بخصوص
تصرف ما من قبل مسؤول/ـة
ملفك ،فيجب مناقشة ذلك معه/ها.

نعم

عندما يواجهك موقف صعب
مع مسؤول/ـة ملفك ،ماذا
عليك أن تتذكر؟ اذكر اثنين.

األساسيات:
الخدمات
االجتماعية
والمساعدات
العامة

هناك العديد من الخدمات
االجتماعية المتوفرة في
مجتمعك ،ولكنها جميعها تكلف
الكثير.

جواب محلي

اذكر اثنتين من الخدمات
االجتماعية المتوفرة في
منطقتك وما يمكنك االستفادة
منها.

أنواع الخدمات

يمكنك استخدام أشياء كالكتب
وأجهزة الحاسوب مجانًا في
المكتبات العامة.

نعم

عدد اثنين من األشياء األخرى
غير الكتب وأجهزة الحاسوب
التي يمكنك استخدامها في
المكتبات العامة.

االنخراط
االجتماعي في
مجتمعك

يساعدك االنخراط في مجتمعك
على ممارسة اللغة االنجليزية.

نعم

عدد اثنتين من الطرق التي
يمكنك من خاللها االنخراط
في مجتمعك.
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الوحدة

خطة النشاط

إفادة

مفتاح الجواب

نعم

سؤال المتابعة
في مجال السكن ،اذكر اثنتين
من مسؤوليات وكالة التوطين.

السكن
المواصالت

األساسيات:
السكن

من ضمن مسؤوليات وكالة
التوطين توفير أثاث لك لدى
وصولك إلى أمريكا.

حقوق وواجبات
متعلقة بالسكن

من ضمن مسؤوليات مسؤول/ـة ال
ملفك تنظيف سكنك.

اذكر واحدة من مسؤوليات
المالك وواحدة من مسؤوليات
المستأجر.

حسن الجوار

كل الجيران في أمريكا طيبون
ويعاملون جيرانهم باحترام.

ال

اشرح اثنتين من الطرق التي
يمكنك من خاللها أن تكون
جارًا لك احترامك.

األساسيات:
المواصالت

أفضل طريقة للمواصالت في
المنطقة هي الباص.

جواب محلي

عدد اثنتين من وسائل
المواصالت المتاحة لك في
مجتمعك الجديد.

التنقل في
مجتمعك الجديد

تحتاج ألن تتعلم استخدام
المواصالت العامة لتتمكن من
التنقل.

جواب محلي

اشرح كيف يمكنك الوصول
من سكنك إلى محل البقالة.

امتالك وسواقة
سيارة

امتالك وسواقة سيارة يكلف
الكثير.

نعم

عدد اثنتين من الصعوبات في
امتالك سيارة.

األساسيات:
التوظيف

يجب أن تجد وظيفة بأسرع وقت يعتمد على
الشخص
ممكن.

التوظيف

العمل في أمريكا

يمكنك تعلم االنجليزية خالل
العمل.

كيف ستتمكن من إيجاد
وظيفة؟

نعم

عدد اثنين من أسباب أهمية
العمل في أمريكا.

نعم

عدد اثنتين من الطرق التي
ستتبعها في البحث عن عمل.

األساسيات :تعلم
االنجليزية

االنجليزية هي لغة األغلبية في
أمريكا.

نعم

عدد ثالث أسباب ألهمية تعلم
االنجليزية.

طرق تعلم
االنجليزية

تعلم االنجليزية سهل للغاية.

ال

لماذا يعد تعلم االنجليزية
بطرق مختلفة مفيدًا؟

فوائد تعلم
االنجليزية

تعلم االنجليزية يساعدك في
عملية التأقلم.

نعم

عدد اثنين من دواعي
متابعة حضور دورات تعلم
االنجليزية حتى بعد الحصول
على وظيفة.

البحث عن وظيفة يجب أن تكون نشيطًا في البحث
عن عمل.

تعلم االنجليزية
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الوحدة

خطة النشاط

إفادة

سؤال المتابعة

مفتاح الجواب

التعليم

األساسيات:
التعليم

يعتبر معظم األمريكيون التعلم
عملية تستمر العمر كامالً.

نعم

عدد اثنين من األشياء
المتوقعة من األهالي في
مدارس أمريكا.

االنخراط في
مدرسة طفلك

إن االنخراط في مدرسة طفلك
يساعد طفلك على النجاح.

نعم

عدد ثالث من الطرق التي
يمكنك من خاللها االنخراط
في تعليم طفلك.

التعامل مع
المواقف التي
تحصل في
المدرسة

ال يجب على األهالي التحدث مع ال
المعلمين/ات أو اإلداريين/ات.

نعم

إذا لم يفهم الطفل المادة التي
تم شرحها بالمدرسة ،ماذا
يجب على األب/األم أن يفعل؟

الصحة والنظافة الشخصية

الوظيفة أم
الدراسة للبالغين

الوظيفة أكثر ضرورة من
الدراسة بالنسبة لمعظم الالجئين
البالغين الجدد في أمريكا.

األساسيات:
الصحة والنظافة
الشخصية

هناك العديد من الخيارات ألماكن نعم
العالج الطبي في أمريكا.

عدد اثنين من األماكن التي
توفر الخدمات الطبية في
منطقتك .ما هو السبب
المناسب للذهاب لكل منهما؟

نعم

عدد اثنين من األشخاص في
مكتب الطبيب ربما تتحدث
إليهم.

النظافة الشخصية النظافة الشخصية مهمة للغاية في نعم
أمريكا.

عدد ثالثة من ممارسات
النظافة الشخصية السائدة في
أمريكا.

نعم

من الطبيعي الشعور بالحزن
أو األسى في بعض األحيان،
ولكن إذا شعر الشخص بذلك
معظم األوقات ،ماذا يجب
عليه/ها أن يـ/تفعل؟

زيارة الطبيب:
ماذا تتوقع

إذا أخبرت طبيبك بشيء،
فقانونيًا ،ال يجب أن يتحدث
الطبيب مع أي أحد عنه بال إذنك
مسبقًا.

هناك أشخاص مهنيون يمكنك
التعامل مع
صعوبات الصحة التحدث معهم إذا شعرت بالحزن
أو األسى.
النفسية

عدد واحدة من صعوبات
وواحدة من مميزات العمل
ال من الدراسة.
بد ً
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الوحدة

خطة النشاط

إفادة

سؤال المتابعة

مفتاح الجواب

الميزانية والتمويل الشخصي

األساسيات:
الميزانية
والتمويل
الشخصي

العمل بوظيفة هي احدى الطرق
لمساعدة أسرتك في االعتماد
على نفسها.

نعم

عدد اثنين من مصادر الدخل
التي يمكنك اللجوء إليها حال
انتهاء فترة المساعدة األولية.
هل هي قصيرة األمد أم
طويلة األمد؟

البنوك والرواتب

الطريقة األكثر أمانًا لحفظ المال
في أمريكا هي في البيت.

ال

عدد اثنين من البنود المقتطعة
من كل شيك الراتب.

الميزانية
واألولويات

من المهم أن تكون واقعيًا بالنسبة
الحتياجات أسرتك.

األساسيات:
التأقلم الثقافي

معظم الالجئين في أمريكا سعداء ال
جدًا ويبقون سعداء لفترة طويلة.

مجتمعات متنوعة سيكون كل جيرانك لطيفين
ومتعاونين في كل األوقات.
احترام الوقت

التأقلم الثقافي

أدوار أسريّة

ممارسات أسريّة

التأقلم مع
التغييرات
والتحديات

إذا تأخرت عن موعد طبيب،
ربما تحتاج ألن تدفع للزيارة
حتى إذا لم يرك الطبيب.
عادة يتعلم األطفال اللغة
االنجليزية بسرعة أكبر من
ذويهم .وقد يتسبب ذلك في
المصاعب لألسرة.
تقليص امتيازات األطفال مثل
منعهم من رؤية أصدقائهم هي
أحد أساليب العقاب الشائعة
للعائالت في أمريكا.
إذا شعرت بالحزن ،فال بأس أن
تقوم بعزل نفسك في غرفة لعدة
أيام.

نعم

ال

نعم
نعم

نعم

ال

ما أهمية معرفة المصاريف
األساسية األهم ألسرتك؟
ما هي المراحل األربعة
الشائعة للتأقلم الثقافي؟
عدد طريقتين للتواصل مع
أشخاص تختلف معهم بالرأي.
عدد اثنين من األمور التي
يكون الوصول لها في الموعد
المحدد بالغ األهمية.
لماذا تحدث تغييرات في
األدوار األسرية في بعض
العائالت بعد توطينهم في
أمريكا؟
اشرح بعض صعوبات التربية
التي قد تواجهها في أمريكا.
ما هي الطريقة القانونية
والمقبولة التي ستتخذها
أسرتك للتعامل مع هذه
الصعوبات؟
ماذا ستشعر إذا لم تكن
الوظيفة األولى التي تحصل
عليها كما كنت تتمنى؟ ماذا
ستفعل إذا لم تكن سعيدًا؟
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الوحدة

خطة النشاط

إفادة

مفتاح الجواب

ال

سؤال المتابعة

قوانين أمريكا ووضعية اللجوء

األساسيات:
قوانين أمريكا
ووضعية اللجوء

إذا لم تعرف القانون ،فال بأس
إن اخترقته.

استخدام خدمات
الطوارئ

إذا كان هناك طارئًا مثل حريق ،نعم
يجب االتصال برقم .9-1-1

عدد ثالث كلمات انجليزية
يجب عليك معرفتها
الستخدامها في حال طارئ.

ممارسة الحيطة
والحذر

الصراخ لطلب المساعدة هو أحد نعم
وضع غير
طرق التعامل مع
ٍ
آمن.
ِ

عدد اثنين من األوضاع غير
اآلمنة .إذا وجدت نفسك في
هذه األوضاع ،ماذا ستفعل؟

ممارسات األمان ستشعر دائمًا باألمان في
مجتمعك الجديد.
السائدة

ال

حقوقك وواجباتك من ضمن مسؤوليات مسؤول/ـة ال
ملفك تعريفك بكل القوانين
المحلية.

لماذا يجب عليك تعلم قوانين
أمريكا؟

عدد اثنين من األشياء التي
يجب أن تقوم بها لتجنب
األوضاع غير اآلمنة.
عدد ثالث من حقوقك في
أمريكا.

تعديل وضعك

يجب عليك تعديل وضعك
الرسمي إلى مقيم قانوني دائم.

نعم

متى يجب عليك التقدم بطلب
لتعديل وضعك إلى مقيم
قانوني دائم ()LPR؟

تعلم القوانين
المحلية

كل المجتمعات في أمريكا لها
القوانين نفسها.

ال

ما أهمية تعلم القوانين
المحلية؟
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Choose-Your-Topic Headers

دور وكالة التوطين المحلية

الخدمات المجتمعية والمساعدة العامة والسكن
والمواصالت

المواصالت والتوظيف

تعلم اإلنجليزية والتعليم

الصحة والنظافة الشخصية والميزانية
والتمويل الشخصي

التأقلم الثقافي

قوانين الواليات المتحدة األمريكية
ووضعية الالجئ
Making Your Way: A Reception and Placement Orientation Curriculum

Choose-Your-Topic Questions
تم وضع هذه األسئلة باالعتماد على المنهاج التعريفي الكامل لالستقبال والتثبيت .قم بإضافة أو إزالة األسئلة
بناءًا على المواد التي قدمتها خالل الجلسات التعريفية.

الوحدة

خطة النشاط

سؤال

دور وكالة التوطين المحلية
الخدمات االجتماعية
والمساعدات العامة
السكن

األساسيات :دور وكالة
التوطين المحلية

من هو مرجعك األول عندما تحتاج إلى نصيحة أو خدمات؟

المساعدة بعملية االنتقال
والخدمات الموفرة

عدد شيئان آخران تود معرفتهما عن عملية التوطين.

حضور الدورات التعريفية

عدد سببان يدالن على أهمية حضور الدورات التعريفية.

شراكة جديدة

ما هما الشيئان اللذان يمكنك القيام بهما حتى تتعامل بشكل أفضل
مع موظفي وكالة التوطين؟

التغلب على الصعوبات

لماذا قد تختلف الخدمات المقدمة لالجئين في بعض األحيان؟

األساسيات :الخدمات
االجتماعية والمساعدات
العامة

إذا كانت اسرتك بحاجة للمساعدات العامة ،فمع من يجب أن
تتحدث لتعرف إن كانت أسرتك مؤهلة لتلقي المساعدات للعائالت
ذات الدخل المتدني؟

أنواع الخدمات

ما هي أهم اثنتين من الخدمات االجتماعية ألسرتك؟ لماذا؟

االنخراط االجتماعي في
مجتمعك

عدد اثنتين من فوائد االنخراط االجتماعي؟

األساسيات :السكن

إذا لم تدفع فواتير الخدمات بالوقت المحدد ،عدد اثنين من األمور
التي قد تترتب على ذلك.

حقوق وواجبات متعلقة
بالسكن

عدد اثنين من حقوقك واثنين من واجباتك كمستأجر.

حسن الجوار

عدد سببين يدالن على أهمية كونك جارًا تحترم جيرانك.
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الوحدة

المواصالت
التوظيف
تعلم االنجليزية
التعليم

خطة النشاط

سؤال

األساسيات :المواصالت

اشرح كيفية استخدام أحد أنواع المواصالت المتوفرة في مجتمعك
الجديد.

التنقل في مجتمعك الجديد

اشرح كيف يمكن الوصول من سكنك إلى المدرسة االبتدائية
المحلية.

امتالك وسياقة سيارة

ال من امتالك
عدد اثنين من فوائد استخدام المواصالت العامة بد ً
سيارة.

األساسيات :التوظيف

ما أهمية البقاء في أي وظيفة ما ال يقل عن  6أشهر؟

العمل في أمريكا

عدد سببان يدالن على أهمية العمل للبالغين.

البحث عن وظيفة

عدد ثالث طرق للبحث عن وظيفة في أمريكا.

األساسيات :تعلم
االنجليزية

ال على وضع يتطلب استخدام مترجم .اشرح كيفية طلب
اذكر مثا ً
مترجم.

طرق تعلم االنجليزية

اشرح ثالث طرق لتعلم االنجليزية.

فوائد تعلم االنجليزية

عدد ثالث أماكن في مجتمعك سيكون تعلمك لالنجليزية مفيدًا لك
عندما تكون فيها.

األساسيات :التعليم

ال من التعليم.
عدد ثالث أسباب توجب على البالغ أن يعمل بد ً

االنخراط في مدرسة
طفلك

عدد طريقتين يمكن من خاللهما لألهل االنخراط في تعليم طفلهم.

التعامل مع المواقف التي
تحدث بالمدرسة

إذا تلقيت مكالمة من المدرسة إلخبارك بأن طفلك لم يحضر
المدرسة ،ماذا ستفعل؟

ال من التعليم
العمل بد ً
للبالغين

ال
للبالغين ،عدد واحدة من صعوبات وواحدة من مميزات العمل بد ً
من الدراسة.
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الوحدة

خطة النشاط

سؤال

الصحة والنظافة الشخصية
الميزانية والتمويل الشخصي
التأقلم الثقافي

األساسيات :الصحة
والنظافة الشخصية

اعط أمثلة على وضع صحي روتيني ووضع صحي طارئ وماذا
ستفعل في كل من الحالتين؟

زيارة الطبيب :ماذا تتوقع

ما أهمية معرفة أنك إذا أخبرت طبيبك بشيء ،فقانونيًا ،ال يجب أن
يح ّدث الطبيب أي أحد عنه؟

النظافة الشخصية

كيف يمكن لنظافتك الشخصية أن تؤثر على عالقاتك الشخصية في
أمريكا؟

التعامل مع صعوبات
الصحة النفسية

عدد طريقتين صحيتين للتعامل مع الحزن والقلق.

األساسيات :الميزانية
والتمويل الشخصي

اذكر طريقة يمكنك من خاللها دعم أسرتك اآلن .اذكر طريقة
يمكنك من خاللها مساعدة أسرتك على األمد البعيد.

البنوك والرواتب

عدد اثنين من األمور التي يمكنك القيام بها في البنك.

الميزانية واألولويات

عدد اثنين من أسباب أهمية عمل ميزانية.

األساسيات :التأقلم الثقافي

إذا كنت تمر بحالة صدمة ثقافية ،عدد اثنين من طرق التعامل مع
الحالة.

مجتمعات متنوعة

عدد اثنين من وجوه التنوع السائدة في المجتمعات األمريكية.

احترام الوقت

إذا تأخرت عن موعد طبيب ،فماذا يمكن أن يحدث؟ إذا تأخر طفلك
عن المدرسة ،فماذا يمكن أن يحدث؟

أدوار أسريّة

عدد اثنين من الطرق التي يمكن من خاللها ألسرتك التعامل مع
تغير األدوار.

ممارسات أسريّة

اشرح أحد التحديات التي يواجهها اآلباء واألمهات .ما هي الطريقة
القانونية والمقبولة التي يمكن ألسرتك استخدامها للتعامل مع
التحدي؟

التأقلم مع التغييرات
والتحديات

إذا تعلم أطفالك االنجليزية أسرع منك ،كيف ستشعر؟ إذا شعرت
شعورًا سلبيًا ،ماذا ستفعل؟
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الوحدة

خطة النشاط

سؤال

قوانين أمريكا ووضعية اللجوء

األساسيات :قوانين أمريكا
ووضعية اللجوء

اذكر مثالين على أوضاع ستحتاج فيهما للمساعدة من الشرطة.
كيف ستحصل على المساعدة التي تحتاجها؟

استخدام خدمات الطوارئ

إذا اتصلت بـ  9-1-1فما هما الشيئين اللذين يجب أن تتذكرهما
خالل المكالمة؟

ممارسة الحيطة والحذر

اذكر مثالين على أوضاع غير آمنة .إذا وجدت نفسك في هذه
األوضاع ،ماذا يجب أن تفعل؟

ممارسات السالمة السائدة

ال على وضع غير ٍ
آمن يمكن أن تجد نفسك فيه.
اعط مثا ً

حقوقك وواجباتك

عدد ثالث واجبات قانونية عليك في أمريكا.

تعديل وضعك

عندما يحين الوقت لتعديل وضعك القانوني ،ماذا يجب أن تفعل
أوالً؟

تعلم القوانين المحلية

ال على سؤال يمكن أن تسأله لتعلم القوانين المحلية.
اعط مثا ً
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Point Cards

10 10 10 10 10 10 10
20 20 20 20 20 20 20
30 30 30 30 30 30 30
40 40 40 40 40 40 40
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