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به جهت دهی 
فرهنگی خوش 

آمدید!
این کتاب راهنما به ایاالت متحده خوش آمدید حاوی معلومات مفید جهت کمک نمودن به شما در ماه 

های اول اقامت تان در ایاالت متحده میباشد. کتاب مذکور به موضوعاتی چون توقعات شما در زمان 

اسکان در خانه نو تان، جستجوی کار، مالقات با مردم در ایاالت متحده و عادت کردن با فرهنگ و 

جامعه آمریکا می پردازد.
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این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
نقش کارکنان اسکان مجدد به عنوان راهنمای اول شما  »

خودباوری به عنوان کلید موفقیت شما  »

فصل اول
سیر اسکان مجدد

شما تصمیم گرفته اید مانند هر مهاجر دیگر در ایاالت 
متحده اسکان مجدد نمایید و زندگی نوی را شروع کنید. 

اسکان مجدد اولین قدم برای اقامت داییم و برای خیلی 
ها نیز تابعیت ایاالت متحده می باشد. اسکان مجدد یک 
پروسه طوالنی می باشد که زندگی شما را تغییر داده و 

دارای چالش ها و فرصت های فراوان می باشد. تجربه آن 
برای هر نفر متفاوت است. وقتی شما برای اسکان مجدد 
آماده می شوید یک امر عادی است که هم احساس هیجان 

کنید و هم احساس نگرانی.

اسکان مجدد یک پروسه طوالنی با چالش ها و فرصت 
های زیاد همراه است. در طول چند ماه اول شما در 

ایاالت متحده، کارکنان اسکان مجدد راهنمای اصلی شما 
خواهد بود.
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7 کتاب راهنمای مهاجرین

کلمات کلیدی انگلیسی 
وقتی که در باره اسکان مجدد در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد 

بود که این کلمات را یاد بگیرید. 

 کلمه را به زبان انگلیسی بگوئید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه نمایید و توضیح دهید معنی 
آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

شهامت به معنی شجاع بودن و روبرو شدن با ترس و خطرات می باشد.courageشهامت

determination

goals

independent

journey

resettlement

self-reliance

1فصل اول
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آرزو ها و نگرانی ها
در خانه های ذیل، در مورد نگرانی ها و آروزهای آینده خود نوشته کرده و 

یا چیزی رسم کنید.

نگرانی آرزو

نگرانی آرزو

در مورد زندگی در آمریکا چه شنیده اید؟ در ذیل در مورد چیز 
های که شنیده اید نوشته یا رسامی کنید. هر وقت این کتاب را 

کامل خواندید دوباره به این صفحه مراجعه کنید. و دور آن چیز 
های که راست است را حلقه و آنهای که راست نیست را چلیپا 

کنید.

کارکنان اسکان مجدد راهنمای اصلی 
شما خواهد بود، سوالت و نگرانی 
های خود را به آنها شریک سازید.

ســیر اسکان مجدد 1
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زندگی در آمریکا آسان نخواهد بود، بخصوص در شروع آن، اما کسانی هستند که به شما کمک میکند 
زندگی را شروع کنید. در طول چند ماه اول زندگی تان در ایاالت متحده، کارکنان اسکان مجدد راهنمای 

اصلی شما خواهند بود. آنها به شما کمک می کند تا خدماتی از قبیل کاریابی و کورس های انگلیسی 
دسترسی پیداکنید. آنها دانش و تجربه دارند، بنا نگرانی ها و سوال های خود با آنها شریک سازید.

بعضی وقت ها زندگی دچار مشکالت خواهد شد، اما تالش کنید مثبت فکر 
کنید و به یاد داشته باشید که زندگی بهتر خواهد شد!

 شما نقش مهمی در اسکان مجدد خود بازی می کنید. بیش از سه ملیون نفر مهاجر قبل از شما زندگی 
خود را در آمریکا ساخته است و به جامعه ایاالت متحده کمک کرده و شما نیز کمک خواهی کرد! در 

ذیل چند نمونه از افراد موفق است که زندگی خود را امریکا به عنوان مهاجر شروع نموده است:

 

خانم مادلین آلبرایت: وزیر خارجه آمریکا، از 
جمهوری چک (چک اسلواکیای قدیم)

زهره داود: یکی از بناینگذاران یک انجمن 
برای کمک به زنان افغان در ایاالت متحده، از 

افغانستان

1فصل اول
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گلوریا ایستیفان: خواننده معروف، از کویباالبرت اینستین: برنده جایزه نوبل، از جرمنی

جبریل محمد حرثی: رئیس اجرایی یک انجو که 
به امریکایی های جدید کمک می کند، از سومالیا

وایکلیف جین: خواننده و هنرمند معروف، از 
هاییتی

سیشان سیف: سفیر آمریکا، از کامبودیا

کومار از مسئول دوسیه خود و همچنین از متخصص کاریابی اداره اسکان مجدد خود در مورد اینکه 
چطور خودش می تواند کار پیدا کند مشوره گرفت. کریشا در خانه خود و یا اداره اسکان مجدد نشست 

و منتظر ماند تا کارکنان اداره برای او وظیفه پیدا کنند. چی فکر میکنید کدام کس احتماالً اول وظیفه 
گرفت؟ چی فکر میکنید کدام کس پس از چند مدت بیشتر موفق خواهد بود؟

ســیر اسکان مجدد 1
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الزم نیست شما فرد شناخته شده باشید تا موفق 
شوید. اکثر مهاجرین هر روز تنها با سخت کوشی 

در مسیر اهداف مشخص موفق می شودند، مثل 
حفظ کردن صحت و ایمینی فامیل شان، پیدا کردن 

کار تا خود کفا شوند، یادگیری زبان انگلیسی، 
و حمایت کردن اطفال و جامعه شان. با هوش، 
دانش، شهامت و اراده قوی شما نیز می توانید 

موفق شوید.

وقتی نوپا با سه تا طفل خود به ایاالت متحده رسید، اولین شغل وی، پاک کاری دفاتر بود، با اینکه 
موصوف در کشور خود به عنوان منشی کار کرده بود. او وظیفه خود را دوست نداشت، اما آن وظیفه 

را انجام داد چون نیاز داشت که فامیل خود را حمایه کند. با اینکه او کمی انگلیسی بلد بود، اما به 
خوبی نمی توانست ارتباط برقرار کند. امروز، بعد از 6 سال، او در همان اداره که به عنوان کلینر کار 

میکرد، به عنوان منشی کار میکند. او درس میخواند تا یک منشی شود. موصوف امیدوار است یک 
روزی یک مدیر شود. نوپا چه کار کرد تا موفق شود؟

 اهداف شما
حاال وقتی خوبی است که در مورد اهداف خویش فکر کنید. به این فکر کنید که به کجا بودید و 

میخواهید به کجا بروید. در ذیل عکس های را رسم کنید که مسیر زندگی شما را توضیح دهد.

وقتی طفل بودید در کشور خود شما که هستید؟
چه کار می کردید؟

به عنوان یک فرد بالغ )کالن( 
در کشور اصلی خود چه کار 

می کردید؟

در کشور که پناهنده بودید چه 
کار میکردید؟

در ماه اول اسکان مجدد خود 
میخواهید چه بدست آورید؟

میخواهید در یک سال اول 
اسکان مجدد خود چه بدست 

آورید؟

میخواهید 5 سال بعد از اسکان 
مجدد چه بدست آورید؟

میخواهید 10 سال بعد از 
اسکان مجدد چه بدست آورید؟

1فصل اول
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خالصه*
صحیح یا غلط؟ فکر میکنید در مورد اسکان مجدد در ایاالت متحده چقدر میدانید؟ دانش خود را با 

جمالت ذیل آزمایش نمایید. جمالت ذیل را بخوانید و آنها که فکر میکنید درست است دور صحیح را 
حلقه کنید و جلمات که فکر می کنید غلط است دور غلط را حلقه کنید.

شما نقش مهمی در اسکان مجدد خود بازی می کنید غلطصحیح1. 

مردم از سراسر دنیا در ایاالت متحده زندگی می کند. غلطصحیح2. 

تمام جوامع در ایاالت متحده بسیار مشابه می باشد. غلطصحیح3. 

باید با اداره اسکان مجدد خود کار کنید تا راحت تر به زندگی   .4
در ایاالت متحده عادت کنید.

غلطصحیح

در اجتماع شما، برای شما خدمات دولتی و عامه ارائه خواهد   .5
شد.

غلطصحیح

از فردای روزی که به ایاالت متحده رسیدید باید برای خود یک   .6
موتر بخرید تا بتوانید در جامعه جدید خود گشت و گذار کنید.

غلطصحیح

اکثر افراد بالغ چه زن و مرد باید در ایاالت متحده کار کند. غلطصحیح7. 

الزم نیست شما زبان انگلیسی یاد بگیرید. غلطصحیح8. 

مکتب عمومی مجانی است و قانونا تماما اطفال بین 6 الی 16   .9
سال باید به مکتب بروند. 

غلطصحیح

بدون اجازه شما، داکتران نمی توانند در مورد مریضی شما با   .10
دیگر افراد صحبت نمایند.

غلطصحیح

*  جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.

ســیر اسکان مجدد 1
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تمام مردم در ایاالت متحده، به شمول مهاجرین از حقوق اولیه   .11
بشری برخوردارند.

غلطصحیح

شما باید بخشی از فرهنگ و کلتور خود را ایال کنید و به ارزش   .12
ها و فرهنگ ایاالت متحده عادت کنید.

غلطصحیح

 مشکلی نیست اگر تمام سوال های صحیح را بلد نبودید. این کتاب نکات مهم اسکان مجدد را بررسی 
کرده و به شما کمک می کند تا خود را برای آنچه باید از زندگی در ایاالت متحده توقع داشته باشید اماده 

می سازد.

1فصل اول



این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
تفاوت میان اجتماعات «
فرهنگ و ارزشهای امریکایی «

از لحاظ نفوس ایاالت متحده سومین کشور کالن جهان است. ایاالت 
متحده کشوری است که از مناطق و اقلیم های متخلف تشکیل شده و 
مردم آن دارای نژاد، قومیت، مذهب و زبان های مختللف می باشند. 

با آنهم، یک ملت است، ملت امریکایی. با اینکه امریکایی ها از کشور 
های مختلف جهان آمده اند، بعضی عقاید و روش های مشخص برای 

پیشبرد کارها وجود دارد که تمام امریکایی ها آنرا رعایت می کنند. این 
عقاید و رفتار ها ممکن است از آنچه شما به آن عادت کرده اید متفاوت 

باشد. 

فصل دوم
ایاالت متحده و فرهنگ 

آمریکایی 2
United States 
and Territories

Continental  
United states

Hawaii

American 
samoa

guam

northern  
mariana 
Islands

U.s. virgin 
Islands

puerto 
rico

Alaska
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتی که در باره فرهنگ امریکایی گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار میگیرد. این کلمات را یاد بگیرید برای شما 

مفید خواهد بود.

کلمه را به زبان انگلیسی بگوئید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه نمایید و توضیح دهید معنی 
آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. به انگلیسی به دری

فامیل یحیی به فرهنگ دارفوری خود افتخار می کند و 
عالقمند است در مورد فرهنگ امریکایی یاد بگیرد. culture فرهنگ

community

customs

diversity

identification

language

newcomers

population

tradition

2 فصل دوم
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تفاوت ها بین اجتماعات
در ایاالت متحده، اجتماعات با همدیگر به شکل های متخلف متفاوت است. یکی 
از تفاوت های آنها، تفاوت نژادی و قومی می باشد. قوانین محلی نیز در مورد 
هر اجتماع متفاوت است. و هر اجتماع روش های خود را در قسمت همکاری 
با افراد تازه آمده دارد. به این خاطر، آنچه شما در مورد ایاالت متحده حتی از 
فامیل های خود که در ایاالت متحده زندگی می کند شنیده باشید، شاید در مورد 

شما صدق نکند. اداره اسکان مجدد شما با شما همکاری می کند تا در مورد 
اجتماع جدید خود یاد بگیرید و بفهمید که چه توقعی باید داشته باشید.

وقتی پسر کاکای دینا همرای فامیل خود سه سال پیش در ایالت متحده اسکان 
مجدد یافت، آنها در یک خانه کالن زندگی کردند. وقتی برای دینا یک اتاق 
در یک اپارتمان 3 اتاقه داده شد که با دو زن دیگر که هم سن وی بود داده 

شد، خیلی راضی نبود. او فکر میکرد باید مثل پسر کاکای خود در یک خانه 
زندگی کند. چرا فکر میکنید مسکن دینا با مسکن پسر کاکایش فرق داشت؟ 

دینا باید چه چیزی را درک میکرد؟

هر اجتماع در ایاالت متحده 
متفاوت است. آنچه در مورد 

ایاالت متحده از دیگران شنیده 
اید شاید در مورد شما صدق 

نکند.

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی 2
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در مورد فرهنگ و سابقه خود فکر کنید.

شما به چه زبان(ها) تکلم می کنید؟  r

چه نوع غذاها می خورید؟  r

خانه های شما به چه شکل ساخته شده است؟  r

مهمترین رسوم سنت های شما چیست؟  r

در ذیل، در مورد فرهنگ و یا سابقه خود نوشته یا رسم کنید، مثل رسوم و سنت یا غذا.

2فصل دوم
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 بعضی از کسانی که شما در ایاالت متحده آنها را مالقات 
میکنید، شاید عالقمند باشد در مورد فرهنگ و سابقه شما یاد 

بگیرند. همراه دوست خود تمرین کنید و بگوید در صفحات قبل 
چه رسم کرده یا نوشته اید.

در باره امریکای ها و فرهنگ امریکایی
در امریکا فرهنگ واحدی وجود ندارد. ایاالت متحده یک ملتی از مردم های 

کشور های مختلف است که هر کدام فرهنگ های مختلفی را با خود آورده 
است و از آن رسومات فرهنگی پیروی می کند. هرچند، معیار های مشخص 
اخالقی وجود دارد که از همه توقع میرود آنها را رعایت کنند. این فرهنگ 

ها شاید متفاوت از فرهنگ شما و کشور شما باشد. در ایاالت متحده، اگر شما 
ماحول خود را متوجه باشید که چه میگذرد، و بخواهید چیز های جدیدی را 

یاد بگیرید و در مورد رفتار های دیگران که برای شما سوال بر انگیز است 
پرسان کنید، بیشتر موفق می شوید. 

در ذیل با ارزش های امریکایی، رفتار ها برخورد های شان آشنا می شوید:

خــود اتکایی. امریکایی ها به خود 
اتکایی و ســخت کوشی ارزش قایل 

اند. آنها از کســانی که جدید به 
امریــکا می آیند توقع دارند هرچه 

زود تر شــغل پیدا کنند و از خود و 
خانواده خــود مراقبت نمایند. همچنین 

از کســانی تازه آمده توقع دارند در 
صورتکی انگلیســی بلد نیستند، هرچه 
زودتر تکلم با انگلیســی را یاد بگیرند.

ســوال کردن. امریکایی ها به آدم 
های که ســوال می کنند احترام قایلند. 
آنها معتقدند، شــما با ســوال کردن خود 

نشــان می دهید که در تالش هســتید 
چیــز نو یــاد بگیرید. وقتی نمیدانید 

یــک چیزی را چگونه انجام بدهید، 
خجالت نکشــید و سوال کنید. اکثر 

امریکایی ها خوشــحال خواهد شدند 
که به شــما کمک کنند. 

امریکایی ها به خود اتکایی و 
سخت کوشی ارزش قایل اند و 
به کسانی که سوال )پرسش( 

می کنند احترام قایل اند.

امریکای ها در وقت احوال 
پرسی با دوستان و آدم های 

بیگانه تبسم میکنند.

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی 2



بیکاش در یک موزیم مردمی رضا کار بود. در موزیم، او شخص رضا کار دیگری را مالقات نمود، یک 
پیر زن امریکا. او خیلی دوست داشتنی بود و میخواست در مورد بیکاش و فرهنگ او زیاد یاد بگیرید. اما 
بعضی از سوال های او برای بیکاش بسیار خصوصی به نظر می رسید. فکر میکنید بیکاش چه احاس می 

کرد؟ اگر شما بیکاش بودید چه میکردید؟

با یک دوست، با سوال کردن در باره همدیگر تمرین نمایید. در ذیل بعضی از سواالت است 
که شما می توانید پرسان کنید:

شما از کجایید؟  r

چقدر وقت میشه در اینجا زندگی میکنید؟  r

شما با چه کسی زندگی میکنید؟  r

آیا شما اطفال دارید؟  r

دیگر چه چیزی میخواهید در مورد همکار/دوست خود بدانید؟ خود تان چند سوال جور کنید 
و پرسان کنید!

  در ذیل نمونه های دیگری از ارزش ها، رسومات و رفتار های مشرک امریکایی است:

غیر رســمی بودن. امریکایی ها اغلبا غیر رســمی تر از 
مردم دیگر کشــور ها می باشــند. در وضعیت های اجتماعی، 
معموال همدیگر را با نام اول شــان صدا می کنند. در مکان 
های رســمی با نام فامیلی و عنوان (آقا، خانم یا داکتر) قبل 

از معرفی رســمی اســتفاده می شــود، اما اکر سوپروازیر ها و 
اکثر همکاران شــاید همدیگر رابا نام اول صدا کنند.

مانگ تیین، در کشور خود یک کالن مردمی بود. در جامعه نو خود در ایاالت متحده، مسئول دوسیه او 
که یک خانم و چند سال جوانتر ازمانگ است او را با نام اول اش صدا می کند، بطور مستقیم در چمانش 

نگاه می کند، و در دیگر موارد رفتار مساویانه با مانگ دارد. اگر شما به جای مانگ تیین بودید چه 
احساس می داشتید؟ چه می کردید؟

=  

احوال پرســی. امریکای ها زیاد تبســم می کنند، و در وقت 
احوال پرسی با دوستان و بیگانگان از تبسم کار میگیرند. 

همچنین زن و مرد در وقت معرفی به همدیگر و یا وقتی که 
به دیگران معرفی می شوند دست می دهند. 

2فصل دوم

19کتاب راهنمای مهاجرین



20

ســر وقت بودن. امریکایی ها معتقد 
است که سروقت بودن بسیار مهم 

است. آنها تالش می کنند سر وقت 
حاضر شوند و توقع دارند دیگران 

نیز سر وقت حاضر شوند. قرار 
مالقات گذاشتن و رفتن به آن ضروری است. اگر شما با کسی قرار مالقات 

نگذارید و بخواهید وی را در دفتر کارش مالقات کنید، شاید وقت نداشته باشد 
با شما مالقات کند. اگر نمی توانید به موقع به قرار مالقات خود حاضر شوید 

و یا بیشتر از 15 دقیقه دیر تر میرسید، زنگ بزنید و توضیح دهید که دیر 
میرسید ، و معذرت بخواهید. همچنین هر روز به موقع سر کار حاضر شدن 

بسیار مهم است، و اگر اغلبا دیر سر کار برسید، احتماال وظیفه خود را از 
دست بدهید.

 

حریــم خصوصی. امریکای ارزش 
زیادی به حریم خصوصی افراد قایل 

است. معموال مردم بدون هماهنگی 
قبلی و یا دعوت شدن به خانه همدیگر 

نمی روند. امور مالی به عنوان یک 
امر خصوصی تلقی می شود و امریکایها فکر می کنند که مودبانه نیست از 

کسی سوال کنند چقدر درامد دارند و یا برای موتر و خانه خود چقدر پول 
پرداخت کردند. همچنین امریکای ها معتقد اند که مودبانه نیست از کسی که 

تازه مالقات کرده یا خیلی زیاد آشنا نیستند در مورد پول، سن و سال و زندگ 
شخصی شان سوال کنند.

انا از اینکه با همسایه های خود در سر سرک آشنا شده بود خوشحال بود. یک 
روز وقتی طرف خانه میرفت، رفت زنگ خانه همسایه خود را زد، اما وقتی 
که آنها به او گفت فعال وقت مناسبی برای آمدن نیست چون ما نان شب خود 
را میخوریم، انا متعجب و آزرده شد. فکر میکنید همسایه های انا دیگر نمی 

خواهد با او دوست باشد؟ اگر شما به جای انا بودید چکار میکردید؟
 

تحفــه. امریکای ها معموال 15 الی 
20 فیصد از پول غذا در رستورانت 
به خدمتکار، یا دریور تکسی و پول 

سلمانی را به شخص اصالح کننده مو 
می دهد. اگر کدام کسی اصرار کند 

که بکس های مسافرتی شما را برای شما انتقال بدهد، معوال 1 دالر مقابل یک 
بکس توقع دارد که برای شان تحفه بدهید. شما نباید به پولیس یا کدام مامور 

دولتی تحفه بدهید چون این به معنی رشوه دادن تلقی خواهد شد.

سر وقت بودن برای امریکایی 
ها بسیار مهم می باشد. اگر 

شما بطور مداوم دیر سر کار 
خود حاضر شوید، احتمال دارد 
وظیفه خود را از دست بدهید.

هر وقت از خانه خود بیرون 
رفتید، همیشه یک سند هویت 

همرای تان باشد. اگر نمی 
توانید انگلیسی صحبت کنید، 
شماره تلفن و ادرس خود را 

همرای خود داشته باشید.

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی 2
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نوشــیدن الکل و ســگرت کشــیدن. قوانین متعددی در مورد فروش و اســتفاده 
از الکل در ایاالت متحده وجود دارد. نوشــیدن الکل یک ســلیقه شــخصی اســت 

و اگر کســی به شــما الکل تعارف و پیشــکش کرد می توانید آنرا رد کنید که 
به هیچ عنوان غیر مودبانه نیســت. اگر شــما نوشــیدنی الکلی اســتفاده کرده 

باشــید، در آن صورت دریوری کردن غیر قانونی اســت. شــما در ســاختمان ها 
و بعضی مکان های عمومی نمی توانید ســگرت بکشــید (مثل رســتورانت ها) 

و در بعضی از شــهر ها نمی توانید در نزدیکی یک ســاختمان ســگرت بکشــید. 
اکثر امریکای ها ســگرت نمی اســتفاده نمی کنند و احتماال توقع دارند کســی 

دیگر نیز در خانه ای شــان ســگرت نکشــند. (برای معلومات بیشــتر در مورد 
قوانیــن ایــاالت متحده به فصل 11 مراجعه کنید.)

موئی اونگ 19 ساله بود. او به خانه ای اسمیت برای نان شام دعوت شده بود. وقتی برای او یگ گالس 
شراب آورد، موئی نمی دانست باید چکار کند. اگر او شراب را مصرف میکرد، این کارش نقض قانون 

ایاالت متحده بود؟ آیا موئی اونگ باید شراب را قبول می کرد؟

 

در امن بودن. مهم نیســت در کجا زندگی می کنید، شــما باید مراحل اساســی 
ایمنــی را مراعــات کنیــد، مثــل قفل کردن دروازه موتــر و خانه تان، انتقال 

نــدادن پــول نقــد زیــاد در بیگ تان و اینکه در کدام محله نباید شــب گشــت و 
نکنید.  گذار 

 
همراه داشــتن کارت هویت. امریکایی ها مجموعه ای از اســناد هویت را در 

امور اداری و ادارات دولتی استفاده می کنند. شما باید همیشه یک کپی از فرم 
I-94 و کارت EAD و نیز نام و ادرس و شماره تلفن اداره اسکان مجدد خود 
را همراه خود داشته باشید. اگر انگلیسی تکلم کرده نمی توانید، شماره تلفن و 
ادرس خانه خود و یا شماره تلفن جای را که میخواهید مالقات کنید را با خود 
داشته باشید. کارت اصلی Social Security خود را هیچ وقت همراه خود 

جای نبرید. این کارت را درجای امن نگهداری کنید.

پیروی از مقررات. امریکایی ها معتقد است پیروی از مقررات بسیار مهم 
می باشد. این شامل منتظر ماندن در لین و توقف کردن در حین دریوری در 

جاهای که عالمت توقف دارد می شود. 

ارزشها، رفتار ها، یا برخورد های که در صفحات 18، 19 
،20 و 21 آمده و به تجربات سابقه شما فرق می کند حلقه 

نمایید.

2فصل دوم
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به ارزشهای که در صفحات 18 الی 21 بحث شده فکر کنید که کدام یکی برای شما 
سخت است تا خود را مطابق آن عادت دهید؟ جدول ذیل را تکمیل کنید. یک مثال برای 

شما حل شده.

 چگونه تالش می کنید تا خود 
را به این تغییرات عادت دهید؟

 چه ارزشها، رسوم، و رفتار 
 های در ایاالت متحده وجود دارد 

 که برای شما عادت کردن به 
آنها سخت تر است؟

من با مردم با تبسم احوال پرسی میکنم، نام خود 
را و اینکه از کجا هستم به آنها می گویم.

از من توقع می رود که وقتی با مرد و زن 
مالقات کنم با آنها دست بدهم.

مریم در تالش بود تا خود را با رسوم و ارزش های جدید در ایاالت متحده عادت دهد. او تالش می 
کرد مستقل شود، در جاهای که میرفت به موقع و حتی زود تر برسد، به حریم خصوصی همسایه هایش 

احترام بگذارد. اما هر روز احساس ناراحتی میکرد و پشت کشور خودش دق شده بود. چرا فکر می کنید 
مریم خوشحال نیست؟ اگر شما به جای مریم بودید چه کار می کردید؟

با یک دوست در مورد راه های جلو گیری از احساس ناراحتی در ایاالت متحده گپ 
بزنید.

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی 2
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 خالصه*

با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید.
در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب.

جرمنی. ج.  

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

آیا تمام جوامع در آمریکا یکسان است؟  .1

بلی. الف. 

خیر. ب. 

کدام روش برای احوال پرسی با یک بیگانه در بین امریکایی ها مرسوم است؟  .2

بغل کشی. الف. 

با تبسم. ب. 

دست دادن. ج. 

رو بوسی. د. 

گزینه ب و ج. ه. 

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.
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امریکایی ها به کدام موارد ذیل زیاد اهمیت قایل اند؟  .3

خود اتکایی. الف. 

سوال کردن. ب. 

بلند صحبت کردن. ج. 

به موقع بودن. د. 

گزینه های الف، ب و د. ه. 

چه کسی در مثال های ذیل خود اتکا نیست؟  .4

کسی که زود به یاد گیری زبان انگلیسی شروع می کند. الف. 

کسی که از دوستان و فامیل خود پرسان می کند که اگر کدام شغلی را در منقطه شان سراغ دارند. ب. 

کسی که عالقمند به پیدا کردن وظیفه نیست و احساس می کند اداره اسکان مجدد همه چیز برای آنها مهیا کند. ج. 

کسی که تالش می کند با مشاهده و سوال کردن در مورد زندگی امریکایی بیشتر یاد بگیرد. د. 

تصور کنید که همسایه های امریکای شما، شما را به خانه خود دعوت می کند و به شما نوشیدنی الکلی پیش کش   .5
می کند. این برای شما یک مشکل است چون شما نوشیدنی الکلی مصرف نمی کنید. ایا فکر میکنید رد کردن و 

نگرفتن چنین نوشیدنی ها در امریکا غیر اخالقی است؟

بلی. الف. 

خیر. ب. 

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی 2
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2فصل دوم



این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
معاینات صحی و تاییدیه عدم مسولیت امنیتی «
اداره اسکان مجدد که برای شما تعیین شده است «
ترتیبات سفر «
جزییات سفر شما به ایاالت متحده «

بعد از اینکه برای پذیرش در ایاالت متحده انتخاب شدید، چندین مرحله دیگر 
قبل از سفر نمودن باید انجام شوند. این مراحل شامل معاینات صحی و اخذ 
تاییدیه عدم مسولیت امنیتی است. در صورت امکان، از این مرحله انتظار 

برای آموختن زبان انگلیسی استفاده نمایید.

قبل از اینکه به ایاالت متحده سفر نمایید، شما نیاز به 
سپری نمودن معاینه صحی و اخذ تاییدیه عدم مسولیت 

امنیتی را دارید.

فصل سوم
سفر به ایاالت متحده 3
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتی درباره سفر به ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار میگیرد. این کلمات را یاد بگیرید برای شما 

مفید خواهد بود.

کلمه را به زبان انگلیسی بگوئید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه نمایید و توضیح دهید معنی 
آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

 bagsبکس ها

departure

identification

luggage

medical

occupation

passport

travel

3 فصل سوم
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معاینه صحی
معاینات صحی برای تمام اعضای 

فامیل شما ضروری میباشد. این 
معاینات رایگان میباشند و کارکنان 

مرکز حمایوی اسکان مجدد وقت 
مالقات با داکتران را هماهنگی 

میکنند. معلومات صحی شما فقط با 
اشخاصی شریک میشود که در پروسه 

اسکان مجدد به شما کمک کنند.

سه دلیل برای انجام معاینات صحی 
موجود میباشد:

برای کشف هر گونه مشکل صحی شما و اعضای فامیل تان که نیاز به   r
تداوی داشته باشد.

برای حصول اطمینان از اینکه هیچ یک از اعضای فامیل تان دارای   r
مرض ساری نباشد که باعث منع ورود شما یا اعضای فامیل تان به 

ایاالت متحده گردد.

برای فراهم کردن معلومات در مورد وضعیت صحی تان به اداره اسکان   r
مجدد که ممکن است در ایاالت متحده نیاز به مراقبت داشته باشد.

 

 CO - Cultural( جهت دهی فرهنگی
 )Orientation
قبل از آمدن به ایاالت متحده، 

بیشتر مهاجرین در جلسه جهت 
دهی فرهنگی (CO) که از 

توسط کارکنان مرکز حمایوی 
اسکان مجدد ارائه میشود، 

اشتراک میکنند. CO در مورد 
ایاالت متحده، زندگی، تقویت 
کردن آن معلوماتی که در این 

کتاب پیدا میشود، معلومات 
ارائه میکند. هدف CO این است که به شما در ساختن توقعات واقع بینانه در 

مورد زندگی آمریکایی، و آگاه شدن در مورد اینکه در چند ماه اول زندگی در 
ایاالت متحده چی تجربه ایی خواهید داشت، کمک نماید.

معاینه صحی به اداره 
اسکان مجدد شما در مورد 

وضعیت صحی تان معلومات 
میدهد، که در صورت نیاز 

به مراقبت در ایاالت متحده 
اقدامات مقتضی صورت 

بگیرد.

قبل از اینکه به ایاالت 
متحده برسید، اداره اسکان 

مجدد نام، سن، گروه قومی، 
و زبان هایی که شما به آن 
صحبت می کنید را خواهد 

دانست.

اداره اسکان مجدد با 
استفاده از معلومات مربوط 
به شما ساحه اسکان مجدد 

را برایتان انتخاب میکند.

ســفر به ایاالت متحده 3
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عدم مسولیت امنیتی
تمام مهاجرین قبل سفر کردن به ایاالت متحده باید دارای سند عدم مسولیت امنیتی باشند که این پروسه 

باید توسط مقامات دولت ایاالت متحده آمریکا انجام شده باشد. بصورت عادی، این پروسه بررسی امنیتی 
قبل از مصاحبه وزارت امنیت ملی انجام میشود. بعضی اوقات یک بررسی امنیتی دیگر قبل از حرکت 

کردن به طرف ایاالت متحده ضروری میباشد.

اداره اسکان مجدد تعیین شده
 

هر مهاجری که در ایاالت متحده قبول میشود، برایش یک اداره 
اسکان مجدد قبل از حرکت کردن تعیین میگردد. مرکز حمایوی 

اسکان مجدد معلومات ذیل را در مورد شما به اداره اسکان مجدد 
ارسال مینماید:

نام، سن، تحصیالت، و وظیفه شما.  r

اسامی، سنین، تحصیالت، و وظایف اعضای فامیل تان که   r
قرار است با شما سفر نمایند.

نژاد، کشور اصلی، زبان، و مذهب شما.  r

هر گونه مشکالت صحی که نیاز به توجه و تداوی در ایاالت متحده داشته باشد.  r

اسامی، آدرس ها، و شماره تلفون اقوام و دوستان شما که در ایاالت متحده زندگی میکنند.  r

انتخاب نمودن ســاحه اســکان مجدد شما
 

اداره اسکان مجدد ملی با استفاده از معلومات شما ساحه اسکان 
مجدد را برایتان انتخاب میکند. اگر فامیل نزدیک شما (همسر، 
طفل، والدین، برادر، یا خواهر) از قبل در ایاالت متحده زندگی 

کنند، و شما شماره تلفون و/یا آدرس او را به مرکز حمایوی 
اسکان مجدد بدهید، این اداره کوشش میکند تا شما را در 

همان شهر اسکان مجدد بدهد. اگر شما از اداره اسکان مجدد 
درخواست نمایید تا شما را نزدیک یکی از اقوامتان و دوستان 
تان که اعضای فامیل نزدیک نباشد اسکان دهد، اداره اسکان 
مجدد با در نظر داشت اینکه آیا خدمات مورد نیاز شما در آن 

منطقه موجود است یا نه و آیا احتمال کاریابی در آن ساحه است 
یا نه این کار را انجام میدهد. اگر اقوام شما که از جمله فامیل نزدیک شما نباشند برای پروگرام اسکان 

مجدد قبول شده باشند، شما میتوانید درخواست نمایید تا در اجتماع آنها برایتان خانه پیدا کند، اما هیچ 
تضمینی وجود ندارد که این کار صورت میگیرد.

3 فصل سوم
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اگر اداره اسکان مجدد معلومات تازه شده را در مورد فامیل و دوستان شما در 
ایاالت متحده نداشته باشد، ممکن است شما در یک شهر دورتر از آنها اسکان 

داده شوید. هر قدر که میتوانید معلومات بیشتر را در اختیار کارکنان مرکز 
حمایوی اسکان مجدد قرار دهید، تا اینکه اداره اسکان مجدد جای درست را 

برایتان انتخاب نماید. فراهم کردن این معلومات بر وضعیت مهاجرتی یا زمان 
حرکت شما تاثیر ندارد. این معلومات فقط در مورد جایی که شما قرار است 

در آن اسکان مجدد داده شوید، تاثیر گذار میباشد. فراهم کردن این معلومات به 
فایده شما میباشد.

بعد از اینکه اداره اسکان مجدد شهر محل زندگی شما را انتخاب کند، مرکز 
حمایوی اسکان مجدد به شما در ترتیبات سفر کمک میکند. قبل از حرکت 
کردن، محل زندگی جدید شما در ایاالت متحده برایتان واضح خواهد شد.

بعد از اینکه مطلع شدید، معلومات ذیل را خانه پوری کنید. 
ممکن است بعضی از این معلومات را بعد از رسیدن به ایاالت 

متحده به دست آورید.

شهر/شهرک جدید من:       

ایالت جدید من:        

اداره اسکان مجدد من:       

معلومات ارتباطی اداره اسکان مجدد من:     

        

ترتیبات سفر
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) سفر شما به ایاالت متحده را هماهنگی 
خواهد کرد. اگر در زمان انتظار سفر هر گونه تغییرات از جمله ازدواج، 

 IOM مرگ، یا تولد یک طفل در فامیل شما رونما گردد، شما باید کارکنان
یا مرکز حمایوی اسکان مجدد را با خبر نمایید. اگر این کار را نکنید، ممکن 

است سر وقت حرکت نکنید. ممکن است حرکت شما به تعویق بیافتد.

اگر می خواهید تا نزدیک 
فامیل و دوستان تان اسکان 
داده شوید، بسیار مهم است 
تا معلومات تازه را در مورد 

آنها فراهم نمایید.

اطمینان حاصل نمایید تا در 
 IOM زمان انتظار سفر، به

یا مرکز حمایوی اسکان 
مجدد هر گونه تغییر در مورد 

فامیل خویش را گزارش 
دهید. اگر این کار را نکنید، 
ممکن است سر وقت حرکت 

نکنید.

اسناد داخل بکس IOM شما 
بسیار مهم هستند. بکس خود 
را در طول جریان سفر پیش 

خود نگه دارید.

ســفر به ایاالت متحده 3
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قرضه مسافرت
 

فامیل شما برای دریافت یک قرضه جهت سفر به ایاالت متحده واجد شرایط 
هستند. آن عده اعضای فامیل که 18 سال را تکمیل کرده باشند، هر کدام قرضه 
خود را دریافت میکنند. در یکی از مراحل شما یک ورق که بنام تعهد نامه یاد 

میگردد را امضاء خواهید کرد. این تعهد نامه به این معناست که شما بعد از 
رسیدن به ایاالت متحده در مدت 3 سال این قرضه را باز پرداخت خواهید کرد.

بعد از چند ماه، فامیل پوجا یک قبض را بخاطر تعهد نامه IOM خویش از طریق 
پست دریافت کردند. پوجا به یاد دارد که کدام چیزی را امضاء کرده است، اما 

به یاد نمی آورد که برای چی بوده است. این قبض پرداختی را چگونه برای پوجا توضیح 
خواهید داد؟ در مورد اهمیت بازپرداخت این قرضه به او چی خواهید گفت؟ اگر پوجا سواالت 

بیشتر داشته باشد، باید از کی سوال کند؟ 

بعد از چند ماه از رسیدن شما در ایاالت متحده، اداره اسکان مجدد یک قبض یا اظهارنامه را 
بصورت ماهانه بخاطر قسمتی از پولی که قرض کرده اید به شما ارسال میکند. پولی که شما 
بازپرداخت میکند در یک صندوق جمع آوری میشود تا به دیگر مهاجران که به ایاالت متحده 

سفر می کنند، کمک نماید. زمانیکه شما بازپرداخت این قرضه را شروع می کنید، شما در 
حال ساختن یک تاریخچه اعتباری خوب هستید. (فصل 9 را جهت آموختن در مورد تاریخچه 

اعتباری مشاهده کنید). عدم پرداخت برای یک دفعه ممکن است باعث شود تا تاریخچه 
اعتباری شما بد شود. اگر بنا به دالیلی شما توانایی بازپرداخت یک پرداختی را ندارید، به 

زودترین وقت با اداره اسکان مجدد خویش گپ بزنید.

بکس IOM و بســته رسیدن
 

قبل از حرکت کردن، کارکنان IOM یک بکس پالستیکی که حاوی یک بسته 
مسافرت و چندین پاکت خوردتر خواهد بود را برایتان میدهد. این پاکت ها حاوی 

فورم I-94 ، فورم های اظهارنامه گمرکی، فورم های معاینه صحی و اکس 
ری یا سی دی، اسناد اصلی اسکان مجدد، یک مکتوب بوردینگ، و تکت های 

شما خواهد بود. شما برای داخل شدن به ایاالت متحده و سفر کردن تا مقصد 
نهایی خود به این اسناد نیاز خواهید داشت. از بکس IOM و اسناد خود به خوبی 

نگهداری کنید. همیشه آنها را پیش خود نگه دارید. پاکت را باز نکنید، و بکس 
IOM یا محتویات آنرا در بکس مسافرت خویش نگذارید. زمانیکه شما در میدان 

ورودی (اولین میدان هوایی ایاالت متحده که شما به آن می رسید) داخل می 
شوید، یک کارکن IOM شما را مالقات خواهد کرد و برای طی مراحل اسناد مهاجرت با شما 

همکاری میکند. لطفا به یاد داشته باشید که فقط یک کارکن IOM یا مامور مهاجرت ایاالت 
متحده صالحیت باز کردن اسناد شما را دارد.
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در ذیل بعضی مثال هایی در مورد اسنادی که شما باید با خود 
بیاورید ذکر شده است. اسنادی که فامیل شما بر عالوه اسناد 

داخل بکس IOM با خود خواهند داشت را حلقه کنید. 

اطالعنامه های نسخه های دوا
تحصیلی

مــدارک، دیپلوم ها و 
شهادتنامه ها

کارت های واکسین

ترجمه انگلیسی هر نکاح خطکارت های تولد
سند مهم

اسناد صحی

اسناد مهم دیگر که شما به آن نیاز خواهید داشت را رسم کنید یا نوشته نمایید.

بعضی اشیاء مشخص را نباید 
با خود بیاورید. زمانیکه بکس 

های خود رابسته بندی می 
کنید در مورد این اشیاء آگاهی 

داشته باشید.

ســفر به ایاالت متحده 3
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به یاد داشته باشید تا اسناد مهم را داخل بکس دستی خود بسته بندی کنید!

بکس های سفر 
خطوط هوایی اندازه، وزن، و تعداد بکس هایی که هر شخص آورده میتواند را محدود می 
نمایند. این محدودیت ها نظر به اینکه کجا سفر می کنید و با کدام خطوط هوایی پرواز می 

کنید متفاوت میباشند. قبل از حرکت کردن، در مورد تعداد بکس هایی که آورده میتوانید 
برایتان گفته خواهد شد. معموال اجازه حمل یک بکس دستی را خواهید داشت. بکس دستی 

عبارت از یک بکس است که شما میتوانید آنرا به داخل طیاره ببرید. شما اجازه اوردن یک 
بکس مسافرت را نیز خواهید داشت. بکس مسافرت عبارت از یک بکس است که در داخل 

بخش بار طیاره بارگیری میشود. اطمینان حاصل نمایید تا بکس های مسافرت شما محکم 
بسته شوند تا اینکه کدام چیزی را در سفر از دست ندهید.

پری مه بکس های خود را با احتیاط بسته بندی کرد، اما او زمانیکه اطفال اش در مورد سردی طیاره 
شکایت می کردند نمیدانست چی کار کند. پری مه باید چه چیزی را در بکس دستی خویش بسته بندی 

میکرد تا اطفال وی در طیاره احساس سردی نمی کردند؟

اقالمی که شما به ایاالت متحده آورده نمیتوانید
قوانین ایاالت متحده حمل بعضی اشیاء را به داخل ایاالت متحده اجازه نمیدهد. شما نباید یک سالح را 

بیاورید. شما نباید اشیاء تیز مانند چاقو یا قیچی را در بکس دستی خود حمل کنید، اما میتوانید آنها را در 
بکس مسافرتی خود بسته بندی کنید. دیگر اشیاء که با خود آورده نمیتوانید عبارت اند از گیاهان، میوه 

جات، سبزیجات، گوشت تازه، و دواهای صحی. شما میتوانید دواهای دارای نسخه داکتر را بیاورید، اما 
باید داخل یک قوطی عالمت دار باشند. شما باید برای هر دوای صحی که با خود می آورید، نسخه داکتر 

را داشته باشید.

فراه سوزن های بافتنی کوچک اش را در داخل بکس دستی خود بسته بندی کرد، و او زمانیکه مامورین 
میدان هوایی به وی گفتند که نمیتواند سوزن ها را با خود داخل طیاره ببرد بسیار ناراحت شد. فراه باید 

چی کاری را متفاوت انجام میداد؟

 IOM اگر در مورد اشیاء که میتوانید با خود به داخل ایالت متحده ببرید سوال داشته باشید، از کارکنان
سوال کنید.
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این صفحه و صفحه بعدی سه گروه از عکسها را نشان میدهد. شماره 1 را در 
گروه اشیاء نوشته کنید که باید در داخل بکس مسافرتی شما بسته بندی شوند. 
شماره 2 را در گروه اشیاء نوشته کنید که باید در داخل بکس دستی شما بسته 

بندی شوند. شماره 3 را در گروه اشیاء نوشته کنید که اجازه بردن آن را 
ندارید.*

1. این اشیاء باید در بکس های مسافرتی شما گذاشته شوند.

2. این اشیاء باید در بکس دستی شما گذاشته شوند.

3. این اشیاء را آورده نمیتوانید.

الف.
غذا، بوتل، و پوشاک 

وسایل بازی اطفالکتاب راهنمااطفال

اسناد تحصیلی، مرتبط با 
کتاب یا مجلهمقداری کمی تنباکولباس گرمصحت و دیگر اسناد مهم

مقدار کمی مایعات داخل یک 
پولپالستیک شفاف

دواهای دارای نسخه 
ساعتداکتر

جواهراتچتریغذای های سبک

ســفر به ایاالت متحده 3
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ب.
اسلحه یا هر چیزی که به 
حیث اسلحه استفاده شود

نباتات و حیوانات
نرم افزارهای بدون جواز 
رایت شده، موسیقی، فیلم 

و غیره

قرص های تشریح نشدهفندک/ کبریتدواهای غیر قانونیمیوه جات و سبزیجات

تخمک باب و ادویه جاتآب/ نوشیدنی ها

ج. 
حداکثر دو بوتل الکل وسایل موسیقی

عکس/ خاطراتمهر و الک شده

اشیاء نوک تیزوسایل حماملباسکتاب

جان پر زمستانیرادیو
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در مورد چیزهایی که برای سفرتان به ایاالت متحده با خود 
خواهی برد فکر کنید. سواالت داخل جدول ذیل را توسط رسم 

کردن یک تصویر یا نوشتن، یا هر دو جواب بدهید.

بعضی چیزهایی که با خود خواهی 
برد، چی هستند؟

بعضی چیزهایی که با خود نخواهی 
برد، چی هستند؟

سفر شما
سفر هوایی

ممکن است این اولین بار باشد که شما توسط یک طیاره سفر میکنید.

در مورد نگرانی های خودتان و اعضای فامیل که مربوط به این 
سفر باشد فکر کنید. شما باید این نگرانی ها را در جلسه جهت 

دهی فرهنگی خود قبل از حرکت کردن مطرح نمایید.

نکات مهم ذیل را به خاطر داشته باشید:
 

کمربند: شــما باید کمربند خود را در جریان 
برخاستن، نشست و زمانیکه عالمت کمربند روشن 

باشد، بسته کنید. این خوب است تا کمربند خویش را 
در جریان سفر بسته نگه دارید.

ســیگرت کشیدن: سیگرت کشیدن در تمام پروازها 
ممنوع میباشد.

شما نباید داخل طیاره سیگرت 
بکشید.

به خاطر داشته باشید 
هنگامیکه برایتان غذا آورده 

میشود بخورید و بنوشید 
تا اینکه در جریان پرواز 

صحمتمند باقی بمانید.

ســفر به ایاالت متحده 3
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خدمه های پرواز. خدمه های پرواز از راحت بودن و مصون بودن مســافرین 
اطمینان حاصل می نمایند. به هدایاتی که توسط خدمه های پرواز داده میشود 

گوش کنید. اگر هر چیزی مانند آب یا کمپل ضرورت داشته باشید، از یک خدمه 
پرواز درخواست کنید.

ون تون غذای فراهم شده در پرواز ایاالت متحده خود را نخورد، زیرا این غذا برایش نا آشنا بود. او 
زمانیکه به ایاالت متحده رسید، بسیار احساس گرسنگی میکرد. چطور میتوانید از چنین حالتی جلوگیری 

  کنید؟ اگر در جریان پرواز گرسنه یا تشنه باشید، باید از کی درخواست کمک کنید؟

غذا. غذا و نوشــیدنی ها در پروازهای بین المللی رایگان میباشــند. در جریان 
یک پرواز طوالنی برایتان چندین وعده غذایی آورده خواهد شد. مطمین شوید 
تا غذای آورده شده را بخورید تا اینکه در جریان پرواز طوالنی صحتمند باقی 

بمانید.

 
آب. هوای داخل یک طیاره خشک است. بنا برای شما مهم است تا آب بنوشید. 
اگر این کار را نکنید، ممکن است احساس مریض بودن یا خستگی بیشتر کنید.

 

الکل. در بیشتر پروازها میتوانید تا یک نوشیدنی الکل دار را بخرید، اما نوشیدن 
در الکل در حالت پرواز نظریه خوبی نیست زیرا باعث کاهش آب بدن میشود و 

بدن تان را خشک میکند.

 

تمرین کردن. بخاطریکه برای چندین ســاعت در حالت نشســته هستید، ایستاد 
شدن، حرکات کششی انجام دادن، و قدم زدن داخل طیاره برای چندین بار نظریه 

خوبی است.

 

تغییر فشــار هوا. ممکن اســت در ناحیه گوش خود احســاس بیرون رفتگی کنید. 
 برای رهایی فشار، ساجغ بجوید، خمیازه بکشید یا آب بنوشید. 

 

تغییر دادن چوکی. برای هر شــخص داخل طیاره یک چوکی تعیین شــده اســت و 
باید در جریان تمام پرواز در همان چوکی باقی بماند. شما میتوانید چوکی خود 

را با فامیل یا دوستان خود در صورت موافقت آنها تبدیل کنید.

3 فصل سوم
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نوزادان. در صورتیکه اطفال زیر ســن دو ســال در 
جریان کل پرواز روی پای والدین خود باشند، آنها 
بسیار به قیمت کم پرواز خواهند کرد. به یاد داشته 

باشید تا غذای نوزاد و تعداد زیاد پوشاک طفل را با 
خود بیاورید.

 
تشــناب. داخل طیاره تشــناب موجود است. فقط کاغذ 

تشناب باید داخل تشناب انداخته شود. آب داخل 
دستشویی باید برای شستن دست استفاده شود نه 

برای نوشیدن.

 
امراض تهوع آور. اگر داخل طیاره مریض شــدید 
و نیاز به استفراق کردن داشته باشید، بعضی پاکت 

ها برای این هدف داخل جیب چوکی روبه روی 
شما گذاشته شده است. بعد از استفاده کردن این 
پاکت، آنرا داخل سطح آشغال تشناب بیاندازید.

محالت ترانزیت 
بعضی مهاجرین باید از یک یا بیشتر از یک محل ترانزیت عبور کنند تا 
به ایاالت متحده برسند. یک محل ترانزیت عبارت از یک توقف است که 

معموال برای تبدیل کردن طیاره میباشد. در محل ترانزیت، شما باید از یک 
محل تالشی مهاجرت عبور کنید. یک نماینده IOM یا خطوط هوایی مربوطه 
به شما کمک خواهد کرد تا پرواز بعدی خویش را پیدا کنید. در اولین میدان 

هوایی داخل ایاالت متحده نماینده IOM شما را مالقات خواهد کرد و در 
حصه طی مراحل اسناد مهاجرت برایتان کمک خواهد نمود. آنها همچنین 

در صورت نیاز برایتان محلی را برای سپری کردن شب پیدا خواهند کرد یا 
جهت ادامه سفر به ساحه اسکان مجدد همکاری خواهند نمود. اگر شما مشکل 

صحی داشته باشید، IOM اطمینان حاصل مینماید تا کسی در جریان سفر 
برایتان کمک نماید.

 IOM ممکن است نماینده
آن عده مهاجرینی که بسیار 
مریض باشند یا در قدم زدن 
نیاز به کمک داشته باشند را 

بدرقه نمایند.

زمانیکه شما به میدان هوایی 
مقصد نهایی خود می رسید، 

یکی از اقوام، دوستان یا کارکن 
اداره اسکان مجدد برای خوش 

آمد گویی شما حاضر خواهد 
بود.

ســفر به ایاالت متحده 3
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طرزالعمل های مهاجرت
مامورین مهاجرت ایاالت متحده بسته شما را باز میکنند و اسناد موجود در آنرا مورد 

بررسی قرار میدهند. بسیار به ندرت، بعضی اشتباهات نوشتاری در میدان ورودی مانند 
اشتباهاتی در نوشتن نام تان صورت می گیرد. اگر این نوع اشتباهات را بروی اسناد خود 
متوجه می شوید، بهترین راه حل این است تا در مقصد نهایی خود به اطالع اداره اسکان 

مجدد برسانید تا یکی از کارکنان آن اداره اشتباه را تصحیح نماید.

I-94 و EAD کارت های

 EAD - Employment) شما مهر خواهد شد و به شما پس داده میشود. برای اخذ کارت I-94 کارت
Authorization Document) سند جواز کار از شما عکس و اثر انگشت گرفته خواهد شد. کارت 
 I-94 و EAD شما طی مراحل میشود و به اداره اسکان مجدد شما ارسال خواهد شد. کارت های EAD

شما بسیار مهم هستند به این خاطر که این اسناد اثبات کننده وضعیت مهاجری و جواز کار شما در 
ایاالت متحده میباشند.

گمرکات
بعد از اینکه طرزالعمل های مهاجرت را تکمیل کردید، شما بکس های مسافرتی خویش را تحویل می 
گیرید و به سمت گمرکات حرکت می کنید. مامورین گمرکات فورم اظهارنامه گمرکی شما را بررسی 

می کنند و ممکن است بکس های شما را تالشی نمایند. بعد از اینکه بکس های شما از گمرکات تیر 
شوند، آماده قسمت آخر سفر خود خواهید بود.

 

توقف های شبانه
اگر نتوانید به پرواز بعدی خود برسید، ممکن است شب را در میدان هوایی دخولی سپری نمایید. اگر این 

کار شود، IOM یک اتاق هوتل و غذا (پرداخت خواهد کرد) را برایتان آماده خواهد کرد تا اینکه روز 
بعدی به پرواز نهایی خود ادامه دهید.

 

مقصد نهایی
در میدان هوایی دخولی، به شما یک کارت IOM داده خواهد شد که در آن معلومات شما 

و یک شماره تلفون عاجل در صورت نیاز درج گردیده است. این کارت دارای بند میباشد 
و شما میتوانید آن را دور گردن خود بپوشید. زمانیکه به میدان هوایی مقصد نهایی می 

رسید، یکی از اقوام، دوستان یا کارکن اداره اسکان مجدد شما را در محل گرفتن بکس های 
مسافرتی مالقات خواهد کرد. اگر به هر دلیلی کسی در میدان هوایی موجود نباشد، لطفا به 
زودترین وقت با مسولین میدان هوایی به تماس شوید. آن شخص به شما کمک میکند تا با 

استفاده از شماره تلفون عاجل روی کارت IOM با اقوام، IOM یا اداره اسکان مجدد ارتباط 
بگیرید.
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فامیل رای در حالیکه خسته اما هیجان زده بودند به میدان هوایی شهر جدید شان رسیدند. اما هیچ کسی 
در میدان هوایی برای مالقات آنها موجود نبود. فامیل رای باید چی کار کند؟

اگر هیچ کسی در میدان هوایی برای مالقات شما 
موجود نباشد، تشویش نکنید! آرام باشید و با پولیس 

میدان هوایی برای کمک گرفتن به تماس شوید.

در مورد احساس خود زمانیکه به میدان هوایی مقصد نهایی می رسید فکر کنید. به 
ضمیمه C مراجعه کنید: چهره های احساسات صفحه 226 را مشاهده کنید و در مورد 

اینکه کدام صورت آن احساسات را بیان میکند، فکر کنید. آنها را در دایره های ذیل رسم 
نمایید.

 

r آیا خسته خواهید بود؟ گرسنه و تشنه؟

r آیا احساس خوشی خواهید کرد؟ نگران؟

r آیا هیجان زده خواهید بود؟ مشوش؟

r چقدر فکر می کنید وقت خواهد گرفت تا بدن شما به محیط نو عادت کند؟

ممکن است بعد از سفر طوالنی خسته شوید، اما بعد 
از یک یا دو روز بهتر خواهید شد!

ســفر به ایاالت متحده 3
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خالصه*
 

 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

دوست شما معاینات صحی و پروسه عدم مسولیت امنیتی را تکمیل کرده است و آماده   .1
سفر به ایاالت متحده میباشد. سپس خانم وی والدت میکند. او نگرانی این است که باید 

چی کار کند. آیا او باید IOM یا مرکز حمایوی اسکان مجدد را در مورد این عضو 
جدید فامیل با خبر کند؟

الف. بله، اگر او آنها را مطلع نکند، حرکت وی به تعویق خواهد افتاد.

ب. نخیر، اگر او آنها را مطلع کند، حرکت وی به تعویق خواهد افتاد.

آیا شما باید پالستیک IOM را در بکس مسافرتی خود بسته بندی کنید؟  .2

بله الف. 

نخیر ب. 

مهم نیست که در کجا پالستیک IOM را بسته بندی کنید. ج. 

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صحفه 220 آمده است.
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زمانیکه بکس های مسافرتی خود را بسته بندی می کنید، کدام اشیاء را نباید بسته بندی کنید،   .3
زیرا آوردن آنها به ایاالت متحده ممنوع است؟

نباتات. الف. 

کبریت. ب. 

دواهای غیر قانونی. ج. 

دواهای دارای نسخه (با نسخه داکتر). د. 

گزینه های الف، ب، و ج. ه. 

آیا باید برای غذاهایی که در پروازهای بین المللی برایتان داده میشود پول پرداخت کنید؟  .4

بلی. الف. 

نخیر. ب. 

زمانیکه به میدان هوایی مقصد نهایی خود می رسید، چی کسی احتماال برای خوش آمدگویی   .5
منتظر شما خواهد بود؟

یک دوست. الف. 

یکی از اقارب. ب. 

کارکن اداره اسکان مجدد. ج. 

همگی (یا یکی) از اشخاص فوق. د. 

با امضاء کردن تعهد نامه ، شما موافقت به بازپرداخت قرضه مسافرتی در خالل چند سال   .6
بعد از رسیدن در ایاالت متحده می کنید؟ 

1 سال. الف. 

3 سال. ب. 

5 سال. ج. 

10 سال. د. 

ســفر به ایاالت متحده 3
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Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

کارکنان اداره اسکان مجدد راهنمای اصلی شما در اجتماع جدید تان 
خواهد بود. به حرف های آنگاه گوش کنید و به هر مقدار می توانید 

در مورد خود و فامیل خود به آنها معلومات بدهید. آنها در قسمت 
کمک کردن به مهاجرین تازه رسیده در جریان هفته و ماه های 

اول رسیدن شان به ایاالت متحده تجربه دارند و می تواند در مورد 
زندگی و اجتماع جدید تان برای شما معلومات دقیق ارائه کنند.

این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
نقش اداره اسکان مجدد شما «
خدمات که اداره اسکان مجدد شما برای تان ارائه می کند یا اطمینان  «

حاصل می کند که شما این خدمات را دریافت کنید
حقوق و مکلفیت های شما در قبال اداره اسکان مجدد تان «

به حرف های که کارکنان اداره اسکان مجدد 
شما برای تان می گوید گوش کنید. آنها در 

مورد زندگی در ایاالت متحده به شما معلومات 
دقیق ارائه می کنند.

فصل چهارم
اداره اسکان مجدد 4
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتی که در باره اسکان مجدد در ایاالت متحده گپ میزنیم، لغات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد 

بود که این لغات را یاد بگیرید. 

لغت را به زبان انگلیسی بگوئید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از لغت نمایید و توضیح دهید معنی 
آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای لغت رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

اداره یک شرکت یا سازمان است که به دیگر شرکت ها یا افراد کمک می کند.agencyاداره

assistance

case manager/ 
caseworker

help

responsibilities

rights

services

staff

4فصل چهارم
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بعضی از چیز های مهم که باید با داره اسکان مجدد تان شریک 
سازید چیست؟ بطور مثال، نام تان، سن و غیره.

نقش اداره اسکان مجدد
در ایاالت متحده، دولت با اداره های 

اسکان مجدد کار می کند تا زمینه 
اسکان مهاجرین را فراهم کند. دولت 

راهنمایی و مقررات را برای این 
اداره ها وضع کرده و بودجه خدمات 

اساسی را که مهاجرین دریافت می 
کند به این اداره ها پرداخت می کند. 

اداره های اسکان مجدد و دیگر سازمان ها خدمات را به مهاجرین ارائه می 
کند. آنها احتماال کمک های دیگر نیز به مهاجرین ارائه کنند. اداره اسکان 

مجدد خدمات اساسی را برای شما در طول روز ها و ماهای اول زندگی تان 
در ایاالت متحده ارائه می کند. اداره اسکان مجدد همچنین شما را به دیگر 

خدمات که برای شروع زندگی جدید تان ضروری است معرفی می کند.

جنیت، یک زن جوان بیشتر از یک ماه در ایاالت متحده بوده است. در طول 
این مدت، کارکنان اداره اسکان مجدد خدمات که به تمام مهاجرین دیگر ارائه 

می کند به او نیز ارائه کرده است. یک روز جنیت به مسئول دوسیه خود 
زنگ می زند که او را به فروشگاه مواد غذایی ببرد. مسئول دوسیه جنیت به 
او می گوید که فعال مصروف بردن یک مهاجر دیگر به کلینیک است و نمی 
تواند که جنیت را به فروشگاه برساند. مسئول دوسیه به جنیت می گوید که تا 

حاال چند بار با جنیت به فروشگاه رفته و جنیت را یاد داده است که چگونه 
از کارت غذایی خود برای خرید مواد خوراکی استفاده کند. او به جنیت می 

گوید که بهتر است حاال خودش به تنهایی به فروشگاه برود. همچنین به جنیت 
می گوید که فروشگاه نزیک خانه او است و می تواند پیاده به آنجا برود. به 

جنیت می گوید که بهتر است این چیز ها را حاال به تنهایی انجام دهد و یا از 
برادر خود که خانه اش در نزدیکی جنیت است بخواهد او را کمک کند. جنیت 

ناراحت می شود و احساس می کند که مسئول دوسیه به او بی توجهی کرده 
است. چرا جنیت از مسئول دوسیه خود می خواهد که او را به فروشگاه ببرد؟ 
چرا مسئول دوسیه نمی تواند جنیت را به فروشگاه ببرد؟ اگر جنیت در مورد 

مسئول دوسیه خود پیش شما شکایت کند به او چه می گویید؟

دولت با اداره های اسکان 
مجدد کار می کند تا زمینه 
اسکان مهاجرین را فراهم 

کند.

اداره اسکان مجدد تان 
به شما در مورد مصارف 

اساسی و چیز های که شمال 
در طول 30 روز اول زندگی 

تان در ایاالت متحده نیاز 
دارید کمک می کند.

اداره اسکان مجدد 4
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30 روز اول
اداره های اسکان مجدد در طول 30 روز اول زندگی تان در ایاالت متحده مصارف اولیه شما را تهیه 
می کند. بعضی اداره ها این خدمات را بطور مستقیم ارائه می کنند و بعضی به شمال پول می دهد تا 

خود تان چیز های مورد نیاز خود را خریداری کنید.

تا 90 روز
در صورت که خدمات مورد نیاز اسکان مجدد شما طی دوره 30 روزه خدمات تکمیل نشود، این دوره 

تا 90 روز تمدیده شده می تواند. اما به یاد داشته باشید: امریکایی ها به خود اتکایی ارزش قایل اند، 
بنابرین از شما توقع می رود خود تان کار کرده و هرچه زود تر مسئولیت خود و فامیل خود را به عهده 

بگیرید.

دور 5 تامهمترین چیز های که دوست دارید در مورد ایاالت متحده یاد بگیرید را حلقه 
نمایید.

خانه یابیصنوف انگلیسیحمل و نقلحقوق و وجایب

کاریابیخدمات اجتماعینقش اداره اسکان مجددمدیریت پول

عادت کردن با فرهنگ صحتتحصیل
ایاالت متحده

4فصل چهارم
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با دوست تان، نقش مسئول دوسیه خود را بازی کرده و در مورد 
چیز های که دوست دارید بدانید از همدیگر سوال کنید. جمالت 

ذیل را تکمیل کنید.

می توانی در مورد .... برایم بیشتر بگویی  r

من در مورد ..... گیج شدم  r

می توانی در مورد .... به من کمک کنی  r

می خواهیم در مورد.... بیشتر یاد بگیریم  r

نمی دانم ____ چه معنی می دهد  r

سپس نقش خود را عوض کنید!

قبل از اینکه فوربا و سیتا میا به ایاالت متحده برسند، موضوعات مثل خانه 
یابی، تحصیل برای اطفال شان، صنف های انگلیسی، و پیدا کردن شغل نوشته 

کرده بودند. بعد از چند مدت زندگی در ایاالت متحده، آنها متوجه شدند که 
لیست شان تغییر کرده است. حاال آنها بیشتر میخواستند در مورد کار، مدیریت 

پول، خدمات اجتماعی و اینکه چگونه برخورد کردن با شوک فرهنگی که با آن 
مواجه شده یاد بیگیرند. چرا فکر می کنید لیست شان تغییر کرده است؟ فکر می 

کنید به مرور زمان لیست شما نیز تغییر خواهد کرد؟ اگر لیست چیز های که 
میخواهید تغییر کنید، این برای شما یک چالش خواهد بود؟

شاید ببنید که کارکنان اسکان 
مجدد با دیگر رضاکارن، 

اقارب و دیگر اعضای اجتماع 
همکاری می کنند تا برای شما 

خدمات ارائه کنند.

اداره اسکان مجدد 4
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خدمات مورد نیاز
این صفحه و صحفه بعد تصاویر خدماتی را نشان می دهد که تمام ادارات اسکان مجدد باید برای 

مهاجرین ارائه کنند یا اطمنان حاصل کنند که کدام نهاد دیگر این خدمات را در طول 30 روز اول شان 
در ایاالت متحده برای آنها ارائه می کنند. شاید ببنید کارکنان اسکان مجدد با رضاکاران، اقارب و دیگر 

اعضای اجتماع تان برای شما خدمات ارائه می کنند:

در میدان هوایی به دنبال شما می آید 
و شما را به خانه تان میر ساند.

 تهیه لباس مورد نیاز همان فصل سال. لباس 
 ها می تواند نو نباشد، اما باید تمیز و در 

وضعیت قابل قبول باشد.

برای شما و هر نفر بالغ در خانه مقدار خانه امن، درست و تمیز برای تان آماده کند.
پول بدهد که خرج جیبی تان شود.

فرنچر و سامان اولیه خانه برای شما اماده 
کند. این وسایل می توانند نو نباشد، اما 
باید پاک و در وضعیت قابل قبول باشد.

تهیه غذا یا پول برای خرید غذا مطابق تعداد اعضای 
فامیل، تا زمانی که کارت غذایی تان برسد.

به شما کمک کند تا برای پول کمکی و 
خدمات صحی درخواستی بدهید.

به شما کمک کند برای دریافت کارت امنیت 
اجتماعی یا Social Security درخواست بدهید.

4فصل چهارم



50

وقتی به 
ایاالت متحده 
رسیدید، باید 
در زودترین 
وقت دنبال 

کار بگردید تا 
بتوانید هزینه 
مصارف خود 

را پرداخت 
کنید.

به شما کمک کند به کورس های زبان 
انگلیسی در صورت که مناسب باشد 

راجستر شوید.

 برای رسیدن به تریننگ های کاریابی 
 و یا مصاحبه برای کار، در حمل و نقل 

شما کمک کند.

 به شما کمک کند به خدمات کاریابی 
راجستر شوید.

در صورت که الزم باشد ،ارائه حمل و نقل و 
ترجمه برای تمام خدمات مورد نیاز.

به شما کمک کند آزمایش کلینک بروید و یا 
دیگر خدمات صحی که الزم باشد.

در صورتی که ذکور و بین سن 18 الی 25 
ساله باشید، به شما کمک کند تا در خدمات 

انتخابی راجستر شوید.

به شما در مورد محیط و اجتماع جدید تان در اطفال شما را به مکتب شامل و راجستر کند.
ایاالت متحده معلومات بدهد.

اداره اسکان مجدد 4
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شاده و فامیل وی در خانه نو خود به امریکا رسیدند، متوجه شدند که فرنچر شان مستعمل است و نا امید 
شدند. و شاده وقتی متوجه شد که اداره اسکان مجدد برای او کار پیدا نکرده که به محض رسیدن سر کار 

برود متعجب شد. او باید با یک کار شناس کاریابی کار می کرد تا برایش یک کار پیدا کند. چرا شاده 
متعجب شده بود؟ اگر شما به جای شاده بودید، چه چیزی را به خاطر می آوردید؟

این خدمات برای این است که به شما کمک کند مسر زندگی جدید خود را شروع کنید. باید از خدمات که 
اداره اسکان مجدد برای شما ارائه می کند استفاده درست نمایید، چون این خدمات فقط در 30 روز اول 
رسیدن شما به ایاالت متحده برای شما ارائه می شود. تنها زمانی این خدمات تا 90 روز ارائه می شود 

که در طول 30 روز اول تکمیل نشود.

وقتی شما به ایاالت متحده داخل می شوید، شما مسئول خود و فامیل خود می شوید. شما باید هرچه 
زودتر دنبال شغل بگردید. اداره اسکان مجدد ملزم نیست برای شما شغل پیدا کند. همچنین اداره اسکان 

مجدد ملزم نیست برای شما موبایل، تلویزیون و کمپیوتر تهیه کند و یا دیگر مصارف سفر شما را 
پرداخت کند. شما باید کار کنید، پول پیدا کنید تا بتوانید این وسایل را برای خود خریداری کنید.

حقوق و مکلفیت های شما در رابطه با اداره اسکان مجدد تان
وقتی اداره اسکان مجدد با شما همکاری می کند، شما دارای حقوق و مکلفیت ها می باشید. در ذیل 

حقوق شما امده است:
 

دریافت خدمات ضروری در طول 30 روز اول تان در ایاالت متحده.  r
 

کارکنان اداره اسکان مجدد با شما رفتار مناسب و محترمانه داشته باشد.  r

حق دارید از جزئیات دوسیه خود با خبر باشید.  r

حفظ و نگهداری معلومات شخصی دوسیه شما. کارکنان اداره اسکان مجدد نمی توانند   r
بدون اجازه شما معلومات تان را با دیگران شریک سازد، مگر اینکه این معلومات 

برای حفاظت از شما یا شخص دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

4فصل چهارم
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همچنان شما در قبال اداره اسکان مجدد که با شما همکاری می کند مکلفیت دارید. 
این مکلفیت ها شامل موارد ذیل می شوند:

 

در قرار مالقات ها باید به موقع حاضر شوید.  r

وقتی چیز های را درخواست می کنید که عاجل نیست، باید   r
با حوصله باشید.

با کارکنان اسکان مجدد با احترام برخورد کنید.  r

در صورت آمدن کدام تغییرات در وضعیت شما مثل (شغل   r
جدید، یا مریضی شدید) باید به آنها اطالع دهید و نگرانی 

ها وسواالت خود با آنها شریک سازید.

در صفحه 51 و 52 دور مسئولیت های که در ایاالت متحده برای شما نو است را حلقه 
نمایید.

به دوست خود در مورد حقوق و مکلفیت های که شما و اداره اسکان مجدد تان در قبال 
همدیگر دارید بگویید.

حقوق و مکلفیت های شما موجب یک رابطه برابر و مناسب با اداره اسکان مجدد تان   
خواهد شد. در صفحه ای بعدی، باالی ترازو درمورد حقوق و مکلفیت های که در مقابل 

اداره اسکان مجدد خود دارید نوشته کرده یا رسم نمایید.

وجایب حقوق

وقتی با کارکنان 
اداره اسکان 

مجدد کار 
میکنید، به موقع 
سر قرار مالقات 

های خویش 
حاضر شوید 

و اگر سوال یا 
نگرانی داشتید با 

آنها بگویید.

با اینکه بعضی 
اداره های 

اسکان مجدد 
مذهبی هستند، 
آنها حق ندارند 

مهاجرین را 
تشویق کنند تا 
به کدام گروپ 

مذهبی بپیوندند.

اداره اسکان مجدد 4
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انواع اداره اسکان مجدد
یک اداره اسکان مجدد می تواند مبتنی بر مذهب باشد، یک سازمان خصوصی باشد و یا یک سازمان 
قومی باشد. با اینکه بعضی از اداره های اسکان مجدد مبتنی بر مذهب اند، اما شما مجبور نیستید در 

فعالیت های مذهبی آنها اشتراک کنید. اداره های اسکان مجدد اجازه ندارند مهاجرین را تشویق کنند تا 
شامل کدام گروپ مذهبی شوند.

در ذیل تصویر یک اداره اسکان مجدد است. شما چه می بینید؟ 
متوجه چه چیزی شده اید؟

4فصل چهارم
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کوچ کردن به جای دیگر
 

دالیل خوب زیادی وجود دارد که 
شما حد اقل به مدت 6 ماه در جای 

که برای شما اداره اسکان مجدد خانه 
گرفته زندگی کنید. شما و فامیل تان 

از تمام خدمات مورد نیاز مستفید می 
شوید و اداره اسکان مجدد تان به شما 

راهنمایی و کمک الزم را ارائه می 
کند. این کار به شما وقت کافی می دهد تا در مورد زندگی در ایاالت متحده 

یاد بگیرید. البته، اگر شما تصمیم بگیرید که در جای دیگری کوچ کنید، اداره 
اسکان مجدد تان، مسئولیت ندارد شما را انتقال دهد، و اداره اسکان مجدد که 
اجتماع جدید تان فعالیت می کند نیز مسئولیت ندارد که به شما کمک کند. در 
صورتی که میخواهید جای دیگر کوچ کنید، اداره اسکان مجدد خود را خبر 
کنید. اگر تصمیم گرفتید که جای دیگر کوچ کنید، خود تان مسئول انتقال و 
دیگر خدمات و حمایت های که احتماال بعد از آن الزم دارید می باشید. در 

صورتی که به جای دیگر کوچ کنید، در طول ده روز اول انتقال تان به مکان 
جدید، باید دولت ایاالت متحده را در مورد آدرس جدید تان با خبر سازید.

بعد از یک ماه زندگی کردن در ایاالت متحده، اونگ چیت نتوانست کار پیدا 
کند. دوستش تون کیواو در یک ایالت دیگر زندگی می کرد و به اونگ گفت 
که احتماال در آنجا بتواند کار پیدا کند. تون کیواو همچنین به اونگ گفت که 

او و فامیل اش می تواند در اپارتمان او زندگی کنند. اونگ چیت و فامیل 
اش بار خود را بست و به جای که تون کیواو بود رفت. اپارتمان خورد تون 
کیواو شلوغ بود، اداره اسکان مجدد محلی نتوانست به اونگ چیت کمک کند 

و در آنجا نیز شغلی آماده نبود تا اونگ چیت فوری سر کار شود. فکر میکنید 
اونگ چیت تصمیم درست گرفت؟ اگر شما به جای اونگ چیت بودید، چه کار 

میکردید؟

در مورد حمایت که اداره اسکان مجدد تان ارائه می کند فکر 
کنید.

r اداره اسکان مجدد تان چگونه می تواند مفید باشید؟

r  چرا کوچ کردن به یک مکان دیگر بدون حمایت اداره اسکان مجدد تان
پر چالش می باشد؟

دلیل های زیادی وجود دارد 
که در اجتماع اسکان مجدد 

خود بمانید.

اگر در نظر دارید که جای 
دیگر کوچ کنید، اداره اسکان 

مجدد خود را با خبر سازید.

اداره اسکان مجدد 4
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خالصه* 

صحیح یا غلط؟ دانش خود را با جمالت خبری ذیل امتحان کنید. جمله خبری را بخوانید و جمله 
ای که به نظر شما درست است دور صحیح را حلقه کنید و اگر جمله ای که به نظر شما غلط است 

دور غلط را حلقه کنید.

اداره های اسکان مجدد ملزم اند تا در طول 30 روز   .1
اول زندگی تان در ایاالت متحده مصارف اولیه زندگی 

تان را تامین کنند.

غلطصحیح

اداره اسکان مجدد باید برای تان فرنچر نو تهیه کند. غلطصحیح2. 

اداره اسکان مجدد باید برای تان شغل پیدا کند. غلطصحیح3. 

شما حق دارید جزئیات دوسیه خود را بدانید. غلطصحیح4. 

کارکنان اداره اسکان مجدد راهنمای شما در اجتماع   .5
جدید تان است و شما باید هر گونه سوال که دارید به 

راحتی از آنها سوال کنید.

غلطصحیح

اگر شما تصمیم گرفتید که به جای دیگر کوچ کنید، اداره   .6
اسکان مجدد تان ملزم است که به شما کمک کند و شما 
را با خدمات که در اجتماع جدید تان است معرفی کند.

غلطصحیح

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صحفه 220 آمده است.

4فصل چهارم
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فصل پنجم
خانه یابی 5

این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
کرایه گرفتن یا قرارداد خانه «
ایمنی و حفظ و مراقت خانه «

کرایه خانه در ایاالت متحده اغلبا گران است و پیدا کردن یک خانه 
مناسب برای زندگی سخت است. در اوایل، شما درامد کمی خواهید 
داشت، بنابرین، شاید خانه تان تصوری و مطابق انتخاب شما نباشد. 

اداره اسکان مجدد تان اطمنان حاصل می کند که شما در ماه اول زندگی 
در ایاالت متحده خانه برای زندگی داشته باشید. اداره ی شما برای تان 

دنبال خانه که پاک، ارزان و در یک محله امن باشد خواهد گشت.

اداره اسکان مجدد اطمینان حاصل می کند که 
شما در طول ماه اول زندگی تان در ایاالت 

متحده خانه برای زندگی داشته باشید.
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتی درباره خانه یابی در ایاالت متحده گپ میزنیم، لغات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد بود که 

این لغات را یاد بگیرید. 

لغت را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از لغت بکشید و توضیح دهید معنی 
آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای لغت رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

 apartmentاپارتمان

bathroom

cost

furniture

home

house

landlord

lease

rent

room

safety

utilities
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وقتی که شما به ایالت متحده آمریکا می رسید شاید در خانه 
ی کدام قوم تان بمانید که قبال در اینجا اسکان داده شده 

است. یا اینکه به شما دریک آپارتمان، هوتل و یا در بخش 
خوش آمدید گویی اداره اسکان مجدد جای داده خواهد شد. 

اگر شما مجرد هستید به همراه یک مهاجر مجرد دیگر 
جای داده می شوید. 

اَمل برای رفتن به ایاالت متحده آمادگی می گیرد. اَمل دو نفر را در آنجا می شناسد. یکی از آنها پسر 
کاکای او است و یکی دیگر دوسِت او است. پسر کاکای او به او گفته است که وقتی به ایالت متحده آمد 
در یک خانه زندگی خواهد کرد. اما دوسِت او به او گفته است که وقتی به اینجا بیاید در یک آپارتمان 

خورد زندگی خواهد کرد. چرا اَمل دو معلومات کامال متفاوت را از دو نفر که در ایاالت متحده زندگی 
می کنند، دریافت کرده است؟

در مورد آخرین خانه یا خانه های تان فکر کنید.

r  خانه ی تان چطور بود؟

r  چه چیزی خانه ی شما را برای شما مهم می ساخت؟

r چرا شما آن را خانه خود می دانستید؟

یک رسامی از چیزی بکشید که خانه یا خانه هایتان را برای شما مهم می ساخت.

به یک دوست خود در مورد آنچه رسم کرده اید بگویید. این تمرین به شما کمک می کند 
تا در آینده بتوانید بهتر در مورد خانه ای قبلی تان با دیگر افراد در ایاالت متحده گفت و 

گو نمایید.

یابی خانه  5
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انواع خانه ها
اکثر اجتماعات آمریکایی خانه های متفاوتی دارند.

تصویر درست را با نوع خانه ربط دهید.*

الف.1. آپارتمان

ب.2. خانه های یک فامیلی

ج.3. خانه کانتینری

د.4. اطاق در یک خانه یا آپارتمان

*  جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.

پنجم 5فصل 
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در ایاالت متحده کرایه کردن خانه یا آپارتمان معمول است. یک خانه یا 
آپارتمان معموال دارای آشپزخانه با اجاق، ظرف شویی، یخچال، صالون و 

بخش غذا خوری، یک یا بیشتر از یک اتاق خواب، تشناب و یک الماری می 
باشد.

تهیه فرنیچر
اداره اســکان مجدد شــما مســئول اســت تا فرنیچر و اجناس ابتدایی خانه را 
بــرای خانــه یــا اپارتمانی که برای شــما انتخاب کرده تهیــه کند. اجناس خانه 
شــامل، فرنیچر، حوله و روی تختی، وســایل آشــپزخانه، و اجناس مراقبت 
شــخصی می باشــد. اداره اســکان مجدد مســئول نیســت که برای شما اجناس 
نــو تهیــه کنــد. اجنــاس باید در وضعیتی خوبی باشــد اما می تواند نو نباشــد.

فامیل هدیل وقتی به خانه ای نو شان رفتند بسیار متعجب شدند. آنها دیدند که 
فرنیچر با هم مشابه نیستند. آنها می دانستند که فرنیچر شاید نو نباشد، اما چرا 

با هم مشابه نبودند؟

هزینه خانه
هزینه خانه از یک ایالت تا ایالت دیگر، از یک شهر تا شهر دیگر و حتی از 

یک محله تا محله ای دیگر فرق می کند. هر جایی که شما زندگی کنید، در 
هر صورت، کرایه ی خانه بیشترین قسمت خرج ماهانه ای شما خواهد بود.

اداره اسکان مجدِد شما مسئوِل 
تهیه کردِن فرنیچر و امکاناِت 

ابتدایی خانه است.

قیمت خانه ها از یک محله تا 
محله ای دیگر متفاوت است.

وقتی که شما یک آپارتمان 
را کرایه می کنید باید قرار 

داد اجاره یا قرار داد کرایه را 
امضاء کنید.

وقتی که شما خانه را قرارداد 
را می کنید، شما شما موافقت 
می کنید که آنرا برای چند ماه 
مشخص کرایه می کنید و باید 

کرایه خانه را به موقع پرداخت 
نمایید.

یابی خانه  5
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در مورد کرایه خانه در کشور خودتان یا کشوری که در آن پناهندگی داده بودید فکر کنید.

r  آیا شما برای خانه داشتن پول مصرف کرده اید؟

r  چقدر برای خانه داشتن پول مصرف کرده اید؟

r  آیا برای امکانات زندگی مثل برق و آب و گرما پول مصرف کرده اید؟

r  چه مخارج دیگری برای داشتن خانه، مصرف کرده اید؟

قرار داد خانه 
 

وقتی شما در ایالت متحده خانه یا آپارتمانی را کرایه می کنید، باید ورقی را امضاء کنید که 
قرار داِد خانه نام دارد. قرارداد خانه یک سند حقوقی است که مسئولیت های کرایه گیرنده 

(شما) و صاحب ملک (صاحب تعمیر یا خانه) را در قبال همدیگر توضیح می دهد. 

قرار داد خانه مقدار کرایه ماهانه برای خانه یا آپارتمان را مشخص می کند. قرار داد خانه 
شاید شامل هزینه ی سهولت های زندگی مثل (گازیا تیل برای گرما، برق، آب و جمع آوری 
کثافات) باشد. یا اینکه هزینه این سهولت ها به طور جداگانه باید پرداخت شود. قبل از اینکه 

شما قرار داد خانه را امضا کنید، بسیار مهم است که از صاحب خانه بپرسید که هزینه 
سهولت های زندگی (مثل برق و آب و گاز و غیره) شامل قرارداد می شود یا نه. 

مســئولیت های مستاجر
وقتی شما قرار داد خانه را امضا کردید، با موارد ذیل موافقت می کنید:

r .تعداد نفر هایی که در خانه یا آپارتمان زندگی می کنند

r .مقدار کرایه ماهانه

r .روز مشخصی از ماه که موعد پرداخت کرایه خانه است

r .(که باید پاک نگه داشته شود و در آن خرابی صورت نگیرد) شرایط آپارتمان

r .(معموال 12 ماه است) تعداد ماه هایی که در آن جا می مانید

r .شرایط فسخ قرارداد

دورگاه چند روز دیگر به ایاالت متحده می رود، اما در مورد بعضی چیز ها نگران 
است. او میداند که برای کرایه کردن خانه باید سندی را امضا کند که قرارداد خانه است. 
از صنف های آشنایی فرهنگی که برای او برگزار شده آموخته است که وقتی روی ورقی 
امضا می کند باید معلوماتی که در آن صفحه نوشته است را خوب بفهمد. اما در قرارداد 

خانه بسیار معلومات زیاد است. چطور او می تواند همه چیز را بفهمد؟ شما در مورد 
قرارداد خانه دورگاه چه گفته می توانید؟ و او از کجا می تواند در فهمیدن این معلومات 

کمک بگیرد؟

پنجم 5فصل 
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اخراج
اگر شما تعهد که در قرارداد 
خانه دارید را نقض کنید شما 

اخراج می شوید (ملزم می شوید 
که اپارتمان خود را ترک کنید). 

بطور مثال، اگر شما نتوانید 
کرایه خانه را پرداخت کنید و 

یا به آن خانه خرابی جدی وارد 
کنید، شما از خانه اخراج می شوید.

مســئولیت های صاحب خانه
قوانین مسکن برای هردو طرف هم صاحب خانه و هم مستجر تطبیق می شود. 
صاحب خانه باید مطمئن شود که خانه اش با معیار های خاص ایمنی و کرایی 
مطابقت دارد. صاحب خانه باید اطمنان حاصل کند که نل کشی، سیستم گرما 
و برق خانه در وضعیت مناسبی قرار دارد. آنها باید در خانه خود اله تخیص 

دود را نصب کنند وخانه خود را از هر گونه حشرات پاک کنند. همچنین 
قوانین مسکن واضح ساخته است که مالکین خانه ها نمی توانند به خاطر 

قومیت، مذهب و رنگ و کشور اصلی افراد از کرایه دادن خانه خود به آنها 
خود داری کنند.

کیاواو بعد از چند ماه زندگی کردن در اپارتمان خود، متوجه می شود سوسک 
در اطراف ظرف شویی اش پیدا شده است. اپارتمانش نیز کثیف شده است. چه 

کسی مسئول است اپارتمان او را پاک نگهدارد؟ چه کسی مسئول پاک سازی 
اپارتمان از وجود سوسک ها می باشد؟ کیاو او در مورد کدام مسائل باید از 

صاحب خانه خود کمک بخواهد؟

در مورد تفاوت ها و شباهت های مسئولیت های صاحب خانه و 
مستاجر در کشور قبلی خود و ایاالت متحده فکر کنید و اینکه 

چه چیز ها مشابه و متفاوت از کشور قبلی شما می باشد.

r آیا قبال کدام خانه کرایه کرده بودید؟

r صاحب خانه شما مسئول چه چیز ها بود؟

r شما به عنوان مستجر مسئول چه چیز ها بودید؟

r حقوق شما به عنوان مستجر چه بود؟

آالرم های تشخیص دود را از 
جای شان برندارید. انها برای 
حفاظت شما و دیگر ساکنین 
خانه در مقابل آتش می باشد.

یابی خانه  5
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ایمنی خانه
مهم می باشد که خانه خود را امن نگهدارید.

نکات ایمنی ذیل را تصویر درست مقایسه کنید.*

االرم تشخیص دود که درخانه تان نصب است را از جایش برندارید. آنها  الف. 
زمانی صدا می کند که در خانه دود باشد و به شما اخطار می دهد که در 

احتماال خانه تان آتش گرفته است.

تکه یا دیگر مواد که آتش می گیرد را از اجاق دور نگهدارید. وقتی آشپزی می  ب. 
کنید، اجاق خود را تنها نگذارید.

آدم های نا آشنا و بیگانه را در خانه تان راه ندهید. قبل از اینکه آدم های بیگانه  ج. 
را در خانه خود راه دهید، از انها پرسان کنید که هستند و چه می خواهند. اگر 

نمی توانید با آنها به راحتی صحبت کرده و ارتباط برقرار کنید، آنها را به خانه 
خود راه ندهید.

همیشه دروازه خانه تان را قفل کنید، حتی اگر در خانه بودید. وقتی خانه تان را  د. 
ترک می کنید دروازه و کلکین ها را قفل کنید.

در آتش های خورد مثل آتش گرفتن اجاق از کپسول اطفائیه برای خاموش  ه. 
کردن آن استفاده کنید. هرگز وقتی روغن آتش میگیرد برای خاموش کردن آن 
از آب استفاده نکنید. دروقت آتش سوزی های کالن در خانه، عاجل خانه خود 
را ترک کنید و به خدمات عاجل 911 زنگ بزنید. (برای معلومات بیشتر در 

مورد 911 به فصل 6 مراجعه کنید.)

دور نکات ایمنی باال را که قبال شما آنها را تمرین کرده حلقه کنید. با دوست خود در در 
مورد اینکه شما چگونه این تدابیر را اتخاذ کرده اید صحبت کنید. و سپس آنهای را که 

برای شما تازه است مشخص کنید. 

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.

1. در و کلکین

2. افراد بیگانه

3. آالرم تشخیص دود

4. کپسول اطفائیه

5. اجاق

پنجم 5فصل 
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حفظ و مراقبت از خانه
مهم است که خانه خود را پاک و در وضعیت خوب نگهدارید.

سر غذای خود 
را بپوشانید و 
آنرا در یخچال 
نگهداری کنید. 
اگر آنرا بیرون 

نگهدارید، احتماال 
حشرات و موش 

جذب آن شود.

سر غذای خود را بپوشانید و آنرا در یخچال نگهداری   r
کنید. اگر آنرا بیرون نگهدارید، احتماال حشرات و موش 

جذب آن شود.

تمام کثافات را در سطل کثافت دانی که با خلته   r
پالستیکی پوشانیده باشد اندازید. هر روز کثافات خود 

را به محل کثافت دانی یا سطل کالن کثافت دانی که در 
بیرون قرارداد انتقال دهید. کثافات در خانه احتمال دارد 

موش، سوسک و دیگر حشرات را جذب کند.

در آشپز خانه، پوست تخم مرخ، استخوان، میوه یا   r
سبزیجات را در ذیر سینک ظرفشویی نگذارید. چیز 
های مثل مو را در سینک حمام یا دریناژ وان حمام 

و تشناب نندازید. این چیز ها را در سطل کثافت دانی 
اندازید.

چیز های مثل (پد پاک کاری، پمپر طفل) را در تشناب   r
نندازید. فقط کاغذ تشناب را می توانید در تشناب 
اندازید. به اطفال خود نیز یاد بدهید که بجز کاغذ 

تشناب، دیگر چیز ها را در تشناب نندازند. 

دروازه حمام را کامال بسته کنید، پرده حمام را داخل   r
وان حمام اویزان کنید، در بیرون وان یک تیکه جای 
پایی اندازید تا هر وقت ازحمام بیرون شدید پای تان 

کف بیرون وان را تر نکند.

وقتی که دود در خانه تان نیست اما االرم دود تان   r
صدای بیب بیب می دهد به این معنی است که باید 

بطری اش تبدیل شود. فورا بطری آن را تبدیل کنید. به 
یاد داشته باشید که االرم دود باید همیشه روشن باشد و 

درست کار کند.

یابی خانه  5
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وقتی تامین از کار به خانه بر می گردد، یک بوی بسیار بدی را از آشپز خانه احساس می کند. چه چیز 
های را باید او چک کند تا ببیند بوی بد از چیست؟ تامین باید چه کارهای را انجام دهد تا در آینده بوی بد 

را در آشپز خانه خود احساس نکند؟

خانه جدید تان در ایاالت متحده چطور می تواند مشابه یا متفاوت از خانه قبلی تان باشد؟ 
در جدول ذیل، تفاوت ها و شباهت های خانه فعلی وقبلی خود را رسم کرده یا در مورد آن 
نوشته کنید- بطور مثال، تعداد و نوع اتاق ها، نوع کاشی حمام، آب نل و آب گرم و روش 

 پاک کاری.

تفاوت هاشباهت ها

فکر می کنید این تفاوت ها و شباهت ها، عادت کردن شما را راحتر می کند یا سخت تر؟

همراه یک دوست خود نقش صاحب خانه و مستجر را بازی کنید و سوال های که باید در 
مورد خانه مورد نظر خود بدانید را پرسان کنید. شما می توانید موارد ذیل را سوال کنید:

r کرایه خانه چند است؟

r چه وقت باید کرایه خانه پرداخت شود؟

r آیا امکانات آب و برق هم شامل کرایه است؟

r وقتی مشکلی در خانه باشد، باید به چه کسی زنگ بزنم؟

r مدت قرارداد خانه تا چه وقت است؟

خود تان نیزسوال های دیگر را مطرح کنید!

پنجم 5فصل 
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خالصه* 

 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم: 

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

چینایی. الف. 

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب 
است. انگلیسی.

کدام یکی از عملکرد های ذیل باعث می شود موش و حشرات به خانه تان جذب شود؟  .1

نگهداری غذا بدون سر پوش، بیرون و باالی اوپن آشپزخانه. الف. 

گذاشتن غذا در یخچال. ب. 

گذاشتن کثافات آشپز خانه در سطل کثافات برای چندین روز. ج. 

گزینه های الف و ج. د. 

اگر شما یک خانه را در ایاالت متحده بخواهید کرایه کنید، آیا باید قرارداد خانه امضا کنید؟  .2

بلی. الف. 

نخیر. ب. 

یابی خانه  5

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صحفه 221 آمده است.
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وقتی یک نفر بیگانه دم دروازه خانه تان می آید باید چکار کنید؟  .3

دروازه را برای انها باز کرده به داخل اجازه دهید. الف. 

اگر انگلیسی بلد هستید، از انها بپرسید که هستند و چه میخواهند. ب. 

اگر احساس می کنید که با آنها راحت نیستید، به داخل اجازه ندهید. ج. 

گزینه های ب و ج. د. 

وقتی قرار داد امضا می کنید، شما با چه چیز های موافقت می کنید؟  .4

مقدار کرایه ماهانه. الف. 

تعداد ماهای که در خانه می مانید. ب. 

تعداد کسانی که در خانه زندگی خواهید کرد. ج. 

تمام گزینه های باال. د. 

آیا اداره اسکان مجدد تان ملزم است که برای تان فرنیچر نو تهیه کند؟  .5

بلی. الف. 

نخیر. ب. 

پنجم 5فصل 



Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

6
این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند

خدمات دولتی «
خدمات کومک های خصوصی «
خدمات عامه «

عالوه بر اداره اسکان مجدد شما، ادارات دیگری نیز 
در اجتماع شما وجود دارد که خدمات ارائه می کنند. 

خدمات و موجودیت این ادارات بستگی به جاهای 
مختلف، متفاوت می باشد.

فصل ششم
خدمات اجتماعی
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه درباره خدمات اجتماعی موجود در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما 

مفید خواهد بود که این کلمات را یاد بگیرید. 

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از لغت رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

child careمراقبت اطفال
فاطمه دنبال یک مراقب اطفال می باشد تا خودش 

بتواند به صنف لسان انگلیسی ESL برود.

community

emergency

library

parks

public

recreation

translation

6 فصل ششم
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در مورد کومک های که در کشور خود یا کشور که در آن 
درخواست پناهندگی داده اید دریافت خوهد کرد فکر کنید.

کومک دولتی
ادارات خدمات اجتماعی دولت به مردم در اجتماعات خدمات ارائه میکنند. 
آنها نیاز های خاص مردم را مرفوع می سازد، مثل فامیل های کم درامد، 

افراد بی خانمان و معلولین. خدمات دولتی محدودیت های زمانی سخت گیرانه 
برای درخواست دادن دارد. نوع و اندازه خدمات که برای اجتماعات ارائه 

می کند متفاوت است. در ذیل بعضی خدمات دولتی آمده است که به مهاجرین 
کومک می کند.

 

پروگــرام های کومک پول نقدی. 
کسانی که به راحتی نمی توانند کار 

پیدا کنند، دو پروگرام وجود دارد که 
برای این افراد بطور موقتی کومک 

نقدی می کنند. پروگرام کومک نقدی 
 TANF -) به فامیل های نیازمند

 Temporary Assistance to
Needy Families) برای فامیل های 
که طفل دارند و پروگرام کومک نقدی 

مهاجرین (RCA - Refugee Cash Assistance) برای مهاجرین مجرد و 
یا زن و شوهر های بدون اطفال.

 
پروگــرام مچینگ گرانت. اکثر اداره 

های اسکان مجدد به جای کومک 
نقدی، این پروگرام را به مهاجرینی 

که میخواهند کار کنند اول مقدار 
کومک مالی نیاز دارند ارائه می کنند. 

مهاجرین که شامل این پروگرام می 
شوند، قول می دهند که هرچه زود تر 
برای خود کار پیدا کنند. در عوض تا 

4 الی 6 ماه برای آنها کومک مالی، مشاوره شغلی و خدمات کار یابی ارائه می 
شود.

ادارات خدمات اجتماعی دولتی 
نیاز های خاص مردم را مرفوع 

می سازد.

دولت به خانواده های کم درامد 
مطابق تعداد اعضای فامیل و 

درامد شان، کومک غذایی ارائه 
میکند.

اجتماعی6 خدمات 
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پروگرام کومک تکمیلی غذایی.
.(SNAP - Supplemental Nutrition Assistance Program)

کومک مالی ارائه می کند تا برای خود غذا خرید کنند. شخص که شامل 
این پروگرام می باشد، برای وی کارت غذایی داده می شود تا بتواند در 

یک ماه مقدار معیین غذا خرید نماید. مهاجرین می توانند در شعبات دولتی 
محلی خود برای این پروگرام درخواست بدهند. مقدار کومک بستگی به 

درامد و تعداد اعضای فامیل دارد.
 

درامد امنیتی تکمیلی. 
 .(SSI - Supplemental Security Income)

این پروگرام کومک نقدی فدرالی، برای آدم های نابینا، معلول و یا کسانی 
که سن شان بیشتر از 65 سال بوده و درامد کم یا هیچ درامد ندارند می 

باشد.

پروگرام های کومکی مراقبت اطفال. بعضی اجتماعات مراقبت های اطفال 
را بطور مجانی و پول کم برای مردمی کم درامد ارائه می کنند تا آنها 
بتوانند کار کنند و یا دنبال کار بگردند.(برای معلومات بیشتر در مورد 

 مراقبت اطفال به فصل 12 مراجعه نمایید).

عباس معتقد است که وقتی در ایاالت متحده اسکان مجدد یابد، از کومک دولتی مستفید خواهد شد. وقتی 
او مسئول دوسیه خود را در میدان هوایی مالقات می کند، توقع دارد مسئول دوسیه اش برای اوی پول 
نقد یا چک پرداخت کند، اما او هیچ کدام را دریافت نمی کند. چرا فکر میکنید این کار اتفاق نمی افتد؟ 

احتماال شما به چه شکلی کومک دولتی را دریافت خواهید کرد؟

کومک های خصوصی
سازمان های کومک کننده خصوصی نیز برای کومک به مهاجرین خدمات ارائه می کنند. مقدار و نوع 

این کومک ها از جای به جای دیگر متفاوت اند، اما اکثر اجتماعات خدمات ذیل را ارائه می کنند:

r .مشاوره
r .کومک وضعیت مهاجرت
r .صنوف انگلیسی
r .(آموزش های مسلکی و مشاوره شغلی) کومک کاریابی
r .خدمات ترجمه

گوپی میداند که باید یاد گرفتن زبان انگلیسی را شروع نماید. او متوجه می شود که اداره اسکان مجدد 
وی کورس های صنوف انگلیسی برگزار نمی کند، اما به موصوف کومک می کند تا در یک جای از 

اجتماع، شامل صنف انگلیسی شود. احتماال گوپی در کجا به صنف انگلیسی اشتراک خواهد کرد؟

6 فصل ششم
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دو نوع مرسوم سازمان های کومک کننده خصوصی وجود دارد که 
سازمانهای مردمی و سازمانی های مذهبی می باشند.

 

 سازمان های مردمی 
 CBOs -(

 Community Based
)Organizations

این سازمانها در اجتماعات محلی 
فعالیت می کنند و خدمات تفریحی 

اجتماعی و آموزشی را برای اعضای 
اجتماع ارائه می کنند. یکی از انواع سازمان های مردمی که احتماال شما 

 ECBOs- Ethnic) در اجتماع خود پیدا کنید، سازمان های مردمی قومی یا
Community-Based Organizations) می باشد. این سازمان ها از 

مهاجرین قبلی تشکیل شده اند که مهاجرین تازه آمده را در اجتماع خود 
کومک می کنند. بعضی آنها صنوف آموزشی برای کالن سالها، ایجاد گروپ 

های زنان و برگزاری مراسم های تفریحی و فرهنگی برگزار می کنند.

سازمان های مذهبی

کلیساها، مساجد، کنیسه ها و دیگر گروپ های مذهبی نیز احتماال خدمات 
مختلف ارائه کنند. بعضی آنها صنوف انگلیسی ESL برای کالن سالها برگزار 

می کنند و بعضی لباس و فرنیچر مستعمل برای مهاجرین توزیع می کنند. 
هیچ کسی که ازین خدمات مستفید می شود، مجبور نیست در فعالیت های 

مذهبی این گروپ ها اشتراک کنند. در ایاالت متحده، شما آزاد هستید پیرو هر 
مذهبی باشید و عبادت کنید و یا اصال عبادت نکنید.

گروپ های مذهبی می توانند 
مهاجرین را حمایت و کومک 
کنند. مهاجرین مجبور نیستند 

در فعالیت های مذهبی آنها 
اشتراک کنند تا بتوانند این 

خدمات را دریافت کنند.

سه نوع خدمات عاجل در ایاالت 
متحده امریکا وجود دارد: اداره 

اطفائیه، پولیس، و امبوالنس.

اجتماعی6 خدمات 
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یک کلیسای مسیحی می خواهد به زاومین و فامیل اش هر هفته یک بکس غدای مجانی بدهد. زاومین و 
فامیل اش به غذا نیاز دارد، اما مسیحی نیستند و نمی خواهند مسیحی باشند. ایا زاومین باید غذا را قبول 

کند؟ اگر بلی چرا، اگر نه چرا؟

خدمات مردمی عامه
هر اجتماع خدمات عامه مردمی دارد که برای تمام اعضای اجتماع قابل دسترس است. شما باید در 

مورد این خدمات معلومات داشته باشید تا بتوانید از آنها استفاده کنید. در ذیل تعدادی از خدمات که بیشتر 
مرسوم می باشد آمده است:

خدمــات عاجــل و زنــگ زدن بــه 911. تمام اجتماعات دارای اداره اطفائیه و خدمات عاجل صحی می 
 ،”Police“) باشند. برای دریافت خدمات عاجل شماره 911 را در تلفن خود دایل نمایید و تقاضای

“Fire”، و یا “Ambulance”) نمایید و موقعیت خود را بگویید. اگر مشکل خود را به انگلیسی توضیح 
داده نمی توانید، فقط بگویید “Help” کومک و یا “Emergency” عاجل و تلفن خود را قطع نکنید. 

وقتی تلفن شما وصل باشد، به شخص اوپراتور کومک می کند تا موقعیت شما را پیدا کند.

شمع روشن از دست گوری میا روی فرش می افتد و باعث آتش گرفتن فرش می شود. او هنوز بلد 
نیست انگلیس گپ بزند، اما به یاد دارد که باید به شماره 911 زنگ بزند. وقتی اوپراتور جواب می 

دهد، گوری میا می گوید،“.No English. Fire” انگلیسی بلد نیستم، آتش. چرا مهم است که گوری میا 
بگوید “Fire”؟ گوری میا دیگر چه چیزی به خاطر می آورد؟

سه نوع خدمات عاجل در ایاالت متحده وجود دارد.

یک خط از نام اداره که خدمات عاجل ارائه می کند به عکس مرتبط به آن اداره رسم کنید.*

 .1 .2 .3

ج. امبوالنسب. پولیسالف. اداره اطفائیه

6 فصل ششم

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.
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افسران پولیس 
از مردم 

محافظت و به 
آنها کومک می 
کند. وقتی آنها 
به شما چیزی 
میگوید، باید 
مطابق حرف 

شان عمل 
کنید و از آنها 

نترسید.

تصمیم بگیرید که آیا وضعیت های ذیل عاجل است. اگر بلی، چه نوع خدمات عاجل باید 
درخواست بدهید.*

آیا این یک وضعیت عاجل است؟**
نه، به بلی، به شماره 911 زنگ بزنید

شماره 911 
زنگ نزنید امبوالنسپولیساطفائیه

نصف شب شما از خواب بیدار   .1
می شوید و متوجه می شوید که 

خانه روبروی تان آتش گرفته 
است.

یک دختر8 ساله، در سرک   .2
توب پسر شما را میگیرد و به 

خانه خود میبرد.

دختر شما از باالی درخت پایین   .3
افتاده و درد شدید احساس می 

کند.

االرم تشخیص دود اپارتمان   .4
تان بیب بیب صدا می کند، اما 

بعد اینکه اپارتمان خود را چک 
میکنید متوجه می شوید آتش 

نگرفته است.

یک شب وقتی همسایه تان در   .5
خانه خود نیست و متوجه می 

شوید که شخصی بیگانه ای 
در حال شکستن قفل دروازه 

همسایه تان هست.

شما در حال برش کردن سبزی   .6
جات، بطور تصادفی انگشت 
دست خود را زخم می کنید، 

اما با بستن یک بنداژ کوچک 
خونریزی آن بند می شود.

اجتماعی6 خدمات 

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.
** مفکوره این فعالیت از کتابچه راهنمای شاگردان در مورد آشنایی فرهنگی ایاالت متحده که توسط مرکز حمایت اسکان مجدد درشرق 

آسیا(کمیته نجات بین المللی) برگرفته شده است.
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پولیس. افســران پولیس خادمین عامه هســتند که از مردم محافظت و حمایت 
می کنند. وقتی آنها به شا چیزی می گوید، باید مطابق حرف شان عمل کنید 
و از آنها نترسید. اگر یک افسر پولیس به طرف شما آمد به شما گفت ایستاد 

شوید، همان کار را انجام دهید. اگر از پولیس فرارکنید، نشان دهنده این است 
که احتماال شما کدام کار خالف انجام داده اید و این کار تان احتماال برای شما 

مشکالت بیشتری ایجاد خواهد کرد. اگر نمی توانید حرف پولیس را بفهمید، 
یک ترجمان درخواست کنید و یا همراه اداره اسکان مجدد تان در تماس شوید.

تی ری به طرف فروشگاه می رود و از سرک رد می شود. بعدا او متوجه می شود مکانی برای عبور 
افراد پیاده از سرک وجود دارد که باید از آن برای عبور از سرک استفاده می کرده است. یک افسر 

پولیس به طرف تی ری حرکت می کند و او فرار می کند. افسر پولیس به دنبال او می دود و تی ری را 
می گیرد. افسر پولیس یک پارچه جریمه به خاطر استفاده نکردن از پیاده رو سرک و یک پارچه جریمه 

هم به خاطر فرار کردن اش به او می دهد. دو چیزی که تی ری می توانست از آنها جلو گیری کند تا 
 پارچه جریمه نگیرد کدام است؟ شما در مورد پولیس ایاالت متحده به تی ری چه میگویید؟  

کتابخانه ها. تحتوي کتابخانه ها دارای کتاب و دیگر مواد آموزشــی مثل، ســی 
دی و دی وی دی می باشد که ساکنین آن محل می توانند بطور مجانی آنها را 

قرض بگیرند. شما باید کارت عضویت کتابخانه را اخذ کنید تا بتوانید این مواد 
را از کتابخانه بیرون کنید. کتابخانه ها اغلبا صنف های مثل زبان انگلیسی و 
آموزش تایپنگ ارائه می کنند و شاید کامپیوتر نیز برای استفاده عامه داشته 

باشند. 

پــارک و مــکان هــای تفریحی. پارک های محلی دارای مکانی برای تفریح، 
زمین بازی، و ساحه ورزشی برای استفاده عامه می باشند. اکثر پارک ها 

دارای مقررات میباشند که مشخص می کند بازدید کنندگان پارک چه کارهای 
را انجام داده یا داده نمی توانند. بعضی پارک ها مجانی اند، و بعضی نیز یک 

مقدار پول ورودی اخذ می کنند.

آمینه در یک اپارتمان زندگی می کند که حویلی ندارد تا اطفال اش در آن بازی کند. او میداند که اطفال 
اش اجازه ندارند تا در سرک بازی کنند. اطفال آمینه باید در کجا بازی کنند؟

6 فصل ششم
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خدمات موجود در کشور خود یا کشور که در آن درخواست پناهندگی داده بودید را با 
خدمات موجود در ایاالت متحده مقایسه کنید.

r چه خدماتی مشابه اند؟

r چه خدماتی متفاوت اند؟

در ذیل تفاوت ها و شباهت های خدمات را نوشته کرده یا رسم نمایید.

اجتماعی6 خدمات 
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خالصه* 

 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم: 

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

کدام گروپ ذیل شامل کومک خدمات اجتماعی دولت نمی شود؟  .1

افراد یا فامیل های کم درامد. الف. 

معلولین. ب. 

افراد بی خانمان. ج. 

افراد سرمایه دارد. د. 

شما و همسایه تان در یک زمان به ایاالت متحده رسیدید. شما در یک تعمیر اپاتمانی زندگی   .2
می کنید و متوجه می شوید که فامیل 5 نفره آنها پول نقدی بیشتر از فامیل 3 نفره شما از 

دولت دریافت می کند. آیا دولت اشتباه کرده است؟

بلی. الف. 

نه، به خاطر یکه خدمات اجتماعی دولت نظر به تعداد اعضای فامیل و دیگر فاکتور ها  ب. 
متفاوت می باشد.

6 فصل ششم

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.
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اگر شما در صنف انگلیسی یک موسسه مذهبی اشتراک کنید، باید مذهب آنها را انتخاب کنید   .3
تا بتوانید اشتراک در صنوف انگلیسی را ادامه بدهید.

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

اکثر امریکایی ها وقتی پولیس را می بینند چه احساس می کنند یا واکنش نشان می دهند؟  .4

آنها احساس امنیت و حفاظت می کنند. الف. 

آنها میترسند. ب. 

آنها به افسر پولیس توهین می کنند. ج. 

آنها فرار می کنند. د. 

آیا می توانید از کتابخانه های عامه کتاب، سی دی و دی وی دی بطور مجانی قرض   .5
بگیرید؟

بلی. الف. 

نخیر. ب. 

اجتماعی6 خدمات 
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6 فصل ششم



Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

فصل هفتم
حمل و نقل 7

این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
انواع حمل و نقل عامه «
ایمنی جاده ها و عالیم ترافیکی «
داشتن موتر و رانندگی آن «

وقتی بار اول به ایاالت متحده میرسید، احتماال به جاهای مختلف 
که میخواهید بروید، باید پیاده بروید. به زودی شما استفاده از 

حمل و نقل عامه را شروع خواهید کرد. حمل و نقل عامه نظر به 
جاهای مختلف، متفاوت می باشد. در بعضی جاها، شما تقریبا به 
همه جا می توانید با حمل و نقل عامه سفر کنید. در جای دیگر، 
حمل و نقل عامه شاید خیلی زیاد قابل دسترس نباشد و یا اصال 
موجود نباشد. در زودترین وقت بعد از رسیدن شما به ایاالت 

متحده، اداره اسکان مجدد تان به شما در مورد حمل و نقل عامه 
معلومات خواهد داد.

حمل و نقل عامه از اجتماع تا اجتماع دیگر متفاوت است. 
در بعضی اجتماعات بطور گسترده ای موجود است و در 

اجتماع دیگر شاید زیاد موجود نباشد.
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه در باره حمل و نقل عامه در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید 

خواهد بود که این کلمات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

bicycleبایسکل

bus

car

driver’s license

road

street

traffic light

transportation

هفتم 7فصل 
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انواع حمل و نقل عامه
کسانیکه موتر شخصی ندارند، می توانند با استفاده از حمل و نقل عامه در سطح 

یک شهر سفر نمایند. در ایاالت متحده سه نوع حمل و نقل عامه عمده وجود 
دارد: بس ها،متروها، و قطار های رفت و آمد. آنها مطابق یک تقسیم اوقات 

حرکت می کنند و درمکان های خاصی توقف میکنند تا مسافرین سوار یا پیاده 
شوند. اکثر اوقات، شما باید تکت بخرید تا از حمل و نقل عامه استفاده کنید. شاید 

تکسی نیز موجود باشد، اما معموال کرایه تکسی ها گران است.

در مورد اینکه در کشور خود و یا کشور که در آن درخواست 
پناهندگی داده بودید چگونه سفر می کردید فکر کنید.

r  آیا پیاده میرفتید، بایسکل سوار می شدید و یا دیگر انواع حمل و
نقل؟

r  اگر از دیگر انواع حمل و نقل استفاده می کردید، آیا خصوصی
بود یا عامه؟

r راه خود را چگونه پیدا میکردید؟

اکثر اوقات، شما باید تکت 
بخرید تا از حمل و نقل عامه 

استفاده کنید.

حمل و نقل 7
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در دایره ذیل، در مورد روش های سفر خویش در کشور خود یا کشور که در آن 
درخواست پناهندگی داده بودید نوشته کرده یا رسم نمایید.

به دیدن دوست 
خــود چگونه می رفتید؟

سر کار چگونه 
میرفتید؟

چگونه به بازار 
میرفتید؟

به دیدن فامیل 
خــود چگونه می رفتید؟

فاصله های دورتر 
را چگونه ســفر میکردید؟

هفتمحمل و نقل 7فصل 
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در اوایل شاید برای تان سخت باشد، اما به مرور زمان به سیستم حمل و نقل 
آشنایی پیدا میکنید. همچنین به خاطر داشته باشید که در بعضی ساحات شاید 

از جای به جای دیگر رفتن وقت شما را زیاد بگیرد و یا باید بیش از یک نوع 
حمل و نقل استفاده کنید تا به مقصد خود برسید. 

عالئم ترافیکی و ایمنی جاده
وقتی از حمل و نقل عامه استفاده کنید و یا در محیط اجتماع خود گشت و 
گذاری نمایید، متوجه عالئم متعدد ترافیکی خواهید شد. این عالئم و دیگر 
مقررات جاده باعث ایمنی مردم در حین رانندگی و یا پیاده روی می شود.

در حین گشت و گذار در 
اجتماع خویش، متوجه 

عالئم و سیگنال های 
ترافیک باشید تا از 

یاد گرفتن اینکه از جای به جای دیگر بروید وقت می گیرد، خطرات ایمنی دور باشید.
بنابرین احساس بد نداشته باشید. یک روزی شما با محیط 

اطراف خود به خوبی آشنا می شوید.

حمل و نقل 7
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عالئم را با مقرراتی که توضیح میدهد مطابقت دهید.*

این عالمت نشان دهنده محل عبور پیاده رو از سرک الف.1.
می باشد. همیشه برای عبور، از محل پیاده رو سرک 

استفاده کنید.

این عالمت “توقف” معنی می دهد. رد شدن از سرک ب.2.
خطرناک است.

این عالمت “قدم زدن” است. رد شدن از سرک بی خطر ج.3.
می باشد.

در اکثر ایالت ها اطفال هنگام بایسکل سواری باید کاله د.4.
ایمنی بایسکل بپوشند.

بسیار مهم است که، هنگام رانندگی موتر کمربند ایمنی ه.5.
خود را ببندید. استفاده از سیت اطفال برای اطفال در 

موتر در تمام ایالت ها اجباری است.

هفتمحمل و نقل 7فصل 

* جواب های درست در ضمیمه الف در صفحه 220 آمده است.
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در مورد ایمنی جاده که قبال اشتراک کردید، و اینکه باید به چه 
چیز ها عادت کنید تا بتوانید در ایاالت متحده سالم باشید فکر 

کنید.
r ایمنی جاده را در گذشته چگونه تمرین کردید؟

r خود را در مقابل خطرات ترافیکی چگونه محافظت می کردید؟

r  فکر میکنید چه چیزهای در رابطه با ایمنی جاده های امریکایی
متفاوت است؟ چرا؟

اگر نمیدانید به کدام طرف روان هستید، توقف کرده و سوال 
کنید. سوال کردن در باره مسیر را با یک دوست خود تمرین 
کنید. در ذیل بعضی سواالت آمده که می توانید استفاده کنید:

r من ازینجا چطوری به بازار بروم؟

r نزدیک ترین ایستادگاه بس کجاست؟

r آیا این بس به بازار می رود؟

r آیا کدام اداره پست در نزدیکی هست؟

خود تان چند سوال بسازید و پرسان کنید!

داشتن و رانندگی کردن موتر شخصی 
شاید بخواهید به محض رسیدن به 

ایاالت متحده رانندگی کنید، اما 
داشتن و رانندگی کردن در ایاالت 
متحده مسئولیت ها و هزینه های 
زیاد دارد. تالش کنید تا وقتیکه 

یک شغل پیدا نکرده اید که بتوانید 
هزینه موتر را پرداخت کنید، از 

حمل و نقل عامه استفاده کنید.

هینری قبل آمدن به ایاالت متحده برای چندین سال رانندگی کرده بود. چند ماه 
بعد از رسیدن اش به ایاالت متحده، او یک موتر مستعمل خرید. یک روز 

موتر دیگر از عقب با موتر او تصادف کرد. درین تصادف، هینری مقصر 
نبود، اما با مشکالت زیادی مواجه شد، چون بدون الیسنس و یا بیمه رانندگی 

کرده بود. هینری باید چه چیزهای را در مورد رانندگی کردن در ایاالت 
متحده به خاطر می آورد؟

داشتن موتر شخصی گران تمام 
می شود. تالش کنید تا از حمل 

و نقل عامه استفاده کنید.

رانندگی کردن در حال نشگی بر 
اثر نوشیدن الکل جرم سنگین 

محسوب می شود. این کار 
می تواند باعث از دست دادن 

الیسنس رانندگی، پرداخت 
جریمه سنگین و یا محبوس 

شدن شما گردد.

حمل و نقل 7
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الیسنس رانندگی
 

هر وقت آماده رانندگی شدید، اولین چیزی که نیاز دارید داشتن یک الیسنس رانندگی محلی 
می باشد. قبل ازینکه بتوانید الیسنس خود را دریافت کنید، باید تست بینایی سنجی، تست 

کتبی و تست عملی رانندگی را پاس کنید. اگر پولیس شما را در حال رانندگی کردن بدون 
داشتن الیسنس توقف کند، احتماال جریمه می شوید و یا هم در آینده برای تان مشکل خواهد 

بود بتوانید الیسنس رانندگی بگیرید. بعد از دریافت الیسنس رانندگی، باید از قوانین رانندگی 
پیروری کنید. اگر قانون را نقض کردید، احتماال الیسنس خود را از دست بدهید. بطور 
مثال، اگر به خاطر رانندگی کردن در حالت نشگی بر اثر نوشیدن الکل دستگیر شوید، 

احتماال الیسنس خود را از دست بدهید. همچنین احتماال باید جریمه سنگین پرداخت کنید و 
حتی مدتی در محبس بگذرانید.

هزینه داشتن موتر شخصی
 

داشن موتر شخصی دارای هزینه های متعددی می باشد. اوال، در اکثر ایالت ها خریدن 
بیمه موتر اجباری است. با داشتن بیمه موتر، شما باید بطور دوامدار به یک شرکت بیمه 

پول پرداخت کنید. اگر شما تصادف کنید و شخصی جراحت بردارد و یا ملکیت کسی 
متضرر شود، شرکت بیمه خسارت هزینه داکتر و یا ترمیم ملکیت را پرداخت می کند. قمت 

بیمه معموال برای کسانی که سابقه رانندگی در ایاالت متحده ندارند گرانتر می باشد. نوع 
موترشما، سن، و تعداد کسانی که موتر شما را رانندگی خواهند کرد می تواند باالی قمت 
بیمه تاثیر گذار باشد. وقتی شما موتر داشته باشید و آنرا رانندگی کنید هزینه های دیگری 
نیز دارد- تیل، کرایه پارکینگ، مالیه، راجستر کردن موتر، ترمیم و حفظ و مراقبت موتر.

به تفاوت استفاده از حمل و نقل عامه و داشتن موتر شخصی در ایاالت متحده فکر کنید.

r فوائد استفاده از حمل و نقل عامه نسبت به داشتن موتر شخصی چیست؟

r  حقوق و مکلفیت های داشتن موتر شخصی در ایاالت متحده با حقوق و مکلفیت های داشتن
موتر شخصی در کشور شما یا کشور که در آن درخواست پناهندگی داده بودید چه تفاوت 

دارد؟

یین نیو از اینکه هر روز برای رفتن و برگشتن سر کار بس سوار می شود و وقتی زیادی صرف این 
کار میکند خسته است. او می خواهد یک موتر بخرد. آیا این یک ایده خوبی است؟ شما به یین نیو در 

مورد تفاوت داشتن موتر شخصی و استفاده از حمل و نقل عامه در ایاالت متحده چه می گویید؟

هفتمحمل و نقل 7فصل 
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خالصه*

با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

به کدام موارد ذیل حمل و نقل عامه گفته می شود؟  .1

بس های شهری. الف. 

میترو ها. ب. 

موتر دوست شما. ج. 

قطار های رفت و آمد. د. 

گزینه های الف، ب و د. ه. 

شما نیاز به الیسنس رانندگی دارید تا بتوانید در ایاالت متحده رانندگی کنید.  .2

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

حمل و نقل 7
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اگر شما در حالت نشگی بر اثر استفاده از اکل رانندگی کنید و دستگیر شوید، کدام موارد ذیل اتفاق   .3
خواهد افتاد؟

شما الیسنس رانندگی خود را برای مدتی از دست می دهید. الف. 

شما جریمه سنگین پرداخت میکنید. ب. 

شما مدتی را در محبس میگذرانید. ج. 

یکی یا تمام موارد فوق. د. 

داشتن بیمه موتر در اکثر ایالت ها اجباری است.  .4

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

هزینه داشتن موتر شخصی شامل کدام موارد ذیل ذیل می شود؟  .5

بیمه موتر. الف. 

راجستر کردن موتر. ب. 

تیل. ج. 

حفظ و مراقبت و ترمیم موتر. د. 

تمام موارد فوق. ه. 

هفتمحمل و نقل 7فصل 
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Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

8
این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند

معاینه صحی اولیه ای شما «
فراهم کنندگان خدمات صحی «
پرداخت هزینه مراقبت صحی «
مفاهیم صحی آمریکایی «

سیستم مراقبت های صحی در ایاالت متحده آمریکا مغلق و اغلبا 
گران است. شاید در ابتدا فهمیدن سیستم مراقبت های صحی آمریکا 

سخت باشد، اما به مرور زمان و با صبر و حوصله شما کم کم 
سیستم مراقبت های صحی را بلد می شوید. به یاد داشته باشید 

که کارکنان اسکان مجدد می توانند به سئواالت شما جواب بدهند 
و اگر شما به معلومات بیشتری ضرورت داشته باشید آنهااین 

معلومات را در اختیار شما قرار می دهند. 

سیستم خدمات صحی در ایاالت متحده مغلق 
و اغلبا گران است.

فصل هشتم
مراقبت های صحی
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه درباره مراقبت صحی در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد 

بود که این کلمات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

داکتر دندان کسی است که مشکالت دندان و دهان را تداوی می کند.dentistداکتر دندان

doctor

doctor’s office

health

hospital

immunization

insurance

interpreter

medicine

nurse

sick

8 هشتم فصل 
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معاینه ابتدایی صحی
اولین تماس شما با مراقبت های صحی آمریکا احتماأل در اولین معاینه صحی 

تان باشد. اداره اسکان مجدد، این معاینه ابتدایی صحی مجانی را برای شما 
در زودترین وقت بعد از اینکه به ایاالت متحده رسیدید، هماهنگ می کند. 

این معاینه هر مشکل صحی ای که روی اسکان مجدد شما اثر می گذارد را 
شناسایی و تداوی می کند، مشکالتی که در مورد توانایی شما برای کار کردن 

و توانایایی اطفال برای رفتن به مکتب می باشد. اطفال شما در اثناء معاینه 
شاید واکسین در یافت کنند بخاطریکه تمام اطفالی که در مکاتب عامه شامل 
هستند باید سندی که نشان بدهد آنها واکسین دریافت کرده اند را نشان بدهند.

 

این خیلی مهم است که اگر شما کدام 
مشکل صحی یا مریضی دارید با 

داکتر در این مورد گپ بزنید، که در 
عاجلترین وقت این مشکل شما معاجله 

شود. مراقبت های صحی به شکل 
گسترده در هفته های اولی که شما 

آمده اید شاید وجود نداشته باشد، مگر 
اینکه شما به این مراقبت های عاجل 

ضرورت داشته باشید.

در مورد کدام مشکل صحی که شاید نیاز دارید با داکتر در مورد 
آن گب بزنید، فکر کنید.

اگر مشکل صحی دارید با داکتر 
در این مورد صحبت کنید که 

در عاجل ترین وقت این مشکل 
شما معالجه شود.

در ایاالت متحده انواع مختلِف 
فراهم کنندگان مراقبت صحی 

وجود دارد.

مراقبــت های صحی8
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بعد از معاینه صحی اولیه، باید در مورد اینکه شما و اعضای فامیل تان چطور به خدمات صحی 
دسترسی داشته باشید، به نتیجه برسید. کارمندان اداره اسکان مجدد می توانند به شما در مورد اینکه 

چطور انتخاب تان را در نظر بگیرید کومک کنند.

در مورد اینکه چطوردر گذشته مشکالت صحی خود را رفع می کردید، فکر کنید.

r  وقتی که مریض بودید، چه کار می کردید؟

r  وقتی کدام جای تان زخم می شد یا به شما آسیب می رسید چکار می کردید؟

r  چه وقت شما یک داکتر را مالقات می کردید؟

فراهم کنندگان مراقبت های صحی
در ایاالت متحده انواع مختلف فراهم کنندگان مراقبت های صحی وجود دارد. در ذیل رایج ترین فراهم 

کنندگان مراقبت های صحی نام برده شده است:
 

دیپارتمنت صحت عامه. دیپارتمنت صحت عامه ایمن ســازی در مقابل امراض و دیگر 
خدمات صحی وقایوی را ارائه می کند، که شامل تست وتداوی توبرکلوز می شود. خدمات 
صحی وقایوی، خدماتی است که از مریضی ها را قبل از وقوع آنها تداوی می کند. برای 

مهاجرین این خدمات مجانی است یا اینکه خیلی ارزان رائه می شود. یک وعده مالقات 
قبلی معموأل الزم است. (در مورد بیمه صحی در همین فصل بیشتر بخوانید، در بخشی که 

تحت نام “بیمه صحی” است.)

 
مراکز صحی و کلینیک های عامه. این مراکز خدمات صحی ابتدایی و مشــوره های صحی 

را ارائه می دهند. بعضی از این مراکز خدمات صحی دندان و معاینه چشم را هم ارائه 
می کنند. بعضی از کلینیک ها در شهر نوع خاصی از مریض ها را تداوی می کنند مثل 

زنان حامله یا کسانی که مبتال به اچ آی وی / ایدز هستند. شما شاید در یک کلینیک عامه یا 
مرکز صحی نیاز به وعده مالقات قبلی داشته باشید شاید هم نداشته باشید. کلینیک ها بیمه 

های خصوصی یا کارت بیمه دولتی (کارت بیمه دولتی برای افرادی کم درآمد می باشد) را 
قبول می کنند، و خیلی های شان مطابق توانایی مریض از وی پول اخذ می کنند.

 
داکتــر هــای خصوصــی. در ایــاالت متحده دو نوع داکتر وجود دارد: داکتر های عمومی و 

داکتر های متخصص. داکتر های عمومی مراقبت های صحی عامه را ارائه می کنند، که 
شامل چک آپ های ساالنه می باشد. داکتر های متخصص در یک بخش صحی خاص کار 
می کند. بعضی از متخصصین بعضی از گروپ های خاص مثل زنان یا اطفال را تداوی 
می کنند،بعضی دیگر در یک بخش از بدن تخصص دارند مثل قلب، چشم، پا. شما قبل از 
اینکه داکتر های خصوصی را ببینید باید وعده مالقات قبلی بگیرید. قبل از اینکه شما یک 

داکتر خصوصی را ببینید، معموال باید نشان بدهید که شما می توانید فیس داکتر را پرداخت 
کنید، یا اینکه باید نشان بدهید که بیمه دارید. 

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 
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شــفاخانه ها. داکتر ها و کلینیک ها مریضانی با مشــکل خاص 
را به شفاخانه برای تست و عملیات ارجاع می دهند. خدمات 

صحی در شفاخانه گران است، وشما باید نشان بدهید که بیمه و 
یا توانایی پرداخت هزینه آنرا دارید.

اتاق های عاجل. این امکانات در شــفاخانه ها یا مکان های دیگر 
برای مشکالت صحی عاجل و جدی می باشد. شما برای رفتن 

به یک اتاق عاجل نیاز به وعده مالقات قبلی ندارید، اما این اتاق 
ها بسیار مصروف می باشند و اگر مشکل شما جدی نباشد شاید 
برای مدت زیادی منتظر بمانید. اتاق های مراقبت های صحی 

عاجل خیلی گران هستند. اگر مشکل شما عاجل نیست، باید یک 
وعده مالقات قبلی در یک کلینیک یا معاینه خانه داکتر بگیرید.

لوبنا وقتی که ترکاری را ریز ریز می کرد، دست خود را زخمی کرد. عماد، شوهراو، به یک تکسی 
زنگ زد و آنها به نزدیک ترین اتاق عاجل شفاخانه رفتند. لوبنا و عماد نمی توانستند انگلیسی بخوانند 

و گپ بزنند، آنها نمی توانند که اسناد شفاخانه را خانه پوری کنند. شما اگر به جای لوبنا یا عماد بودیدد 
چطور احساس می کردید ؟ لوبنا و عماد باید چه کار می کردند؟

 

کلینیــک هــای مراقبــت های صحی عاجل. در بعضی از محله ها ، 
کلینیک های مراقبت های صحی عاجل وجود دارد. این کلینیک 
ها برای موقعیت هایی است که شما مریض هستید یا زخمی شده 
اید که به مراقبت صحی عاجل نیاز دارد، اما به اندازه اتاق های 

عاجل جدی نیستند. شما به یک وعده مالقات قبلی نیاز ندارید.

اتاق های 
عاجل برای 

مشکالت 
صحی عاجل و 
جدی می باشد.

مراقبــت های صحی8
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در مورد تجربیات گذشته تان با مراقبت های صحی فکر کنید.

r چطور تصمیم می گرفتید که چه کار کنید؟

r آیا شما برای مراقبت های صحی ، گزینه های انتخاب داشتید؟

r ایا تجربیات شما با فراهم کنندگان خدمات صحی مثبت بود یا منفی؟

 نگرانی های صحی در طرف چپ را با کاری که شما باید انجام دهید در طرف راست، 
مطابقت دهید.*

شما برای سه روز تب دارید.  .1

شما زکام گرفته اید و ریزیش دارید.  .2

شما مدت دو ماه می شود که احساس   .3
غمگینی و ناراحتی می کنید.

شما احساس خستگی می کنید.  .4

شما فکر می کنید که یکی از استخوان   .5
های شما شکسته است.

شما یک درد شدید شکمی دارید.  .6

الف. خودتان آن را تداوی کنید.

ب. به یک داکتر بروید.

ج. به اتاق عاجل در یک شفاخانه بروید.

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 
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در مورد اینکه آیا وضعیت های صحی صفحه 95 جزئی است 
)اگر به حال خود مانده شوند بهتر می شوند و یا با مراقبت های 

خانه گی بهتر خواهند شد(، نیاز به تداوی دارند، یا وضعیت است 
که خطر جانی را در پی دارد فکر کنید. هر یک از وضعیت ها را 

با تصویر مربوطه صحیح در ذیل مطابقت دهید.*

شما باید:اگر شما موقعیتی دارید که:

1. جزئی است

 

2. شاید نیاز به مراقبت 
های صحی داشته باشد

3. ناگهانی و جدی است

اگر شک داشتید، به یکی از دوستان یا به مدیر دوسیه خود برای گرفتن 
مشوره به تماس شوید.

از آنجا که هزینه مراقبت های 
صحی بسیار گران است، اکثر 

آمریکایی به پروگرام های 
بیمه صحی متکی هستند.

ج. به اتاق عاجل در یک 
شفاخانه بروید.

ب. در خانه تداوی کنید.

ج. یک داکتر را مالقات کنید.

مراقبــت های صحی8
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عالئم ذیل، بعضی از عالئم رایج در ایاالت متحده است که مربوط به صحت می باشد. 
عالئم ردیف باالی را با معنی صحیح آن در دریف پایین مطابقت دهید.*

.1.2.3.4.5.6

د. اتاق عاجلج. زهرب. دواخانهالف. شفاخانه
ه. کومک های 

اولیه
و. خطر

پرداخت هزینه مراقبت های صحی

سواالت ذیل را در مورد مراقبت های صحی در کشور خودتان یا کشوری که در آن 
 درخواست پناهنده گی داده بودید، در نظر بگیرید. 

r هزینه های صحی را چطور پرداخت می کردید؟

r آیا این هزینه ها گران بود؟

مراقبت های صحی در ایاالت متحده گران است، و در خیلی موارد تعداد کمی از مردم قادر هستند که 
تمام هزینه های مراقبت های صحی خود را، خودشان پرداخت کنند. پروگرام های دولتی هزینه خدمات 
صحی را برای افراد با درآمد کم که برای این پروگرام ها واجد شرایط هستند، پرداخت می کند. سایر 

مردم به بیمه های صحی متکی هستند که هزینه مراقبت های صحی شان را پرداخت کند.

بیمه صحی
 

مردمی که بیمه صحی دارند، به شرکت های بیمه به شکل منظم هزینه ای را پرداخت می 
کنند، و در عوض، شرکت های بیمه هزینه مراقبت های صحی آنها را پرداخت می کند. 

بسیاری از کارفرما ها به کارمندان خود پالن بیمه را پیشنهاد می دهند، و در بعضی موراد 
جزئی از هزینه را به شکل ماهوار پرداخت می کنند. باقی مانده ی هزینه بیمه از چک 

پرداخت حقوق کارمندان به همراه مالیه آن کسر می شود. کارگران که تازه شروع به کار 
می کنند معموال باید مدتی را صبر کنند تا برای بیمه صحی واجد شرایط شوند. این امکان 

وجود دارد که بیمه صحی تان را خودتان بخرید، اما این بیمه خیلی گران می باشد.

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 
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ماریا به شکل نیمه وقت، ساعت 9 دالر، کار می کند. او امتیاز مراقبت های 
صحی را برای فامیل خود دریافت کرده است. شوهرش لویس تمام وقت کار 
می کند، اما او این امتیازات را دریافت نمی کند. یک کار تمام وقت به ماریا 

کاری پیشنهاد شده است که ساعت 13 دالرپرداخت می کند، ما او امتیاز 
مراقبت های صحی را دیگر دریافت نخواهد کرد. شما اگر به جای ماریا 

بودید چه کار می کردید؟ چرا امتیاز مراقبت های صحی مهم است؟ 

 RMA - Refugee Medical( کومک های صحی مهاجرین
Assistance(، بیمه صحی دولتی )MEDICAID(، بیمه صحی 

)MEDICARE( برای افراد مسن
مهاجرین هم برای کومک های صحی مهاجرین (RMA) وهم برای 

(MEDICAID) واجد شرایط هستند که درخواست بدهند.هر دو پروگرام هزینه 
مراقبت های صحی افراد مسن و کم درامد را پوشش می دهد، اما تا زمانی 

که آنها بتواند از طریق کارفرمای که کار می کنند اما در آمد پایین دارند می 
باشد، اما این پروگرام ها تا زمانی قابل استفاده است که این افراد بتوانند بیمه 
ای را از طریق کارفرما و یا خودشان بگیرند. مهاجرین باالی سن 65 سال 
برای دریافت Medicare واجد شرایط هستند. این یک پروگرام فدرال است 

که برای افراد باالی سن 65 سال کومک می کند تا هزینه مراقبت های صحی 
شان را پرداخت کنند.

نوع بیمه را با تصویر افرادی واجد شرایط آن مطابقت دهید. 
راهنمایی: یکی از جواب ها برای دو نوع بیمه صدق می کند.*

Medicare .1
 Refugee Medical .2

Assistance (RMA)
Medicaid .3

الف. این نوع بیمه برای افرادی است که کار 
می کند اما در آمد پایین دارند کسانی که قادر 

نیستند بیمه را از طریق کارفرمای خود بگیرند. 
مهاجرین برای این بیمه واجد شرایط هستند.

ب. این نوع بیمه صحی برای افرادی کومک 
می کند که سن شان باالی 65 باشد. مهاجرین 

برای این بیمه واجد شرایط هستند.

برای افراد مسن کارگر با 
در آمد کم، دولت پروگرامی 
را پیشنهاد میکند که هزینه 
مراقبت های صحی را برای 

این افراد برای مدت زمان 
محدود، پرداخت می کند.

در ایاالت متحده آمریکا، شما 
از این حق برخوردارید که از 
خدمات ترجمه مستفید شوید 

و معلومات شما به شکل 
محرمانه حفظ شود.

مراقبــت های صحی8
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حقوق مراقبت های صحی شما 
 

در ایاالت متحده شما دو نوع حقوِق مهِم مراقبت های صحی دارید. شما حق دارید از 
خدمات ترجمه استفاده کنید، شما حق دارید که معلومات شما محرمانه بماند. حق محرمانه 

بودن، یعنی اینکه داکتر و نرس شما نمی توانند به هیچ کسی هیچ چیزی درباره صحت شما 
بگویند مگر اینکه شما اجازه بدهید.

خدمات ترجمه
شما نیاز دارید که با داکتر خود ارتباط برقرار کنید و قادر باشید که گب داکتر را بفهمید که 

بتوانید تداوی صحیح را دریافت نمایید. اگر شما احساس می کنید که نیاز به ترجمان زبان دارید که با 
داکتر شما ارتباط برقرار کند، شما حق دارید که یک ترجمان داشته باشید که به شما کومک کند. اداره 

اسکان مجدد شما می تواند با شفاخانه تماس بگیرد تا برای شما یک ترجمان هماهنگ کند.

پاو مو هفته بعد یک وعده مالقات قبلی با داکتر دارد. او کمی انگلیسی گپ می زند، اما دفعه قبل که او 
یک داکتر را دیده بود او نتوانست که بسیاری چیزها را که داکتر گفته بود بفهمد. شما چطور احساس می 

کنید اگر به جای پاو مو بودید؟ پاو مو باید چه کار کند؟

نحوه ای درخواست کردن ترجمان را تمرین کنید. در ذیل دو راه ذکر شده است که شما می 
توانید ترجمان درخواست کنید.

r I don’t understand English. Can I please have an interpreter?

r I speak Dari. I would like to talk to someone in that language.

محرمانه بودن
مطابق قانون، هر چیزی که بین شما و فراهم کننده مراقبت های صحی می گذرد، محرمانه است. فراهم 

کننده مراقبت های صحی نمی تواند به فامیل شما، به دوستان شما و یا به کارفرمای شما در مورد 
موقعیت صحی شما چیزی بگوید، مگر اینکه شما اجازه بدهید.

اوما برای حامله شدن مشکل دارد. شوهر اوما نمی خواهد که او با داکتر در این مورد گپ بزند. او 
نگران است که داکتر به کسی در این مورد چیزی بگوید. شما چه احساسی دارید اگر در این موقعیت 

باشید؟ چه چیزی برای اوما و شوهرش مهم است که در مورد داکتران در ایاالت متحده بفهمند. 

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 
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با دوست خود درباره 
اینکه چرا محرمانه بودن 

با داکتر مهم است، گپ 
بزنید.

مفهوم کلی صحت آمریکایی
در دایره های زیر رسامی کنید که نشان بدهد شما چه فکری 

راجعه به رفتار صحی دارید.

 

آمریکایی ها بر این باور هستند که از بسیاری از مریضی ها می توان از 
طریق پاکیزگی، تغذیه صحیح، تمرین های سپورت و خواب صحیح جلوگیری 

کرد. آنها کاالهایی می پوشند که آنها را در سرما گرم نگه دارد و کاالهایی 
که در گرما به آنها کومک کند که خنک باشند. بسیاری از آنها سالی یک بار 

برای چک آپ به داکتر می روند که 
اگر کدام مشکل صحی دارند قبل از 

اینکه این مشکل جدی شود، در مورد 
آن بفهمند. آنها سالی دو بار به داکتر 
دندان می روند تا دندان های خود را 

شستشو دهند، تا از مشکالت جدی در 
برابر دندان های خود محافظت کنند.

اکثر آمریکایی ها سالی یک بار 
برای چک آپ )معاینه( به داکتر 

می روند که اگر کدام مشکل صحی 
دارند قبل از اینکه این مشکل جدی 

شود، در مورد آن بفهمند.

نظافت شخصی برای گرفتن و حفظ 
کردن یک شغل بسیار مهم می 

باشد.

مراقبــت های صحی8
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داکتر ها در ایاالت متحده شاید به روش داکتران دیگر در کشورهای دیگر آشنا نباشند. شما نیازدارید که 
به داکتر خود در مورد تداوی هایی که در گذشته شما و اطفال شما دریافت کرده است، توضیح دهید. و 

در مورد راه ها و دوا هایی که در کشور خودتان استفاده می کردید، توضیح دهید. این برای شما مهم 
است که بعضی از دکتران و نرس ها در ایاالت متحده فکر می کنند که بعضی از دوا ها و راه ها در 

کشورهای دیگر که استفاده می شوند، بی خطر نیست. بعضی از این دوا ها و روش های تداوی شاید در 
ایاالت متحده غیر قانونی باشد.

سو نینگ دل درد دارد، او از گیاهی از کشور خودش برای تداوی استفاده می کند. بعد از مدتی، 
سونینگ باز هم احساس می کند که خوب نشده است و به مالقات داکتر می رود. وقتی سونینگ از 

گیاهی که استفاده کرده است به داکتر می گوید داکتر متعجب می شود. داکتر به او می گوید که دیگر 
از آن گیاه استفاده نکند. چرا داکتر به او می گوید که دیگر از آن گیاه استفاده نکند؟ اگر شما به جای 

سو نینگ بودید آیا به گپ داکتر گوش می دادید و از گیاه استفاده نمی کردید؟ چه چیزی را سونینگ از 
مراقبت های طب سنتی در ایاالت متحده باید به خاطر داشته باشد؟

پاکیزگی و نظافت شــخصی
 

اکثر آمریکایی ها روزی یک بار حمام می روند، روزی دوبار دندان های خود را بورس 
می زنند، موهای خود را اکثر اوقات شامپو می زنند، از مواد بر طرف کننده بوی بدن 

روزی یک بار استفاده می کنند و لباس های خود را بارها می شویند. فروشگاه ها تعداد 
زیادی از محصوالتی را می فروشند که به مردم کومک می کنند که کثیف به نظر نرسند و 
یا اینکه کدام بوی عرق نداشته باشند. صحت شخصی برای گرفتن و حفظ کردن یک شغل 

بسیارمهم می باشد.

آمر متیوس به او می گوید که باید هر روز حمام کند و از مواد عرق گیر استفاده کند. اگر شما به جای 
متیوس می بودید چه احساس می کردید؟ متیوس چطور می توانست از این وضعیت اجتناب کند؟

تغذیه مناسب
تغذیه مناسب به معنی خوردن غذاهای مناسب است که بتوانیم خود را صحتمند نگه داریم. تغذیه مناسب 

همچنین به این معنی است که خوردن غذاهایی که باعث مشکالت صحی می شوند را کم کنیم، اگر بیشتر 
اوقات و به مقدار زیادی از آنها استفاده کنیم این غذاها باعث مریضی های جدی می شود . این غذاها 
شامل چیزهایی می شود که دارای شکر، نمک و چربی زیادی می باشد (غذاهای سرخ شده، شیرینی 

جات، و نوشابه ها).

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 
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دور تصویر غذاهایی که نشان می دهد که صحی هستند را در ذیل حلقه کنید. روی 
غذاهایی که صحی نیستند را خط بکشید.*

 

می توانید درباره غذاهای دیگری را که صحی یا غیر صحی هستند فکر کنید؟ بعضی از 
آنها را در ذیل رسامی کنید.

غذاهای غیر صحیغذاهای صحی

الف. شیرینی

ه. شیر

ط. نوشابه

ب. مرغ

و. روغن

ی. سبزیجات

ج. میوه جات

ز. برنج

ک. آب

د. چپس

ح. غذاهای نمکی

مراقبــت های صحی8
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بشقاب ذیل به شما این ایده را می دهد که بفهمید که چه غذایی بخورید که صحتمند بمانید. 

به یاد داشته باشید که برعالوه خوردن غذاهای صحی و رژیم مناسب، تمرین های ورزشی مثل هر 
روز پیاده روی کردن به مدت 20 دقیقه بسیار مهم است که یک ذهن و بدن صحتمند داشته باشید.

مراقبت های صحت روانی
صحت روانی به این وابسته است که شما چطور احساس می کنید و چطور با زندگی مقابله می کنید. 
همچنین صحت روانی به این بستگی دارد که چطور فشارهای روحی را در زندگی کنترول می کنید. 

در مورد اینکه به صحت روانی در کشور شما یا کشوری که در آن درخواست پنا هندگی 
 دادید چطور رسیدگی صورت میگرفت، فکر کنید.

r آیا مردم از مشکالت روانی گپ می زدند؟

r با چه کسی راجع به مشکالت روانی گپ می زدند؟

r مردم چطور با فشار روحی مقابله می کردند؟

r چه راه هایی برای مقابله با فشار روحی معمول بود؟

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 



104

آمریکایی ها بر این باورند که صحت روان به اندازه صحت فیزیکی مهم 
است، و زمانی که الزم باشد، و مراقبت های صحی خوب شامل تداوی توسط 
یک متخصص صحت روانی می شود. مهاجرین و سایر افرادی که تازه آمده 
اند نیاز دارند که توجه خاصی به صحت روانی خود داشته باشند بخاطریکه 
که آنها واقعه های سختی را در گذشته تجربه کرده اند، و اغلب فشار روحی 

زیادی را تجربه می کند زمانی که خود را با زندگی در ایاالت متحده وفق 
می دهند. اگر شما زمانی احساس کردید که زندگی خیلی سخت شده است و 
شما نمی توانید با فعالیت های روزمره مقابله کنید، شما باید به دنبال خدمات 

صحی روانی بگردید. اداره اسکان مجدد شما به شما در مورد یافتن این 
خدمات کومک می کند، و معلومات شما به شکل محرمانه حفظ می شود.

بعد از 6 ماه زندگی در ایاالت متحده نمینا پشت خانه اش بسیار دق شده 
است. او می دانست که دق شدن پشت خانه خانه عادی است، اما بعداز گذشتن 
زمانی او احساس کرد که خیلی غمگین است، و فقط خانه اش را زمانی ترک 
می کرد که به سر کار می رفت. نمینا باید چه کار کند؟ چرا این مهم است که 

نمینا توجه خاصی داشته باشد به اینکه چطور احساس می کند؟

در مورد اینکه شما در وقت داشتن احساس ناراحتی و فشار 
 روحی چه می کنید فکر کنید.

r چطور با آن مقابله می کنید؟

r چیزهای دیگری که شما می توانید انجام دهید کدامند؟

r با چه کسی صحبت می کنید؟

آمریکایی ها بر این باورند که 
صحت روانی به اندازه صحت 

فیزیکی مهم است.

مراقبــت های صحی8
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این تمرین را با دوست خود در مورد درخواست کردن کومک از کسی دیگر اجرا کنید.

r شخص اول: سالم! امروز حال شما چطور است؟

r .شخص دوم: من در این اواخر احساس خوبی ندارم

r شخص اول: چه گپ شده است؟

r .شخص دوم: من احساس هایی که قبال داشتم را دیگر ندارم

r شخص اول: منظورت چی است؟

r  شخص دوم: من خیلی خوشحال نبوده ام. و من نمی دانم در این مورد چه کار
کنم ؟ می توانی به من کومک کنی؟

با دوست خود در مورد دیگر روش های درخواست کومک از دیگران فکر کنید.

اگر شما در مورد اینکه احساس خود را بیان کنید مشکل دارید، ضمیمه C را نگاه کنید: 
برای راهنمایی بیشتر چهره های احساسات صفحه 226 را مشاهده کنید.

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 



106

خالصه*

 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم: 

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

آیا شما بعد ازاینکه به ایاالت متحده آمدید یک معاینه صحی خواهید داشت؟  .1

بلی.  الف. 

نخیر. ب. 

بعضی از روش های که مردم در ایاالت متحده هزینه های مراقبت های صحی را پرداخت   .2
می کنند چیست؟

بیمه صحی (اغلب توسط کارفرما ارائه می شود).  الف. 

پروگرام دولتی که بعضی از هزینه های مراقبت های صحی را پرداخت می کند، که برای  ب. 
افراد کم درامد می باشد و برای مدت محدودی ارائه می شود. 

با هزینه شخصی خود.  ج. 

پروگرام های دولتی که تمام هزینه مراقبت های صحی را برای همه مردم پرداخت می کند.  د. 

گزینه های الف، ب و ج. ه. 

مراقبــت های صحی8

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 221 آمده است.
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یک شخص زمانی باید به اتاق عاجل برود که دچار مشکل صحی جدی می باشد.  .3

صحیح.  الف. 

غلط. ب. 

کدام موارد ذیل است که آمریکایی فکر می کند به پیشگیری از مریضی ها کومک می کند؟  .4

تمرین های سپورتی دوامدار.  الف. 

خوردن غذاهایی با شکر و نمک زیاد.  ب. 

خوابیدن کافی در شب.  ج. 

پاک بودن.  د. 

گزینه های الف، ج و د. ه. 

اگر شما به داکتر تان چیزی بگویید، داکتر شما موظف است آنرا به فامیل، دوستان و   .5
کارفرمای شما بگوید.

این صحیح است.  الف. 

این غلط است. ب. 

8 هشتممراقبــت های صحی فصل 



Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

9
این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند

پالنگذاری مصارف «
اماکن خریداری «
مالیات ها، بانکداری، و تاریخچه اعتباری «

هزینه زندگی در ایاالت متحده بسیار باال است. به این خاطر است که کار 
پیدا کردن برای افراد کالن سنی که کار میتوانند بسیار مهم است. شما باید 
در مصرف پول خود بسیار متوجه باشید، تا اینکه بیشتر از حد توان خود 
مصرف نکنید. کارکنان اداره اسکان مجدد تان برای ساختن بودجه به شما 

کومک خواهند کرد. داشتن یک بودجه به شما کومک میکند تا بدانید که چقدر 
پول دارید، چقدر مصرف میتوانید، و چقدر ذخیره میتوانید.

حفظ نمودن یک بودجه به شما کومک 
میکند تا بدانید که چقدر پول دارید، چقدر 
مصرف میتوانید، و چقدر ذخیره میتوانید.

فصل نهم
مدیریت پول
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه درباره مدیریت پول در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد 

بود که این کلمات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

affordتوانایی
لیلت و عبدل به حساب بانکی شان نگاه میکنند تا معلوم 

شود که آیا توانایی خرید یک موتر را دارند.

budget

change

cheap

coins

dollar

expensive

money

sales tax

wallet

How much  
does it cost?

نهم 9فصل 
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پالنگذاری مصارف
شما باید هر ماه هزینه های اولیه زندگی و دیگر مصارف خویش را پرداخت 

کنید.

مصارف عادی شما در کشور خودتان یا کشوری که در آن 
پناهنده بودید، چقدر بود؟

در ایاالت متحده، موارد ذیل هزینه های عمده زندگی شما خواهد بود:
 

کرایه خانه: این پرداختی شــاید کالن ترین 
مصرف شما بصورت ماهوار باشد.

هانی در مورد گران بودن کرایه خانه در ایاالت 
متحده میدانست، اما زمانیکه اولین قبض برق 

خود را دریافت کرد متعجب شد. چی مصارف 
دیگر را هانی در زندگی خود خواهد داشت؟

 

خدمات رفاهی. این شــامل برق، گاز یا تیل، 
آب، یا جمع آوری آشغال میباشد. بعضی از این 
مصارف ممکن است در کرایه خانه شما شامل 
باشند، اما شما باید یکی یا بیشتر از این موارد 
را بطور جداگانه پرداخت نمایید. در اکثر نقاط 

ایاالت متحده، قبض برق و گاز یا تیل ممکن 
است در فصل زمستان و تابستان که نیاز به 

گرما یا سرمای بیشتر داشته باشید، بلندتر باشند.

غذا. شــما میتوانید در خریداری غذا با جستجوی 
ارزان ترین فروشگاهها و محصوالت و 

خریداری محصوالت حراج شده پول ذخیره 
کنید.

شما باید هر ماه هزینه های 
اولیه زندگی و دیگر مصارف 

خویش را پرداخت کنید.

اگر اهداف بلند مدت مانند 
تحصیالت یا خرید یک خانه 
دارید، شما باید یک مقدار 
مشخص پول را بصورت 

ماهوار در حساب پس انداز 
خود ذخیره کنید.

پول مدیریت  9
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مصارف عمده زندگی که در صفحات 110 و 111 ذکر شده اند و شما آن را در گذشته   
پرداخت کرده باشید را حلقه نمایید.

مراقبت طفل. (برای کســب معلومات بیشــتر در مورد مراقبت 
طفل، فصل 12 را مشاهده کنید.)

حمل و نقل. این شــامل هزینه رفت و آمد به کار، فروشــگاهها، و 
رفتن به وعده های مالقات میباشد.

تلفون. شــما ضرورت دارید تا هزینه تلفون خود را بطور ماهوار 
پرداخت کنید. به یاد داشته باشید که زنگ زدن به کشورهای 

دیگر گران میباشد. با مردم اجتماع خود گپ بزنید تا در مورد 
بهترین راه های تماس به خارج از ایاالت متحده آگاه شوید.

قرضه مســافرت. بعد از 6 ماه از رســیدن شــما به ایاالت متحده، 
شما باید بازپرداخت قرضه مسافرت خود را بطور ماهوار 

شروع کنید تا اینکه تمام قرضه را پرداخت نمایید.

مراقبــت صحــی. بعــد از اینکه یک وظیفه تمام وقت بگیرید، ممکن 
است برایتان بعضی از انواع بیمه صحی داده شود. با آن هم، 

اکثر وظایف ابتدایی در ماه های اول استخدام کارمند بیمه صحی 
را فراهم نمی کنند. ممکن است ضرورت به خریداری بیمه داشته 

باشید.
پس انداز و حمایت فامیل خارج از ایاالت متحده. اگر اهداف بلند 

مدت مانند تحصیالت یا خرید یک خانه دارید، شما باید یک مقدار 
مشخص پول را بصورت ماهوار در حساب پس انداز بانکی خود 

ذخیره کنید. همچنین ممکن است ضرورت به حواله پول برای 
حمایت اعضای فامیل شما که هنوز در کشور خودتان هستند، 

داشته باشید. زمانیکه یک وظیفه داشته باشید و بدانید که مصارف 
ماهوار شما چقدر میشود، میتوانید تصمیم بگیرید که چقدر ذخیره 

کنید و چقدر بطور ماهوار به خانه خود حواله نمایید.

نهم 9فصل 
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در ذیل نمونه های از مصارفی است که احتماالً شما باید در ساختن بودجه در ایاالت متحده 
در نظر بگیرید.

توضیحات و یادداشتهانوعیت مصرف
هزینه در ایاالت متحده

فامیل 5 نفری1 نفر

کرایه خانه

خدمات رفاهی
)گاز، برق، وغیره(

اوسط مصارف ماهوار

غذای تهیه شده در خانه در مقابل غذا خوردن در بیرونغذا

هزینه برای هر طفلمراقبت طفل

حمل و نقل عامه در مقابل داشتن موتر شخصیحمل و نقل

داخلی، مصافه طوالنی، خارجتلفون

باید در مدت 36 ماه بازپرداخت شودقرضه مسافرت

از طرف وظیفه در مقابل خریدن بیمه بطور بیمه صحی
شخصی در مقابل نداشتن بیمه صحی

پس انداز و حمایت فامیل مقیم خارج، لباس، دیگر مصارف
وسایل خانه، وسایل پاکاری، وسایل مکتب

پول مدیریت  9
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مصارف دیگر که باید در مورد آن فکر کرد:

توضیحات و یادداشتهانوعیت مصرف
هزینه در ایاالت متحده

فامیل 5 نفری1 نفر

بیرون رفتن

سرگرمی ها

تلویزیون/انترنت/موبایل

فعالیت های اضافی

ساتون برای حمایت مالی سه طفل و ارسال پول به فامیل اش در خارج دو وظیفه را انجام میداد. او 
همیشه در جریان وقت کمی که برای سپری کردن با اطفال اش داشت احساس خستگی میکرد. اگر شما 
به جای ساتون باشید، بعضی کارهایی را که باید انجام بدهید، چی خواهد بود؟ با چی کسی در مورد این 

چالش ها گپ خواهید زد؟

نهم 9فصل 
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 ممکن است چیزهایی وجود داشته باشند که شما یا اعضای 
فامیل تان بخواهید در ایاالت متحده بخرید. برای اهداف بودجه 

سازی، این نکته بسیار مهم است تا چیزهایی که فامیل شما 
میخواهند را در مقابل چیزهایی که نیاز دارند، شناسایی نمایید. 
بعضی اقالم خواستنی ممکن است گران و غیر ضروری باشند، 
و ممکن است بر نیازهای فامیل شما تاثیر بگذارد. اقالم ذیل که 
فامیل شما به آن نیاز خواهند داشت را حلقه کنید. چیزهایی که 

فامیل شما ضرورت ندارند، اما می خواهند را خط بزنید.*

سوپرمارکت ها مشهورترین 
نوع فروشگاههای غذا 

میباشند.

ت. موترب. لباس مناسبالف. یک وظیفه 

ح. خانه کالن ج. وسایل بهداشتی ث. حبوبات 

 خ. آپارتمان یا 
خانه مناسب 

ذ. تلویزیون د. تمرین منظم 

س. آبز. سبزیجات ر. مدرک دانشگاهی 
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از کجا خرید کنید
فروشگاهها و مارکت ها در ایاالت متحده اجناس و خدمات مختلف را عرضه میکنند. 

در مورد محل خریداری در کشور خود یا کشور پناهندگی، فکر کنید.

r از کجا غذا خرید می کردید؟

r از کجا دوا خرید می کردید؟

r دیگر نیازهای خانه را از کجا خرید می کردید؟

r از کجا لباس و کفش پیدا می کردید؟

سومیترا در مورد اماکن مختلف خرید در اجتماع خود آموخت. او میدانست که یک بودجه دارد، بنابراین 
وقت زیادی را صرف رفتن به فروشگاههای مختلف برای پیدا کردن ارزان ترین قیمت نمود. اما این 
کار وقت زیادی گرفت، و بعد از اینکه سومیترا وظیفه گرفت، او همیشه وقت رفتن به فروشگاههای 

مختلف را نداشت. چی کارهایی را باید سومیترا انجام دهد؟

در ذیل بعضی اماکن مشهور خریداری در ایاالت متحده آمده است:
 

ســوپر مارکت ها. این مشــهورترین نوع فروشــگاه غذا میباشد. اکثر این فروشگاهها 
محصوالت پاکاری، لوازم آرایشی، مجالت، وسایل خانه، و دواهایی که نیاز به نسخه داکتر 

نداشته باشند را نیز می فروشند.

 
دواخانه ها. این فروشــگاهها معموال یک دواخانه دارند که در آن دواهای دارای نســخه داکتر 

فروخته میشود. اکثر این فروشگاهها دواهای بدون نسخه داکتر، لوازم آرایشی، مجالت و 
محصوالت غذایی را نیز می فروشند. محصوالت غذایی اغلبا گران تر و از لحاظ انتخاب 

محدود تر از یک سوپر مارکت میباشد.

فروشــگاههای زنجیره ایی. این فروشــگاهها لباس، کفش، فرنیچر، لوازم خانه، لوازم 
آشپزخانه، و دیگر اقالم غیر غذایی را می فروشند.

 
فروشــگاههای انکشــاف خانه. این فروشــگاهها محصوالت مربوط به تعمیر و حفظ و 

مراقبت خانه، مانند ابزارها، وسایل، چوب، و گیاهان را می فروشد.

نهم 9فصل 

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 221 آمده است.



116

فروشــگاههای تخفیف. این فروشگاهها آن 
محصوالتی که در فروشگاههای زنجیره ایی سنتی 

پیدا میشود را ارزان تر عرضه میکند. بر عالوه 
لباس و لوازم خانه، این فروشگاهها اجناس برقی و 

محصوالت غذایی نیز می فروشند.

دکانهای ترفت. این دکانها اجناس مســتعمل، مانند 
فرنیچر، ظرف و کاسه، و لباس را با قیمت کاهش 
یافته می فروشند. خریداری اجناس مستعمل برای 

آمریکایی عادی است.

 
فروشــگاههای غذایی قومی. اغلبا این فروشگاهها 

مال مهاجرین یا پناهجویان اسبق میباشد و توسط آنها 
مدیریت میشود. شما میتوانید غذاهای مشابه با کشور 

خود را در یک فروشگاه قومی پیدا کنید.

فریبا در پیدا کردن بعضی غذاها از سوپر مارکت های ایاالت متحده که او در 
کشور خودش از آنها لذت میبرد، با مشکل مواجه بود. او برای یافتن بعضی 

از این چیزها باید به کجا برود؟ فریبا از چی کسی کومک بخواهد؟

 

فــروش در حویلــی و گراج منزل. در این نوع 
فروشات، مردم معموال اجناس خانه خود را بسیار به 

قیمت پایین می فروشند. این نوع اماکن برای خرید 
وسایل خانه، فرنیچر و لباس بهترین هستند. فروش و 
حراج در حویلی و گراج منزل در روزنامه یا توسط 

عالیم در همسایگی اعالم میگردد.

قبل از اینکه بسما در ایاالت متحده زندگی کند، او هیچگاه فرنیچر مستعمل 
استفاده نکرده بود. او میخواهد تا فرنیچر مستعمل که اداره اسکان مجدد به 
وی داده است را تعویض کند، اما پول کافی برای خرید اجناس جدید ندارد. 

اگر شما به جای بسما می بودید، چه احساسی می داشتید؟ بسما چی کار 
میتواند؟

شما میتوانید غذاهای مشابه با 
کشور خود را در یک فروشگاه 

قومی پیدا کنید.

مالیات ها در ایاالت متحده 
پرداخت کننده خدماتی هستند که 

همگی از آن استفاده میکند.
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پرداخت مالیات
مالیات ها در ایاالت متحده پرداخت کننده خدماتی هستند که تمام باشندگان به شمول مهاجرین از آن 

استفاده میکنند. مالیات ها تحصیالت عامه؛ حفظ و مراقبت سرک ها و شاهراه ها؛ پولیس، اطفاییه؛ و 
خدمات عاجل؛ و پروگرام های خدمات اجتماعی را پرداخت میکند. مردمی که در ایاالت متحده زندگی 

میکنند سه نوع مالیات می پردازند:

پیتر هاتو هیچگاه قبال مالیات پرداخت نکرده بود، و او نمیدانست که مالیات برای چی است. او از کسر 
شدن مقداری پول بطور هفته وار از هر چک کاری خودش احساس ناراحتی میکرد. در مورد مالیات به 

پیتر هاتو چی گفته میتوانید؟

 

مالیات بر درآمد. هر شــخصی که کار میکند مالیات بر درآمد فدرال پرداخت 
میکند، و باشندگان بعضی ایاالت یک مالیات بر درآمد ایالتی نیز پرداخت 

میکنند. این مالیات ها توسط کارفرمای شما از چک کاری تان گرفته میشود. 
اگر شما پایین تر از یک مقدار مشخص درآمد داشته باشید، دولت مقداری از 

مالیات پرداخت شده شما را برایتان پس میدهد.

مالیــات بــر امــالک خصوصی. دولت های محلی مالیات خانه ها، زمین، و 
ساختمان تحت ملکیت شما را جمع آوری میکند. صاحب خانه شما این مالیات 
ها را از خانه یی که شما کرایه کرده اید می پردازد. در بعضی جاها مالیات 

ملکیت موتر نیز جمع آوری میشود.

مالیات بر فروشــات. در اکثر ایاالت مردم برای چیزهایی که میخرند مالیات 
پرداخت میکنند. مالیات بر فروش به قیمت اصلی جنس اضافه میگردد. در 

بعضی ایاالت، هیچ مالیات بر فروش در بعضی اجناس وجود ندارد، مانند غذا 
و دوا. مالیات بعضی اقالم مانند سیگرت و الکل زیادتر میباشد.
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کارهایی که مالیات ایاالت متحده هزینه آنرا پرداخت میکند را 
حلقه کنید. کارهایی که مالیات هزینه آنرا پرداخت نمیکند را خط 

بزنید.*

ب. سرک ها و الف. تحصیالت عامه 
شاهراه ها 

ت. تعمیرات خانه 

ث. موتر شخصی 
یک شخص 

ح. الکل و سیگرت ج. خدمات عاجل 

 خ. محصوالت 
لباس شویی 

د. پروگرام های 
خدمات اجتماعی 

پول خود را در کشور خود یا در کشور پناهندگی خود کجا 
نگهداری میکردید؟

اکثر آمریکایی ها پول شان 
را در یک بانک نگهداری 

میکنند، بخاطریکه این پول 
توسط دولت ایاالت متحده 

بیمه شده است. این به معنای 
اینست که اگر پول از بانک 

گم یا سرقت شود، دولت 
ایاالت متحده آنرا پس پرداخت 

خواهد کرد.
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بانکداری
آمریکایی ها معموال پول خود را در یک بانک یا اتحادیه اعتباری نگهداری میکنند به جای اینکه این کار 
را در خانه کنند. پولی که شما در بانک میگذارید توسط دولت ایاالت متحده بیمه شده است. این به معنای 

اینست که اگر پول از بانک گم یا سرقت شود، دولت ایاالت متحده آنرا پس پرداخت خواهد کرد. بانک 
ها حساب های مختلف برای مقاصد مختلف دارند. دو نوع حساب اصلی وجود دارد:

حســاب پس انداز. این حســاب برای پس انداز میباشــد. بانک ها در بدل این حســابات برایتان بخاطر 
نگهداری و استفاده پول سود پرداخت میکنند.

حســاب جاری. این حســاب برای پرداخت مصارف میباشــد. بانک به شــما چک میدهد تا بتوانید توسط آن 
کرایه خانه و دیگر قبض های خود را پرداخت کنید. شما باید متوجه باشید تا بیشتر از موجودی پول خود 
در حساب مربوطه چک نوشته نکنید. اگر این را انجام دهید، بانک یک فیس را برای شما اعمال خواهد 

کرد.

یک نمونه چک:

سواالت ذیل را مد نظر بگیرید:

r مزایای ذخیره کردن پول تان در یک بانک چیست؟

r چرا نگهداری پول در یک بانک در ایاالت متحده یک رویه عادی است؟

r چرا نگهداری پول در یک بانک مصون پنداشته میشود؟

در کشور خودش، ملیون همیشه پولش را در یک محل مخفی نگهداری میکرد. حاال که او در ایاالت 
متحده است، او از نگهداری پولش در یک بانک احساس راحتی نمیکند، با اینکه او میداند که اکثر مردم 
در ایاالت متحده از بانک ها برای ذخیره پول استفاده میکنند. به ملیون چی گفته میتوانید؟ چرا یک بانک 

محلی مصون برای گذاشتن پول شما است؟
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کارت اعتباری و تاریخچه اعتباری

آمریکایی ها از کارت های اعتباری و پالن اعتباری برای خریدهای کالن 
مانند موتر و لوازم خانه استفاده میکنند. به جای اینکه تمام هزینه خرید را در 
زمان خریداری پرداخت کنید، این کارت ها و پالن ها زمینه پرداخت پول را 

در اقساط کوچک به مرور زمان فراهم میکند.

زمانیکه شما از یک پالن اعتباری یا کارت اعتباری استفاده میکنید، شما 
پول قرض گرفته اید. بانک یا شرکتی که کارت اعتباری را صادر کرده 

است، نسبت به مقداری که قرض دار باشید سود اعمال خواهد کرد. و شما 
باید بصورت ماهوار آنرا پرداخت کنید. اگر شما یک پرداختی را از دست 

بدهید، شرکت کارت اعتباری میتواند یک فیس را بر شما اعمال کند. اگر شما 
پرداختی های زیادی را از دست بدهید، ممکن است فروشگاه جنسی که خریده 

اید را پس بگیرد.

اگر شما تصمیم به گرفتن یک کارت اعتباری کنید، در استفاده آن بسیار باید با 
احتیاط باشید. فرو رفتن در قرض با استفاده کارت اعتباری بسیار آسان است. 

قبل از اینکه کدام چیزی را توسط اعتبار خریداری کنید، مطمین شوید که 
توانایی پرداخت آنرا در آخر ماه بر عالوه دیگر مصارف خود داشته باشید.

یک شرکت اعتباری پروازهای رایگان را به یو منت پیشنهاد نمود، البته 
به شرطی که او ثبت نام میکرد، بنا او این کار را انجام داد. او از کارت 

اعتباری جدید اش برای خرید چیزهایی استفاده کرد که توانایی پرداخت آنرا 
نداشت. یک ماه بعد، او یک قبض دریافت نمود. یو منت نمیدانست که باید این 
هزینه را به این زودی پرداخت کند یا اینکه مقداری زیادی سود پرداخت کند. 
یو منت چطور میتوانست از این هزینه ها جلوگیری کند؟ به یو منت در مورد 

استفاده کارت اعتباری چی گفته میتوانید؟

زمانیکه شما از یک پالن 
اعتباری یا کارت اعتباری 

استفاده میکنید، شما پول قرض 
گرفته اید و نسبت به مقداری 

که قرض دار باشید سود اعمال 
خواهد شد.

برای داشتن یک تاریخچه 
اعتباری خوب، پرداختی 

های خود را سر وقت ماهانه 
پرداخت کنید.
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در مقیاس پایین، تصویر رسم کنید یا نشان دهید یا در مورد مزایا و اضرار داشتن یک کارت اعتباری نوشته کنید. 

اضرار مزایا

در مورد مزایا و اضرار با یک دوست مباحثه کنید.

تاریخچه اعتباری
 

زمانیکه شما قرضه دارید یا از یک کارت اعتباری استفاده میکنید، شما تاریخچه اعتباری 
خود را میسازید. ادارات گزارش دهی اعتباری خصوصی یک گزارش را در مورد 

تاریخچه اعتباری شما نگهداری میکنند، و زمانیکه شما یک کارت اعتباری یا قرضه 
درخواست میکنید، بانک به این گزارش مراجعه میکند.

تاریخچه اعتباری خوب. اگر شــما پرداختی های خود را ســر وقت بصورت ماهوار پرداخت 
کنید، تاریخچه اعتباری شما خوب خواهد بود و بانک ها خواهان دادن قرضه و کارت های 

اعتباری به شما خواهند بود.

تاریخچه اعتباری بد. اگر شــما پرداختی های خود را ســر وقت انجام ندهید یا بیشــتر از آنچه 
توانایی پرداخت آنرا دارید به کارت اعتباری خود چارچ نمایید، شما تاریخچه اعتباری بد خواهید داشت. این به معنای اینست که 

گرفتن قرضه یا اعتبار برایتان در آینده سخت خواهد بود.
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اگر شما بل های خود را در کشور خود یا کشور پناهندگی خود 
سر وقت پرداخت نمی کردید، چی کار میشد؟

قرضه مسافرت
این مهم است تا مقداری پول را 

برای بازپرداخت قرضه مسافرت 
خود بصورت ماهوار ذخیره کنید. 
این اولین شانس شما برای ساختن 

تاریخچه اعتباری در ایاالت متحده 
میباشد. به یاد داشته باشید که از دست 
دادن یک پرداختی ممکن است باعث 

بد شدن تاریخچه اعتباری شما گردد. اگر در بازپرداخت این قرضه مشکل 
دارید، با اداره اسکان مجدد خود گپ بزنید.

جاسمین اولین بل قرضه مسافرتی خود را دریافت کرد. او فقط یک وظیفه 
نیمه وقت داشت، او احساس کرد که پول کافی برای بازپرداخت این قرضه 

ندارد. چرا پرداخت کردن این قرضه مهم است، حتی اگر مقدار کم باشد؟

 

پرداخــت کردن بل ها
شما باید بل های کرایه خانه و خدمات 

رفاهی خود را بصورت ماهوار سر 
وقت پرداخت کنید. اگر در پرداختی 

خود عقب بمانید، شما شرایط قرارداد 
خود را شکسته اید و ممکن است با 
مشکالت حقوقی مواجه شوید. این 
مشکالت ممکن است در گزارش 

اعتباری شما درج شوند.

پرداخت نمودن قرضه مسافرتی 
شما بصورت ماهوار اولین 

شانس ساختن تاریخچه 
اعتباری در ایاالت متحده 

میباشد.

پول مدیریت  9
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ناگی و شوهرش توانایی خواندن انگلیسی را ندارند. یک روز آنها یک پاکت را در صندوق پستی خود 
دریافت میکنند. داخل آن یک ورق یا چندین کلمه روی آن است. در ماه بعدی، آنها یک پاکت دیگر را 
دریافت میکنند. چند هفته بعد، برق آنها قطع میشود. ناگی به مدیر دوسیه خود زنگ میزند، او به خانه 

شان می آید و پاکت را پیدا میکند. ناگی بل برق را پرداخت نکرده بود، بنابراین برق قطع شده بود. ناگی 
و شوهرش باید چی کار میکردند؟

جمالت ذیل را در مورد پرداخت بل و دیگر مصارف در ایاالت 
متحده تکمیل کنید:

r ...مصارفی که در مورد آن با میدانم

r ...بل هایی که برای من جدید هستند

r ...من در مورد بسیار احساس اعتماد به نفس میکنم

r ...چیزهایی که من را مشوش میکنند

با یک دوست در مورد مصارف در ایاالت متحده گپ بزنید.

نهم 9فصل 
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خالصه*
 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 

در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

کدام یک از موارد ذیل خدمات رفاهی گفته میشود؟  .1

برق. الف. 

گاز. ب. 

جمع آوری آشغال. ج. 

تمام موارد فوق. د. 

خریدن مواد غذایی از یک دواخانه ارزان تر از خریدن از یک سوپر مارکت است.  .2

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

پول مدیریت  9

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صحفه 221 آمده است.
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کدام موارد ذیل مالیات هایی هستند که مردم ایاالت متحده پرداخت میکنند؟  .3

مالیات بر درآمد. الف. 

مالیات بر امالک خصوصی. ب. 

مالیات بر فروشات. ج. 

مردم ضرورت به پرداخت هیچ نوع مالیات ندارند. د. 

گزینه های الف، ب و ج. ه. 

اکثر آمریکایی ها پول خود را در کجا نگهداری میکنند؟  .4

در خانه زیر تخت خواب. الف. 

در یک بانک یا اتحادیه اعتباری. ب. 

در یک گاو صندوق داخل خانه. ج. 

پیش یک دوست یا قوم مورد اعتماد. د. 

دوست شما اولین وظیفه خود را شروع کرده است و یک ماه بعد او یک کارت اعتباری گرفته   .5
است. او شروع به خریدن وسایل خانه، لباس، و چیزهای زیادی با کارت اعتباری کرده است. 

او به اندازه پرداخت کرایه خانه و مصارف غذا درآمد دارد، اما به اندازه ایی درآمد ندارد 
تا بتواند هزینه های چارچ شده به کارت اعتباری خویش را پرداخت کند. بنا او نمیتواند تا 

پرداخت ماهوار خود به شرکت کارت اعتباری را انجام دهد. او چی نوع تاریخچه اعتباری 
خواهد داشت؟

تاریخچه اعتباری بد. الف. 

تاریخچه اعتباری خوب. ب. 

نهم 9فصل 
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این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند0

سازگاری فرهنگی «
مقابله با فشار روحی و شوک فرهنگی «
تغییر نقش ها در فامیلة «

مانند دیگران که خانه های خود را ترک می کنند و در یک کشور دیگر 
اسکان مجدد می گیرند، شما نیز احتماال وقتی که تالش می کنید خود را با 
کشور جدید خود سازگار کنید دچار احساس نگرانی و خستگی شوید. این 
احساسات عادی اند و به مرور زمان از بین میرود. احتماال 2 تا 5 سال 

طول بکشد تا شما با اجتماع جدید خود کامال سازگار شوید. اگر با کسانی 
که می خواهند به شما کومک کند همکاری کنید، با حوصله و صادق باشید، 
سازگاری شما با محیط جدید آسانتر خواهد شد. همچنین، اگر انگلیسی را به 

اسرع وقت یاد بگیرید، سازگاری شما آسانتر می شود. یاد گیری زندگی کردن 
در یک فرهنگ جدید آسان نیست، اما می تواند تجربه خوبی باشد چون شما 

چیز های جدید یاد میگیرید و تجربیات جدید کسب می کنید.

یاد گرفتن زندگی کردن در یک کشور جدید وقت می 
گیرد. اگر با کسانی که به شما کومک می کند همکاری 
کنید و انگلیسی را هرچه زودتر یاد بگیرید، سازگاری 

تان آسانتر خواهد شد.

فصل دهم
 سازگاری فرهنگی 

و تغییر نقش ها

فصل دهم
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه درباره سازگاری فرهنگی در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید 

خواهد بود که این لغات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

child careمراقبت طفل
مراقبت طفل به معنی مراقبت طفل مردم دیگر توسط خدمات مهد 

کودک، یک پرستارروزانه بچه، یا پرستار بچه می باشد.

culture

culture shock

diversity

retirement

traditions

values

10فصل دهم
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سازگاری فرهنگی 
به عنوان یک تازه آمده، شما باید رسومات و ارزشهای امریکایی را یاد 

بگیرید. اما معنی آن این نیست که شما تمام فرهنگ خود را رها کنید. 
درحقیقت، اکثر مهاجرین می توانند هم ارزشها و رسومات قبلی خود را حفظ 

کنند و هم روش های امریکایی را یاد بگیرند. (برای معلومات بیشتر در مورد 
ارزشهای فرهنگی امریکایی به فصل دو مراجعه نمایید.) همچنین امکان دارد 

شما فرصت پیدا کنید تا فرهنگ خود را با دیگر اعضای اجتماع محلی تان 
شریک سازید. 

سابه فکر می کند او دو نفر متفاوت است. سر کار، اغلبا نظرات خود را بیان 
می کند، و در کنار مردان کار میکند. در خانه یک مادر سنتی و زن خانه دار 

است. وی در خانه آشپزی و نظافت می کند، از اطفال مراقبت می کند، و به 
حرف های شوهر خود گوش می کند. اگر شما به جای سابه بودید چه احساس 
می کردید؟ آیا تالش می کردید این دو نوع حالت را جدا از هم حفظ کنید و یا 

تالش می کردید تا یک تعادل بین این دوتا پیدا نمایید؟

اکثر مهاجرین می توانند هم 
سنت ها و ارزشهای کشور 

خود را حفظ کنند، و در عین 
حال روش های جدید امریکایی 

را یاد می گیرند.

فصل دهمســازگاری فرهنگــی و تغییر نقش ها 10
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در مورد بعضی از ارزشهای که برای تان مهم است فکر کنید. این می تواند شامل 
تعلیم وتربیه اطفال تان، زندگی کردن در یک اجتماع امن، داشتن آزادی بیان، و یا 

داشتن آزادی مذهب باشد.

در دایره های ذیل بعضی از ارزشهای که برای شما خیلی مهم است را رسم کنید و یا 
در باره آن بنویسید. بطور مثال ، این می تواند شامل فامیل شما،صحت و یا ثبات مالی 

باشد. 

بعضی از ارزشها در ایاالت متحده شاید متفاوت از ارزشهای باشد که شما فکر میکنید بسیار مهم اند. 
این مهم است که شما بتوانید بین این دو مجموعه از ارزشها تعادل برقرار کنید. 

میومین و یین نوی زن و شوهر اند. وقتی آنها به ایاالت متحده آمدند، تالش کردند برای فامیل خود 
زندگی ای بسازد مشابه آنچه در کشور مادری خود داشت. اما اول یین نوی توانست یک شغل پیدا کند، 

و میومین در خانه ماند تا ازخانه و اطفال مراقبت کند. بعد از مدتی، میومین توانست یک شغل نیمه وقت 
پیدا کند، اما معاش یین نوی خیلی بیشتر بود. اگر شما در این وضعیت بودید چه احساس می کردید؟

10فصل دهم
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منحنی )خمیدگی( سازگاری فرهنگی
گراف ذیل مراحل مشترک سازگاری فرهنگی را که اکثر مردم موقع رفتن یا 

مالقات کردن جاهای جدید تجربه می کند نشان می دهد.

شوک فرهنگی و فشار روحی 
یک امر عادی است. هر کسی 
در یک جای جدید زندگی کند 

آنها را تجربه می کند.

 
 
 

مرحله ماه عسل

احساس هیجان و 
خوشحالی، وقتی همه 

چیز جدید، هیجان انگیز 
و خوب است. این مرحله 

اغلبا به زودی بعد از 
رسیدن به مکان جدید اتفاق 

می افتد.

مرحله شوک فرهنگی

احساس نگرانی و 
سردرگمی، چون افراد 

تازه رسیده تالش می کنند 
در میحط فعالیت کنند که 

متفاوت و نا آشنا است.

مرحله عادت کردن

احساس آرامی، چون 
افراد تازه رسیده از شوک 
فرهنگی بیرون می شوند 
و در محیط جدید بیشتر 

احساس اطمنان و راحتی 
می کنند.

مرحله تسلط

احساس راحتی با فرهنگ 
و زندگی جدید، هرچند 
گاه گاهی مشکالتی نیز 

احساس می شود.

مدت در محیط جدید

باال

پایین

لی
حا

وش
 خ

ان
یز

م

فصل دهمســازگاری فرهنگــی و تغییر نقش ها 10



131کتاب راهنمای مهاجرین

همه چیز برای ترا خوب شروع شد. او به زودی یک شغل پیدا کرد، اطفال اش در مکتب خوشحال بود، 
و انگلیسی صحبت کردن وی نیز از طریق صحبت کردن با دوستانش خوب شد. اما بعد از 6 ماه که ترا 
در ایاالت متحده زندگی کرد، پشت کشور مادری خود دق شد. پسرش در مکتب با مشکالتی روبرو شد، 

و او نمیدانست چطور به پسر خود کومک کند. مطابق منحنی سازگاری فرهنگی فوق، بعدا چه اتفاق 
خواهد افتاد؟ فکر میکنید چقدر طول میکشد تا ترا دوباره احساس بهتر پیدا کند؟ اگر شما به جای ترا 

بودید چه کار میکردید؟ با چه کسی صحبت می کردید؟

مقابله با فشار روحی و شوک فرهنگی
وقتی شما در کشور که با آن آشنا نیستید دچار شوک فرهنگی شوید، احساس تنهایی و خستگی می کنید. 

شوک فرهنگی عادی است و هر کسی که در یک محیط جدید زندگی کند آنرا 
تجربه می کند.

اگر شما در حال تجربه شوک فرهنگی هستید، احتماال بعضی از احساسات 
ذیل را دارید:

r  احساس نا امیدی، چون شما چیز های ساده مثل خرید کردن و استفاده از
حمل نقل عامه را بلد نیستید.

r .در طول روز خسته و خواب نرفتن در شب

r .ناراحت و زودرنج

r .غمگین و بدون عالقه به هیچ چیزی

r .افسرده اید، بدون اینکه بدانید چرا

r .بدون عالقمندی به خوردن

مری پا معموال خوشحال و فعال است. اما بعد از 4 ماه زندگی کردن در ایاالت متحده، او ساکت و 
غمگین است. او صبح ها در بلند شدن از رخت خواب و انجام دادن تکالیف روازنه مثل پرداخت قبض 

ها، خرید کردن و کار کردن دچار مشکل می باشد. مری پا در مورد برگشتن به کشورمادری خود 
صحبت می کند و به خوردن عالقه ندارد. مری پا باید چکار کند؟ با چه کسی باید صحبت کند؟ اگر شما 

مری پا را می شناختید، به او چگونه کومک می کردید؟

10فصل دهم
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در مورد این احساسات فکر کنید.

r کدام یکی ازین احساسات را شما در گذشته تجربه کرده اید؟
r  وقتی چنین احساس داشتید، چه چیزی به شما کومک کرده تا

بهتر شوید؟

بعضی ازین نظریه ها رابا دوست خود شریک سازید. از دوست 
خود در مورد دیگر نظریه ها نیز سوال کنید. 

این احساسات معمول و عادی هستند، و در اکثر موارد به مرور زمان این 
احساسات از بین میروند. اکثر افراد تازه آمده در ایاالت متحده این احساسات 

را تجربه کرده اند و به بعد از مقابله به آنها به مرور زمان قوی تر و 
توانانمند تر شده اند. 

وقتی مسائل سخت تر شده و فشار روحی حاکم شد، خوشحالی گریس در 
مورد زندگی جدید از بین رفت. او کم کم نا امید شد و عصبانیت خود را سر 

اعضای فامیل خالی می کرد. او درین مورد با مدیر دوسیه خود صحبت نمود 
و مدیر دوسیه اش به او کومک کرد تا با یک مشاور در مورد این مشکل 

صحبت کند. او هفته یک بار با مشاور مالقات می کرد. مالقات آنها مدتی را 
در بر میگرفت، اما گریس کم کم احساس بهتری پیدا کرد. به زودی گریس 
نسبت به محیط ماحول خود احساس اطمنان پیدا کرد. همه چیز خوبتر شد. 

وقتی گریس احساس نا امید می کرد چه کار کرد؟ دیگر چیزهای که گریس 
می توانست انجام دهد تا با شوک فرهنگی خود مقابله کند چیست؟ چرا برای 

گریس خوب بود که یک کومک پیدا کند؟

بعضی وقت ها شوک فرهنگی باعث جدال های فامیلی حتی خشونت در خانه می 
شود. بسیار مهم است که نوع فشار روحی که از آن رنج می برید را شناسایی، 

منابع آنرا پیدا کرده و مهارت های مناسب جهت مقابله با آنرا کسب کنید.

فشار روحی خود را شناسایی کنید تا بتوانید مهارت 
های مناسب مقابله با آنرا کسب کنید. و دو چیز را 

به خاطر داشته باشید. اوال، شوک فرهنگی یک امر 
عادی است. خیلی های دیگر نیز مثل شما احساس می 

کنند. دوما، وضعیت بهتر خواهد شد!

روش های مقابله با شوک 
فرهنگی می تواند شامل 

موارد چون، یک جا شدن 
با دوستان، ورزش کردن، 

و یا در تماس شدن با منابع 
مذهبی و روحانی باشد.
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بعضی از کارهای که شما در کشور خود یا کشور پناهندگی خود در حالت افسردگی انجام 
میدادید چی بود؟

  
مردمان مختلف و فرهنگ های مختلف روش های مختلفی جهت مقابله با شوک 

فرهنگی دارند. احتماال، تا کنون شما نیز جهت مقابله با شوک فرهنگی روش های 
خود را انکشاف داده اید:

r .خوردن غذای خوب، تمرین کردن، و به اندازه کافی خواب کردن

r .با دوستان یک جا جمع شدن و یا اشتراک در محافل فرهنگی و اجتماعی

r .تعیین اهداف شخصی

r .در تماس شدن با افراد یا منابع فرهنگی، روحانی

r .لذت بردن از یک فعالیت مورد عالقه و یا گوش دادن به موسیقی آشنا

r .شامل شدن در گروپ های از کشور خود و یا یک گروپ قومی

احمد از اینکه بعد از رسیدن به ایاالت متحده چقدر زود دچار شوک فرهنگی شده متعجب شده بود. 
او پشت دوستان و فامیل خود دق شده بود و همه چیز جدید ونا آشنا به نظر می رسید. او خوب خواب 

نمیرفت ، احساس خستگی می کرد و همیشه غمگین بود. بعد از چند هفته، احمد با مدیر دوسیه خود 
صحبت نمود و مدیری دوسیه اش به او کومک نمود تا یک مشاور پیدا کند وهمرایش صحبت کند. او از 

اینکه در مورد احساست خود با شخصی که نمی شناخت صحبت کند نگران بود، اما بعد از مدتی احساس 
راحتی پیدا کرد و همه چیز کم کم بهتر شد. چه چیزی در مورد اینکه احمد چگونه وضعیت را کنترول 

نمود مهم می باشد؟ دیگر چیزی های که احمد می توانست انجام دهد تا به خودش کومک کند کدامند؟

در مورد بعضی روش های مناسب که شما احتماال جهت مقابله با شوک فرهنگی از آن 
استفاده خواهید کرد نوشته کرده یا رسم نمایید.

در مورد این موضوعات با دوست خود صحبت کنید.
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وقتی مای تو و پسرش پویی کیاو به ایاالت متحده رسیدند، پسرش شامل 
مکتب متوسطه شد. پویی کیاو زبان انگلیسی را زودتر از مادرش یاد گرفت. 
پویی کیاو همراه مادرش در کارها میرفت تا در انگلیسی صحبت کردن با او 

کومک کند، و نوت های مکتب را برای مادرش ترجمه می کرد. فکر می 
کنید مای تو چه احساسی نسبت به این وضعیت دارد؟ پویی کیاو چه؟ آیا این 
وضعیت باعث تغییر روابط آن دوتا خواهد شد؟ چطور؟ شما در آن وضعیت 

چه می کردید؟

تغییر نقش ها در فامیل
یکی از عمده ترین چالش ها برای اکثر مهاجرین در ایاالت متحده، تغییر نقش 
فامیل است. پدران، مادران، نوجوانان، اطفال جوان، و افراد مسن همه متوجه 
می شوند که زندگی در ایاالت متحده روابط آنها با همدیگر را تغییر می دهد. 

این یک بخش عادی اسکان مجدد می باشد، اما در اوایل باعث بوجود آمدن 
بعضی مشکالت می شود.

پرادیپ همراه دختر کالن خود، شوهر دخترش و سه طفل جوان آنها به ایاالت 
متحده آمد. پرادیب در یاد گرفتن زبان انگلیسی مشکل داشت، و بیشتر اوقات 

در خانه بود. پرادیب ازینکه نوه هایش به زبان مادری خود صحبت نمی 
کردند، و دیگر پیش او نمی امدند تا به قصه هایش که در کشور خود برای 

آنها تعریف می کرد گوش دهد غمگین بود. بعضی اوقات حتی آنها نسبت به 
والدین خود بی ادبی می کردند. پرادیب از چه چیزی رنج میبرد؟ نقش ها 

چطور در فامیل آنها تغییر می کند؟ اگر شما به جای پرادیپ بودید، احتماال 
چکار میکردید؟

تغییر نقش های فامیل یکی از 
عمده ترین قسمت های فشار 

روحی در اسکان مجدد می 
باشد.
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 در جدول ذیل، )به شمول خود تان( اعضای فامیل خود را که در ایاالت متحده همرای تان در یک خانه زندگی خواهد 
کرد نوشته کرده یا رسم کنید. در مورد نقش های آنها در گذشته و حاال در فامیل فکر کنید. در مورد اینکه احتماال 

نقش های فامیل چطور در ایاالت متحده تغییر خواهد کرد فکر کنید.

نقش این شخص در کشور اصلی اعضای فامیل:
تان چه بود؟

نقش شخص در کشور که در آن 
درخواست پناهندگی داده بودید چه 

بود؟

احتماال نقش شخص در ایاالت 
متحده چطور تغییر خواهد کرد؟

بطور مثال، 
والدین، طفل و 
خواهر برادر

مثال، محصل، نان آور، 
برادر یا خواهر کالنتر

مثال، آشپز، ترجمان، 
خواهر یا برادر کالنتر

مثال. بچه شغل دارد، همسر به 
صنف های ESL اشتراک می کند

من
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مرد و زن
شاید هردو، هم مرد و 

هم زن در قسمت عادت 
کردن به نقش های مرد 
و زن در ایاالت متحده 

مشکل داشته باشند. 
امریکایی ها به تساوی 
جنسیتی اعتقاد دارند و 
به مستقل بودن مرد و 

زن ارزش قایل اند. در 
اکثر فامیل ها، زن و شوهر هردو کار می کنند و در قسمت مراقبت اطفال نیز 

هردو مسئولیت می پذیریند.

در بعضی فامیل ها، معاش زن بیشتر از شوهر می باشد. در دیگر فامیل 
ها، زن شغل پیدا کرده است و مرد نتوانسته شغل پیدا کند. در این موارد، 

از شوهر توقع میرود، وقتی اطفال در مکتب نیست، از آنها مراقبت کند. در 
حالت های مانند این، بعضی از مهاجرین شاید احساس کنند که نقش رهبری 
خود را در فامیل از دست داده است. بعضی زنان مهاجر شاید احساس فشار 

روحی داشته باشند چون آنها مسئولیت های جدید به عهده میگیرند ، مثل 
درامد اکثر پول که فامیل به آن نیاز دارد. نشان دادن حمایت از همدیگر، 

همراه با ارتباط صادقانه و باز منجر به درک بیشتری بین زن و شوهر شده و 
باعث کاهش فشار روحی می شود.

ادم و خانم اش فاطمه، هردو کار میکند. اما درامد فاطمه بیشتر است و بیمه 
صحی فامیل را نیز پوشش می دهد. وقتی تابستان فرامیرسد، ادم باید وقتی 
کمتری را سر کار بگذراند و بیشتر در خانه مراقب اطفال باشد. اگر شما 
به جای ادم بودید، چطور احساس می داشتید؟ شما با این وضعیت چگونه 

برخورد میکردید؟ اگر احساس نا امیدی میکردید، چکار میکردید؟

امریکای ها به تساوی جنسیتی 
اعتقاد دارند، و به مستقل بودن 

زن و مرد ارزش قایل اند.
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“آرزویم بود به 
ایاالت متحده بیایم، 

بنابرین وقتی به 
اینجا رسیدم واقعا 

خوشحال بودم.”
“من هرگز نمی گویم ‘اینجا همه 
چیز عالی است، همه چیز آسان 
است’، نه. زندگی آسان نیست، 

اما حد اقل شما احساس امنیت می 
کنید. میتوانید به کار خود بروید 

و در حالت امن برگردید. این یک 
نعمتی بزرگ است.”

“وقتی تصور میکردم زندگی 
در ایاالت متحده چطور باشد، 

نگران بودم... اما مدتی می شود 
در اینجا زندگی میکنم و کم کم به 

سیستم خودم را عادت داده ام.” 

“درینجا اگر 
زبان را بلد 

باشیم و شغل 
پیدا کنیم 

زندگی خیلی 
راحت تر 

خواهد بود.”
“ما فکر میکردیم زندگی در ایاالت متحده 

بهتر خواهد بود. فکر می کردیم زندگی 
نه تنها برای ما، بلکه زندگی برای اطفال 
ما نیز بهتر خواهد بود. همه چیز تا حاال 

خوب بوده است.”

“در کشور خود، ما کارها را گروپی انجام می 
دهیم. گروپی غذای میخوریم، گروپی کار میکنیم، 

و به زبان قبیلوی خود تکلم میکنیم. من پشت آن 
دق شده ام. پشت پسر کاکایم، پشت دوستانم دق 
شده ام. برای من زندگی در ایاالت متحده آسان 

نیست، اما برای فامیل ام خوب است.”

افکار بعضی مهاجرین
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افراد جوان
 

اسکان مجدد برای افراد جوان 
مخصوصا نوجوانان می تواند خیلی 

مشکل باشد. آنها باید خود را با 
فرهنگ نو در زندگی سازگار سازند 
و همزمان از آنها انتظار می رود که 

مانند روش های سنتی در خانه و اجتماع شان رفتار نمایند. و این مشکالت 
زمانی است که آنها با تغییر بزرگ شدن از نوجوانی به یک جوان بالغ مواجه 

هستند.

ازینکه آنها اغلبا از پدر و مادر شان سریع تر انگلیسی یاد می گیرند، وشاید 
از این افراد جوان در خواست شود که برای والدین خود ترجمانی کنند 

مسئولیت های جدید را به عهده بگیرند. اغلب آنها باید کار کنند و همزمان به 
مکتب هم بروند. شاید والدین آنها اینطور احساس کننند که قادر نیستند به آنها 
کومک کنند بخاطر اینکه در مورد سیستم مکاتب ایاالت متحده زیاد معلومات 

ندارند.
  

سعی کنید که در مورد اینکه اطفال تان چه کاری 
انجام می دهد آگاهی حاصل کنید، که بتوانید به آنها 

کومک کنید!

نوجوانان اغلبا فکر می کنند که 
نمی توانند راجع به فشار های 

روحی زندگی شان با والدین خود 
صحبت کنند. وقتی این فشار روحی 

خیلی زیاد شود بعضی از افراد 
درگیرفعالیت هایی می شوند که می 
تواند به خود و دیگران آسیب بزنند. 

آنها شاید دیگر به مکتب نروند، 
وارد باند های جنایت کاران شوند و 

یا اینکه مواد مخدر مصرف کنند. 
فرزندان خود را تشویق کنید که همراه شما راجع به اینکه چه احساسی دارند 

و چه کاری می کنند گپ بزنند. همچنین آنها را تشویق کنید که در فعالیت های 
مکتب مانند اسپورت، فعالیت های اجتماعی شرکت کنند، از این طریق آنها 

می توانند اوقات خود را با سایر هم ساالن خود بگذرانند.

اسکان مجدد برای نوجوانان 
می تواند خیلی مشکل باشد به 
این خاطر که آنها باید خود را 

با فرهنگ نو در زندگی سازگار 
سازند و همزمان از آنها انتظار 

می رود که مانند روش های 
سنتی در خانه و اجتماع شان 

رفتار نمایند.

مهاجرین بزرگ سال تر شاید 
احساس تنهایی یا گوشه گیری 

کنند، به این خاطر که آنها 
مشکالت آموختن یک زبان و 
فرهنگ نو را تجربه می کنند.
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بهیم، پسر بالرام در یک لیسه درس می خواند. بهیم دوستانی دارد و در مکتب خوب درس می خواند. 
اما یک روز یک همسایه آمریکایی بالرام، به اسم کالین، به او گفت که بهیم را به همراه بچه هایی دیده 
است که اغلب باعث ایجاد مشکل می شوند. کالین به بالرام نصیحت کرد که با بهیم صحبت کند قبل از 

اینکه برای او هم مشکلی پیش بیاید. اگر شما به جای بالرام بودید، چه کار می کردید؟ 

اطفال خود را تشویق کنید که همراه شما صحبت کند، 
شما آنها را بهتر درک می کنید!

پیری
 

تغییر نقش ها برای افراد پیر نیز سخت است، طوریکه آنها احساس می کنند که موقعیت 
های گذشته ی خود را از دست داده اند، موقعیت هایی که به عنوان منبع دانش و تجربه در فامیل و 

اجتماع بوده است. مشکالت یادگیری یک زبان و فرهنگ نو، به همراه چالش های فیزیکی، می تواند 
منجر به تنهایی و به حاشیه روی آنها شود. افراد پیر شاید این طور احساس کنند که آن احترام که در 

اجتماع داشته اند را دیگر ندارند.

افراد پیر شاید به مشکالت اقتصادی هم مواجه شوند. از بعضی از پناهندگان پیر انتظار می رود که 
تقاعد کنند و تقاعدی در یافت کنند در حالیکه آنها اینطور احساس می کنند که هنوز می توانند کار کنند، 

مخصوصا برای کسانی که زیر سن 65 سال هستند. مهاجرین باالی سن 65 سال شاید به این نتیجه 
برسند که مزایای تقاعدی چیزی نیست که آنها انتظار آن را داشته اند که امتیاز های از کار افتادگی 

هزینه های درمان های صحی را شامل پوشش داده نمی تواند. و همچنین فامیل آنها نمی تواند آنها را 
همانطور که وقتی در کشور مادری خود بودنند حمایت کنند.

آالس 61 سال سن دارد و برای سالهاست که تقاعد کرده است، از وقتی پیش بچه های جوان اش در ایاالت 
متحده آمده است. آالس می داند که فامیل پسرش پول زیادی ندارند و به سختی پول شان مخارج آنها را بس 

می کند. آالس ازینکه کومک های دولتی را دریافت نمی کرد بسیار متعجب بود. آیا دولت نمی دانست که او 
تقاعد کرده است؟ اگرشما به جای آالس بودید چطور احساسی داشتید؟ شما چه کار می کردید؟

تمام این چالش ها می تواند باعث افسردگی و سایر مشکالت صحی روانی در پیری شود. افراد پیر را 
تشویق کنید که در فعالیت ها شرکت کنند و با سایر افراد رفت و آمد داشته باشند، به طور مثال، با شرکت 

کردن در صنف های انگلیسی می توانید به آنها کومک کنید که احساس کنند که فعال و درگیر هستند.

بسیاری از مهاجرین پیر با پیدا کردن دوست های جدید و درگیر بودن در 
فعالیت های فامیل و اجتماع، زندگی خیلی خوشی را در ایاالت متحده دارند.
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جدول صفحه 135 را دوباره نگاه کنید. بر اساس معلوماتی که 
در آنجا بحث شد، آیا شما می توانید کدام مورد دیگری از تغییر 

نقش شما یا بعضی از اعضای فامیل شما در آمریکا را نام 
ببرید؟ اگر ضرورت بود می توانید چارت را اصالح کنید.

چطور افراد فامیل شما می تواند همدیگر را از طریق پروسه 
اسکان مجدد حمایت کند؟

درخواست کومک
 

اگر شما یا کدام اعضای فامیل شما کدام وقت 
احساس می کنید که قادر نیستید با فشار روحی 

زندگی جدید در ایاالت متحده مقابله کنید، 
عاجل کومک درخواست نمایید. در مورد 
مشکالت که راجع به تغییر نقش در فامیل 

وجود دارد در صنف های جهت دهی فرهنگی 
بحث کنید، و یا با مدیر دوسیه ی تان در این 

مورد صحبت کنید. 

اداره اسکان مجدد شما می تواند منابعی را در اختیار شما قرار دهد که به 
شما برای انکشاف مهارت های مقابله با فشار روحی و مقابله با موقعیت های 

فشار روحی را در خانه ، کومک کند.

در مورد اینکه وقتی احساس سردرگمی و ناامیدی می کنید 
چطور از کسی درخواست کومک کنید فکر کنید. در یک بازی 
نقش، احساسات خود را بیان کنید و با یک دوست درخواست 

کردن کومک را تمرین نمایید.

r شخص اول: سالم! چه حال داری امروز؟

r .شخص دوم: من امروز احساس خوبی ندارم

r شخص اول: چه گپ شده است ؟

r .شخص دوم: احساس ناراحتی و غمگینی می کنم

r  شخص اول: خیلی متاسف شدم که این را می شنوم، چه چیزی تو را
ناراحت می کند؟

r .شخص دوم: من پشت فامیل خود بسیار دق شده ام

اگر شما در مورد بیان احساسات خود مشکل دارید،برای معلومات بیشتر به 
ضمیمه C، چهره های احساسات در صفحه 226 را مشاهده کنید.

اگر شما یا کدام اعضای 
فامیل شما کدام وقت احساس 
می کند که قادر نیست که با 

فشار روحی زندگی نو در 
ایاالت متحده مقابله کنید، 
عاجل درخواست کومک 

نمایید.

فصل دهمســازگاری فرهنگــی و تغییر نقش ها 10
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خالصه*

 با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. 
در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

سازگاری کامل شما در اجتماع جدید تان بین 2 تا 5 سال طول می کشد.  .1

صحیح.  الف. 

غلط. ب. 

کدام گزینه های زیر راه هایی برای مقابله با فشار روحی و شوک فرهنگی می باشد.  .2

شریک کردن غذا با دوستان.  الف. 

شرکت کردن در یک کار مذهبی.  ب. 

گوش دادن به موسیقی که شما از آن لذت می برید.  ج. 

بندی کردن خودتان در اتاق خواب به مدت سه روز. د. 

گزینه های الف. ب و یا ج راه های سالمی برای مقابله با فشار روحی و شوک فرهنگی می  ه. 
باشد.

ارتباطات باز و صادقانه در بین اعضای فامیل می تواند به آسان شدن پروسه سازگاری کومک   .3
کند.

صحیح.  الف. 

غلط. ب. 

10فصل دهم

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 221 آمده است.



142

اگر شما شوک فرهنگی را تجربه کنید، چگونه احساسی خواهید داشت؟  .4

ناراحت زود رنج.  الف. 

غمگین.  ب. 

خوشحال.  ج. 

عالقه نداشتن به غذا خوردن.  د. 

گزینه های الف، ب و یا د. ه. 

چه کسی تغییر نقش ها در فامیل را در ایاالت متحده تجربه خواهد کرد؟  .5

مرد و زن. الف. 

نوجوانان.  ب. 

افراد پیر.  ج. 

تمام موارد باال. د. 

فصل دهمســازگاری فرهنگــی و تغییر نقش ها 10
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10فصل دهم
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این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند
حقوق و وجایب شما «
آن قوانینی در ایاالت متحده که شما باید در مورد آنها آگاهی  «

داشته باشید
وضعیت حقوقی شما و تابعیت «

هدف قوانین ایاالت متحده حفاظت از حقوق تمام مردم میباشد، و شما باید در 
مورد حقوق و وجایب خود آگاهی ابتدایی داشته باشید.

هدف قوانین ایاالت متحده حفاظت از حقوق 
تمام مردم در ایاالت متحده میباشد.

فصل یازدهم
حقوق و وجایب مطابق قوانین 

ایاالت متحده
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه درباره حقوق و وجایب مطابق قوانین ایاالت متحده در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می 

گیرد. برای شما مفید خواهد بود که این لغات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

 courtمحکمه

judge

jury

law

law office

lawyer or 
attorney

legal clinic

responsibilities

rights

U.S. 
Constitution

یازدهم 11فصل 
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در کشور خود یا کشور پناهندگی خود از چه حقوق برخوردار 
بودید؟ وجایب شما چی بود؟ با یک دوست در مورد حقوق و 

وجایب خود گپ بزنید.

حقوق شما

به عنوان یک مهاجر، شما از حقوق مساوی مانند تمام اشخاص دیگر که در 
ایاالت متحده زندگی میکنند برخوردارهستید. این حقوق شامل آزادی بیان، 

آزادی مذهب و آزادی اجتماعات میباشد. تمام باشندگان ایاالت متحده، به 
شمول مهاجرین از حقوق مساوی در عرصه کاریابی، خانه یابی، تحصیالت، 

و خدمات دولتی برخوردار هستند.

محاظفــت در برابر تبعیض
قوانین ایاالت متحده هر گونه تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، یا پیشینه قومی 

را ممنوع مینماید. اگر شما مورد تبعیض قرار بگیرید یا از حقوق خود بخاطر 
ظاهر تان یا زبانی که صحبت میکنید محروم شوید، شما از حق اقامه عمل 

حقوقی برخوردار می باشید.

به عنوان یک مهاجر، شما 
از حقوق مساوی مانند 

تمام اشخاص دیگر که در 
ایاالت متحده زندگی میکنند 

برخوردار هستید.

در ایاالت متحده، اگر شما 
قانون شکنی کنید، مجازات 
میشوید، حتی اگر از قانون 
شکسته شده بی خبر باشید.

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده 11
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پتریشیا آماده کوچ کردن به یک آپارتمان کالن تر است و همراه یک صاحب خانه در یک ساختمان 
گپ میزند تا یک آپارتمان را در آنجا کرایه کند. صاحب خانه به پتریشیا میگوید که او نمیتواند در این 

آپارتمان زندگی کند، بخاطریکه او به مهاجرین کرایه نمیدهد. پتریشیا دلیل آن را پرسان میکند، صاحب 
خانه به او میگوید که وی با یک فامیل مهاجر چند سال پیش مشکل داشته است. چرا این عمل تبعیض 

است؟ پتریشیا چی کار میتواند؟

بــی گناهی تا زمان اثبات گناه
اگر در ایاالت متحده متهم به یک جرم شوید، شما تا زمانیکه جرم به اثبات نرسیده باشد بی گناه محسوب 
میشوید. شما حق داشتن وکیل مدافع را دارید، کسیکه میتواند در محکمه از شما نمایندگی کند. اگر توان 

گرفتن یک وکیل را نداشته باشید، محکمه هزینه یک وکیل را می پردازد تا از شما نمایندگی کند. 

در مورد حقوق و وجایب در ایاالت متحده در مقایسه با حقوق و وجایب در کشور خود یا 
کشور پناهندگی تان فکر کنید.

r حقوق در ایاالت متحده و کشور شما چی شباهت هایی دارند؟

r تفاوت آنها چیست؟

r شباهت های وجایب چی هستند؟

r تفاوت آنها چیست؟

در مورد این شباهت ها و تفاوتها با یک دوست تان مباحثه کنید.

وجایب شما
 

در ایاالت متحده، اگر شما قانون شکنی کنید، مجازات میشوید، حتی اگر از قانون شکسته 
شده بی خبر باشید. مجازات بعضی جرایم ممکن است اخراج از کشور (برگشت) به 

کشورتان باشد. به این دلیل، آگاه بودن و رعایت قوانین بسیار مهم میباشد.

سه نوع قوانین در ایاالت متحده وجود دارد:

قوانین فدرالی، مانند قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر، که بر تمام اشــخاص مقیم در 
ایاالت متحده قابل اعمال میباشد.

قوانین ایالتی نظر به هر ایالت متفاوت اســت. برای مثال، در بعضی ایاالت شــما میتوانید 
لیسنس رانندگی را در سن 16 سالگی بگیرید، اما در بعضی دیگر شما باید 18 ساله باشید.

قوانین محلی در یک شــهر یا ناحیه مشــخص قابل اعمال میباشد.

یازدهم 11فصل 
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شما باید قوانین ایاالت متحده را بفهمید، زیرا بیشتر آنها با قوانین کشور شما متفاوت 
است. در ذیل معلومات بسیار مهم در مورد بعضی قوانین ایاالت متحده آورده شده است که 

شما باید آنها را بدانید. 

این قانون مربوط 
تشریح قانون:میشود به:

آیا قانون مشابه در 
کشور شما یا کشور 
پناهندگی تان وجود 

داشت؟

مواد مخدر 
غیر قانونی

خرید، فروش، و استعمال دواهای مشخص، مانند 
هیرویین و کوکایین غیر قانونی میباشد. اگر شما این 

قانون را رعایت نکنید، ممکن است محکوم به اخراج 
از کشور شوید.

سیگرت کشیدن

در بعضی اماکن، ســیگرت کشــیدن در اماکن عمومی 
مانند ســینما و دفاتر، و اکثر رســتورانت ها غیر 
قانونی میباشــد. اگر ســیگرت میکشید، از اداره 

اســکان مجددتان در مورد قوانین موجود در محل 
خود سوال کنید.

الکل

مردم در ایاالت متحده حق نوشیدن یا خریدن الکل 
را الی سن 21 سالگی ندارند. نوشیدن مشروبات 

الکلی در بیرون از خانه یا روی سرک، به استثنای 
بعضی اماکن مانند میخانه ها یا رستورانت ها غیر 
قانونی میباشد. همچنین، رانندگی در حالت نشگی 

 (DUI - Driving Under the Influence) الکل
میتواند منجر به گرفته شدن لیسنس رانندگی و/یا 

حبس شما گردد.

رانندگی

رانندگی یک موتر بدون داشتن یک لیسنس رانندگی 
ایاالت متحده یا رانندگی در حالت نشگی الکل غیر 

قانونی میباشد. همچنین، اکثر ایاالت دارای قوانین در 
مورد استفاده از کمربند چوکی موتر میباشند. والدین 
مکلف به استفاده از کمربند ایمنی برای اطفال شان و 

چوکی مخصوص برای نوزادان میباشند. قوانین مشابه 
در مورد کمربند ایمنی افراد بزرگسال نیز موجود 

میباشد.

مردم در ایاالت 
متحده حق 
نوشیدن یا 

خریدن الکل 
را الی سن 21 
سالگی ندارند.

رها کردن 
اطفال بدون 
نظارت یک 

بزرگسال غیر 
قانونی میباشد.

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11
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این قانون مربوط 
تشریح قانون:میشود به:

آیا قانون مشابه در 
کشور شما یا کشور 
پناهندگی تان وجود 

داشت؟

تعدد زوجات

ازدواج با بیش از یک همسر (تعدد زوجات) غیر 
قانونی است.

خشونت فیزیکی

خشونت فیزیکی (زدن یا لت و کوب) همسر و طفل 
تان غیر قانونی میباشد. در صورت لت و کوب شدن 

طفل، یک اداره حفاظت اطفال میتواند طفل را از 
کنترول شما بیرون کند.

مراقبت طفل

رها کردن اطفال بدون نظارت یک فرد بزرگسال غیر 
قانونی میباشد. اگرچه چندین ایالت محدود یک سن 
قانونی را برای تنها رها شدن یک طفل تعیین کرده 
اند، با آن هم اطفال دارای سنین 12 یا پایین تر نباید 

تنها رها شوند. در بعضی کشورها، اطفال کالن تر از 
اطفال کوچکتر مراقبت میکنند، اما در ایاالت متحده 

اطفال کوچک باید توسط افراد بزرگسال نظارت شوند. 
تنها رها کردن یک طفل غفلت پنداشته میشود و یک 

اداره حفاظت طفل میتواند طفل را از کنترول شما 
بیرون کند.

عمل جنسی با افراد 
نابالغ و سوء استفاده 

جنسی

داشتن عمل جنسی با افراد نابالغ (هر کسی زیر سن 
18 سالگی) در اکثر ایاالت غیر قانونی میباشد. سوء 

استفاده جنسی از یک فرد نابالغ میتواند منجر به 
محکومیت حبس و اخراج از کشور گردد.

11 یازدهم فصل 
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این قانون مربوط 
تشریح قانون:میشود به:

آیا قانون مشابه در 
کشور شما یا کشور 
پناهندگی تان وجود 

داشت؟

آزار و اذیت جنسی

اظهار نظر تهاجمی یا رفتار توام با ماهیت جنســی 
در محل کار (آزار و اذیت جنســی) غیر قانونی 

میباشد.

اسلحه

قوانین مربوط به خرید، فروش، و استفاده از 
اسلحه موجود است. این قوانین نظر به هر ایالت 

متفاوت میباشد.

شکار و ماهی گیری

در اکثر اماکن، شکار کردن یا ماهی گیری بدون 
جواز غیر قانونی میباشد.

پارک های طبیعی و 
محیط زیست

قوانین مربوط به حفاظت از پارک های طبیعی و 
محیط زیست وجود دارد. برای مثال، در بعضی 
پارک ها آتش کردن یا حتی سیگرت کشیدن غیر 

قانونی است. در تمام پارک ها، تمام افراد باید 
قبل از ترک کردن محل آشغال های خود را جمع 

آوری و پاک کنند.

ظلم به حیوانات

بعضی ایاالت قوانین مربوط به حفاظت از 
حیوانات در برابر رفتار ظالمانه دارند. در مورد 
قوانین محل خود از اداره اسکان مجدد تان سوال 

کنید.

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11
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در مورد قوانین بحث شده در صفات قبلی با یک دوست خود گپ بزنید.

r کدام یک برایتان آسان است تا رعایت کنید؟

r کدام یک بیشتر سخت است؟

اتفاقات ذیل را مد نظر بگیرید:

عثمان گیاه قات را قبل از پرواز خود به ایاالت 
متحده در کیف خود بسته بندی میکند. وقتیکه 

او به میدان هوایی ورودی میرسد، گیاه قات از 
وی گرفته میشود و خودش را به یک اتاق برای 
بازجویی می آوردند. عثمان میدانست که نمیتواند 

دواهای غیر قانونی را به ایاالت متحده بیاورد، 
اما نمیدانست که قات در ایاالت متحده غیر قانونی 

است. عثمان باید قبل از حرکت به سمت ایاالت 
متحده چی کار میکرد؟

ناوی مه سه طفل کوچک دارد. اغلبا همسایه ها در 
اطراف هستند، بنابراین ناوی مه اطفال خود را در 
پارکنیگ پهلوی آپارتمان خود رها میکند تا زمان 
برگشتن او از فروشگاه آنجا بازی کنند. یک روز 
او به خانه می آید و می بیند که یک افسر پولیس 
آنجا آمده است. او از ناوی مه پرسان میکند که 

چرا اطفال را تنها رها کرده است. ناوی مه گیج 
شده است. همسایه های زیادی در اطراف موجود 

هستند. مشکل اینجا چیست؟ ناوی مه برای رعایت 
قوانین ایاالت متحده در مورد مراقبت طفل و غفلت 

باید چی کار انجام دهد؟

ایبید یک بز را از یک دهقان میخرد و به آپارتمان 
خود می آورد. او بز را در حویلی خود میکشد 
و از همسایه های خود دعوت میکند تا به خانه 

او بیایند و گوشت بز را شریک کنند. اما پولیس 
میرسد و به ابیید می گوید تا بز را از حویلی 

بیرون کند. مشکل چیست؟ ایبید چی کار اشتباه 
مرتکب شده است؟

نابا در یک دریاچه نزدیک خانه خود ماهی گیری 
میکرد. یک افسر پولیس به وی میگوید که ماهی 
گیری در اینجا غیر قانونی است. او ماهی گرفته 

شده را دوباره داخل آب انداخت و به نابا یک 
جریمه داد. نابا گفت که دوباره این کار را تکرار 

نخواهد کرد، و از افسر پولیس تقاضا کرد تا 
برایش جریمه ندهد، بخاطریکه نمیدانسته که نباید 
در آن دریاچه ماهی گیری کند. فکر میکنید افسر 

پولیس در جواب چی گفته باشد؟

11 یازدهم فصل 
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وضعیت حقوقی و تابعیت شما

وضعیت مهاجری
 

در سال اول بودن خود در ایاالت متحده، شما وضعیت حقوقی یک مهاجر را 
خواهید داشت. در این مدت زمانی شما باید همیشه یک کاپی از فورم I-94 و 
کارت EAD خود را به عنوان ثبوت وضعیت قانونی خود همراه داشته باشید. 

اسناد اصلی را در یک محل مصون نگهداری کنید. به عنوان یک مهاجر، 
شما از حقوق ذیل برخوردار میباشید:

r  سفر نمودن به هر منطقه
ایاالت متحده. (به یاد داشته 

باشید که در صورت نقل 
مکان کردن، شما ملزم به 

گزارش دادن تغییر آدرس خود 
در خالل 10 روز به اداره 
مهاجرت و تابعیت ایاالت 

متحده میباشید.)

r .خرید امالک

r .حق کار

r .رفتن به مکتب

r  دعوت و حمایت از همسر و اطفال زیر سن 21 سال شما. اگر خواهان
این باشید تا همسر و اطفال تان به شما در ایاالت متحده ملحق شوند، 

اداره اسکان مجددتان در مورد کارهایی که میتوانید توضیح میدهد.

در مورد این حقوق فکر کنید. تفاوت آنها با حقوقی که قبل از 
رسیدن به ایاالت متحده داشتید، چیست؟ حقوقی که برای شما و 

فامیل تان مهمترین هستند را حلقه کنید.

در سال اول بودن خود در 
ایاالت متحده، شما وضعیت 

حقوقی یک مهاجر را خواهید 
داشت.

زمانیکه وضعیت حقوقی مهاجر 
دارید، نباید بدون جواز به 

خارج از ایاالت متحده سفر 
نمایید.

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11
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کارهایــی که در زمان داشــتن وضعیــت مهاجری انجام داده نمیتوانید
شما نمیتوانید یک پاسپورت آمریکایی اخذ کنید، وارد قوای نظامی شوید، در انتخابات رای بدهید، یا در 

شغل دولتی که الزمه آن داشتن تابعیت ایاالت متحده باشد، کار نمایید. در دوره ایی که وضعیت مهاجری 
دارید، شما نباید بدون اخذ جواز از اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده یا اداره مسول مهاجرت به 

بیرون از کشور سفر نمایید. اگر مجبور به سفر خارج از کشور باشید، اداره اسکان مجددتان در مورد 
چگونگی اخذ جواز برایتان معلومات میدهد. اگر در زمان داشتن وضعیت مهاجری به کشور اصلی تان 

برگردید، شما اجازه دخول دوباره به ایاالت متحده را نخواهید داشت.

در اولین جلسه ساهیدو با مشاور کاریابی، مشاور کاریابی از او سوال میکند که به چی نوع وظایف 
درخواست میدهد. ساهیدو میگوید که میخواهد مانند کاکایش یک عسکر باشد. مشاور کاریابی به ساهیدو 

چی میگوید؟ آیا ساهیدو میتواند به قوای نظامی ایاالت متحده شامل شود؟ چرا و چرا نه؟ آیا او خواهد 
توانست شامل قوای نظامی شود؟

اداره نظام وظیفه
تمام افراد ذکور بین سنین 18 و 25 که در ایاالت متحده زندگی 

میکنند باید خودشان را در اداره نظام وظیفه، یک اداره دولتی که 
میتواند در زمان جنگ افراد را به خدمت نظامی بگمارد، ثبت نام 

کنند. این شامل افراد ذکور مهاجر نیز میشود. در حال حاضر، تمام 
اعضای قوای نظامی ایاالت متحده داوطلب هستند. افراد ذکوری که 

ثبت نام نکنند، در گرفتن اقامت دایمی و/یا تابعیت با مشکل روبه رو 
خواهند شد. 

وقتیکه پسر تام لونس 18 ساله شود، او از اینکه بالغ شده است هیجان زده میباشد. لونس به تام در مورد 
حقوق خودش به عنوان یک فرد بالغ در ایاالت متحده میگوید. اگر شما تام می بودید، به لونس در مورد 

وجایب او چی می گفتید؟

11 یازدهم فصل 
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اقامت دایمی
 

بعد از 1 سال زندگی در ایاالت 
متحده، شما باید برای اخذ اقامت 

دایمی قانونی (LPR) یا کارت سبز 
درخواست نمایید. افراد مقیم دایم 

میتوانند به خارج از کشور سفر کنند 
(اگر چه ماندن بیش از 1 سال در 

خارج از کشور نظریه خوبی نیست) 
و آنها میتوانند در قوای نظامی ایاالت متحده شامل شوند، اما نمیتوانند در 

انتخابات ایاالت متحده رای دهند یا وظایف دولتی که الزمه آن داشتن تابعیت 
ایاالت متحده باشد، را احراز نمایند. اداره اسکان مجددتان در مورد چگونگی 

مقیم دایم شدن برایتان توضیح میدهد.

لیال تقریبا 9 ماه میشود که در ایاالت متحده زندگی کرده است، و او میداند که 
به زودی باید برای اقامت دایمی درخواست بدهد. اما او نمیداند که این کار را 

چطور انجام دهد. لیال باید با چه کسی برای اخذ معلومات بیشتر گپ بزند؟

تابعیت
 

بعد از 4 سال و 9 ماه زندگی در ایاالت 
متحده، شما میتوانید برای اخذ تابعیت 

درخواست نمایید. اداره مهاجرت و تابعیت 
ایاالت متحده USCIS یا اداره اسکان مجدد تان 

میتواند برایتان بگوید که باید چی کار انجام 
دهید تا یک تبعه شوید. در میان دیگر شرایط، 

شما باید از خود شخصیت روانی خوب و 
آگاهی ابتدایی در مورد انگلیسی و تاریخ و دولت ایاالت متحده نشان دهید. 

مهاجرین یا پناهجویانی که اتباع ایاالت متحده میشوند، از حقوق و امتیازات 
مساوی اتباع تولد شده در ایاالت متحده برخوردار میباشند.

در داخل دایره ها صفحه بعدی بعضی حقوقی که شما به عنوان 
یک مهاجر در ایاالت متحده خواهید داشت را نوشته کنید یا 

رسم نمایید. در داخل مربعات پهلوی دایره ها بعضی وجایبی که 
خواهید داشت را نوشته کنید یا رسم نمایید.

بعد از 1 سال زندگی در ایاالت 
متحده، شما باید برای اخذ 

 )LPR( اقامت دایمی قانونی
درخواست نمایید.

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11
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حقوق:
مانند محافظت در برابر تبعیض یا سفر نمودن 

به هر نقطه ایاالت متحده.

وجایب:
مانند یادگیری و رعایت قوانین یا حصول 

اطمینان از اینکه اطفال نظارت میشوند.

11 یازدهم فصل 
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حقوق و وجایب بر اســاس وضعیت مهاجرت*

در جدول ذیل و در صفحه بعدی، حقوق و وجایب افراد را بر اساس وضعیت مهاجرتی آنها که در 
ایاالت متحده خواهند داشت را نشان دهید. 

مقیم دایمی قانونی مهاجر
)LPR(

تبعه

بعد از رسیدن به ایاالت اهلیت
متحده

با درخواستی، بعد از 
سپری شدن 1 سال

با درخواستی، بعد از 
سپری شدن 4 سال و 

9 ماه

پاسپورت آمریکاییI-551 یا کارت سبزI-94اسناد

حقوق

درخواست برای یکجا شدن فامیل

درخواست برای کمک عامه

اشتراک در مکتب و کار کردن

آزادانه سفر کردن در 
داخل ایاالت متحده

سفر کردن بدون اجازه به 
خارج از ایاالت متحده

رای دادن

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 222 آمده است.
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مقیم دایمی قانونی مهاجر
)LPR(

تبعه

وجایب

فهمیدن و رعایت قوانین

پرداخت مالیات

ثبت نام در اداره نظام وظیفه در 
صورتیکه شخص ذکور بین سن 

18 و 25 سال باشد

احترام گذاشتن به حقوق دیگران

انجام وظیفه به عنوان هئیت 
منصفه در یک محکمه

حمایت و تامین اطفال تان

11 یازدهم فصل 
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خالصه*
صحیح یا غلط؟ فکر میکنید تا چه اندازه در مورد اسکان مجدد در ایاالت متحده میدانید؟ دانش خود را 

توسط بیانیه های ذیل آزمایش کنید. بیانیه های ذیل را بخوانید و اگر فکر میکنید صحیح هستند کلمه 
صحیح را حلقه کنید و اگر فکر میکنید غلط هستند، کلمه غلط را حلقه نمایید.

به عنوان یک مهاجر، شما از حقوق اساسی مانند تمام دیگر   .1
مردمی که در ایاالت متحده زندگی میکنند برخوردار هستید.

غلطصحیح

در ایاالت متحده شما میتوانید بخاطر قوانینی که نمیدانید مورد   .2
مجازت قرار گیرید.

غلطصحیح

سیگرت کشیدن در تمام ساختمان های عامه اجازه است. غلطصحیح3. 

در اکثر اماکن، شما برای شکار کردن یا ماهی گیری نیاز به   .4
جواز دارید.

غلطصحیح

داشتن بیش از یک همسر بصورت همزمان در ایاالت متحده   .5
اجازه است.

غلطصحیح

بعد از سپری شدن یک سال، مهاجرینی که میخواهند در ایاالت   .6
متحده بمانند باید برای مقیم دایمی قانونی شدن درخواست بدهند.

غلطصحیح

افراد ذکوری که بین سن 18 و 25 سال باشند و در اداره نظام   .7
وظیفه ثبت نام نکنند، ممکن است برای اخذ اقامت دایم و/یا 

تابعیت با مشکل روبه رو شوند.

غلطصحیح

شما میتوانید بعد از سپری شدن 2 سال در ایاالت متحده   .8
درخواست تابعیت بدهید.

غلطصحیح

حقــوق و وجایــب مطابــق قوانین ایاالت متحده11

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 222 آمده است.
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11 یازدهم فصل 



1
این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند2

پیدا کردن شغل «
معاش «
موفقیت در شغل «

یکی از مهمترین چیزهایی که بعد از آمدن به ایاالت متحده باید انجام دهید، 
پیدا کردن شغل است. آمریکایی ها معتقدند که افراد کالن سال باید کار کنند و 

خود و فامیل خود را حمایت کنند، و نباید روی کمک های نقدی دولتی تکیه 
کنند. به این خاطر که کمک های دولتی به مقدار کم و مدت زمان محدود ارائه 

می شود ، پیدا کردن شغل هر چه زودتر، خیلی مهم است.

بسیار مهم است که هرچه زودتر یک شغل پیدا 
کنید، چون کمک های دولتی محدود است.

فصل دوازدهم
کاریابی
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12فصل دوازدهم
کلمات کلیدی انگلیسی

وقتیکه درباره کاریابی در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار میگیرد. این کلمات را یاد بگیرید برای 
شما مفید خواهد بود.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

applicationفورم درخواستی
وای وای یک فورم درخواستی را خانه پوری میکند 

تا یک شغل در بانک به دست بیاورد.

career

employee

employer

employment

full-time job

job

part-time job

résumé

salary

volunteer
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12
پیدا کردن شغل

وقتی که به دنبال شغلی می گردید، نکات 
ذیل را به خاطر بسپارید.

r  به دست آوردن اولین شغل میتواند
مدت کمی مثل چند روز را در 

بر بگیرد یا اینکه چندین ماه طول 
بکشد. به همین خاطر بسیار مهم 

است که خیلی زود دنبال شغل 
بگردید.

r  از شما توقع می رود اولین شغلی
که به شما پیشنهاد شد را قبول 

کنید، حتی اگر آن شغل معاش زیادی نداشته باشد و یا در زمینه ای 
نباشد که در کشور خودتان کار می کردید.

r  اغلبا افراد زیادی برای یک شغل درخواست کار می دهند، بنابراین این
مهم است که شما مایل باشید که یک شغل در یک زمینه نو را قبول 

کنید.

r .اداره اسکان مجدد یا دولت تضمین نمیکند که برای تان کار پیدا کند

r  خدمات کاریابی مهاجرین به شما کمک میکند که دنبال شغل بگردید، اما
اگر خودتان دنبال آن نباشیدهیچ وقت شغلی به دست نمی آورید.

r  مهاجرینی که یک شغل را رد کنند، احتماال امتیاز های دولتی را از
دست بدهند.

r  آموختن زبان انگلیسی به پیدا کردن شغل کمک میکند. بسیاری از
کارفرما ها دنبال اشخاصی می گردند که بتوانند انگلیسی صحبت کنند، 

بخوانند و بنویسند.

گوری مایا اولین شغل که برایش پیشنهاد شد را پذیرفت. او شغل اش را 
دوست ندارد اما انگلیسی یاد می گیرد و دوستان خوبی پیدا میکند. وقتیکه 
برای شغل دیگری دو سال بعد درخواست کار داد، گوری مایا توانست به 

زبان انگلیسی مصاحبه بدهد و حاال میتواند برای کار های قبلی خود مرجع 
کاری معرفی کند. چطور اولین شغل که گوری مایا قبول کرد به او کمک 

نمود؟

پیدا کردن اولین شغل تان شاید 
ماه ها و هفته ها را در بر 

گیرد، بنابر این مهم است که 
اولین شغلی که به شما پیشنهاد 

گردد قبول کنید.

آموختن زبان انگلیسی در پیدا 
کردن شغل شما را کمک میکند.

بسیاری از مهاجرین با شغل 
های درجه-ابتدایی کار را 

شروع می کنند.
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انواع شغل ها

در مورد شغل هایی که در گذشته داشته اید فکر کنید.

r آنها چه نوع شغل هایی بودند؟

r برای واجد شرایط بودن به آن شغل ها، چه مهارت های الزم بود؟

در ایاالت متحده بطول کلی سه نوع شغل وجود دارد: شغل های غیر مسلکی ، شغل های مسلکی، و شغل های 
تخصصی. 

در سمت راست، تصویر نوع شغل ها را با بهترین تعریف که در سمت چپ آمده مطابقت دهید.

 

1. شغل های کارگری غیر مسلکی یا 
درجه-ابتدائی

الف.  برای این شغل ها حد اقل مدرک کالج، انگلیسی درحد عالی، 
و مهارت های زیادی ضرورت است. این شغل ها معموال 
تصدیق نامه و جواز نیاز دارد. اکثر این شغل ها به طور 

ساالنه یا ماهانه معاش می دهند نه ساعت وار.

 

2. شغل های مسلکی کارگری

ب.  این شغل ها آموزش و تجربه زیادی الزم ندارند. این شغل ها 
معموال بر اساس ساعت معاش می دهند و تسلط به زبان انگلیسی 
در سطح پیشرفته ایی الزم نیست. بسیاری از مهاجرین تا زمانی 

که انگلیسی و مهارت های دیگر را یاد بگیرند، در این بخش 
شغلی کار می کنند.

 

3. شغل های تخصصی

ه.  این شغل ها نیاز به آموزش، انگلیسی پیشرفته تر و یک نوع 
مشخصی از مهارت را در همان زمینه نیاز دارد. این شغل ها 

معموال هفته ای یا ساعتی معاش می دهند که معاش آنها از سطح 
شغل های ابتدایی بلند تر می باشد و حتی از بعضی از شغل های 

تخصصی هم معاش باالتری دریافت می کنند.
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سواالت ذیل را در نظر بگیرید: 

r  شما وقتی که در در یک نوع شغل متفاوت کار میکنید، چه احساس
میکنید؟ 

r  برای شما پیدا کردن چه نوع شغل ها آسانتر است؟ و پیدا کردن چه شغل
های سخت تر است؟

r  احساس شما راجع به این واقعیت که شغل های اول اکثر مهاجرین، شغل
های ابتدایی می باشد چیست؟

r  اگر احساس کردید که شغل تان سخت است با چه کسی گپ خواهید زد؟
چه کار خواهید کرد؟

محمد به مجردیکه به ایاالت متحده آمد با ِکلر، یک مشاور کاریابی مالقات 
کرد. کلر به محمد پیشنهاد داد که به یک شغل به عنوان چوکی دار درخواست 

کار بدهد. محمد عالقه ای به انجام دادن این نوع کارها نداشت و درخواست 
دادن به این شغل را رد کرد. سه ماه بعد محمد دوباره به مالقات کلر رفت، 

به خاطر اینکه او هنوز نتوانسته بود شغل پیدا کند. پست خالی چوکیداری 
نیز دیگر خالی نبود، اما کلر به محمد گفت که اگر در باره کدام شغل دیگری 
اطالع حاصل کرد، او را در جریان قرار می دهد. چرا پیدا کردن اولین شغل 

مهم است؟ چرا این مهم است که هر شغل ای را بپذیریم؟

 

زنان و مردان در کار
زنان و مردان هر دو در ایاالت متحده 
کار می کنند. زنان نصف فشار کاری 
را متحمل می شوند، مانند مردان در 
هر شغل و سطح کاری شغل اجراء 
می کنند، و اغلبا کارمندان مرد را 

مدیریت می کنند.

خین مینت از اینکه مصاحبه شغل اش خوب پیش رفته بود احساس خوبی 
داشت و از اینکه تماسی دریافت کرد که قبولی شغل را برایش پیشنهاد داد، 

خوشحال شد. اما او نمی دانست که رئیس اش یک زن خواهد بود. در گذشته 
او فقط با مردان کار کرده بود. اگر شما به جای خین مینت بودید، چه کار می 

کردید؟ خین مینت باید چه کار کند؟

در بازار کار ایاالت متحده مرد 
و زن با هم کار می کنند و حتی 
زنان به عنوان مدیر مردان را 

مدیریت می کنند.
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در مورد ایده کار کردن زنان و مردان در کنار هم فکر کنید.

r  در کشور شما و کشوری که در آن درخواست پناهندگی داده بودید، آیا مرسوم بود که زنان
و مردان کنار هم کار کنند؟ 

r  در مورد اینکه در محیطی کار کنید که مردان و زنان کنار هم کار می کنند، چه احساسی
دارید؟ آیا تطبیق دادن خود با چنین محیط برای شما سخت خواهد بود؟

r اگر این موضوع برای شما سخت است، با چه کسی در این مورد گپ خواهید زد؟

عایشه، هیچوقت بیرون از خانه کار نکرده بود، او شغلی گرفت که باید اجناس مارکت را بسته بندی می 
کرد، و فهمید که باید هر روز با مرداِن متفاوتی کار کند. این موضوع باعث شده بود که عایشه احساس 
راحتی نکند. اگر شما به جای عایشه بودید چه کار می کردید؟ اگر شما با شخصی از جنس مخالف تان 

کار کنید چه احساس خواهید داشت؟

کار کردن اطفال
 

در ایاالت متحده اطفالی در حدود 14 سال یا کالنتر می توانند به صورت نیمه وقت کار 
کنند، اما در مورد ساعت های کاری و نوع شغل های که می توانند انجام دهند، محدودیت 

های برای اطفال وجود دارد. بسیاری از افراد جوان در ایاالت متحده بعد از مکتب، در 
آخر هفته ها و یا در اثناء تعطیالت به شکل نیمه وقت کار می کنند.

در مورد اینکه اگر افراد ذیل از فامیل تان در ایاالت متحده کار کند چه فکر 
می کنید. 

اگر این شخص کار کند، نقش اعضای فامیل چطور تغییر خواهد کرد؟عضو فامیل:

شما

همسر شما

اطفال شما

والدین شما یا والدین 
همسر شما

خواهر و برادر شما
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معلم دنیش فکر می کند که او باید در صنوف تابستانی شرکت کند که به درس 
های مکتب برسد، اما دنیش می خواهد که در تابستان کار کند تا به فامیل خود 

کمک کند. شما این وضعیت را چطور مدیریت می کردید؟ اگر شما والدین 
دنیش بودید به او چه می گفتید؟ کدام یکی برای دنیش بهتر است، شغل یا 

رسیدگی به درس های مکتب؟ چرا؟

در مورد اینکه با چه چیز هایی باید سازگار شوید فکر کنید.

r  چه کسی در فامیل شما با ا ین تغییرات با مشکل مواجه خواهد
شد؟

r چه تعداد از تکالیف در فامیل تغییر خواهد کرد؟

r  چه کسانی باید روی ارتباطات اش بیشتر کار کند؟ چطور فامیل
شما دراین مورد موفق خواهد بود؟

مراقبت طفل 
در اکثر فامیل های 

آمریکایی هردو والدین 
اطفال خورد سال کار 
میک کنند. این والدین 
زمان که سر کار می 

روند، به کسی نیاز 
دارند که از اطفال آنها مراقبت کند. مراکز مراقبت اطفال امکاناتی دارد که 

این کار را انجام می دهد. معموال مراکز مراقبت اطفال مجانی نیستند. کسانی 
هستند که در خانه خود نیز در برابر دریافت معاش از اطفال مراقبت می 

کنند.

اوبه و همسرش عبدالله یک طفل خورد و یک طفل 2 طفل ساله دارند. اوبه 
در تایم شب به صورت تمام وقت کار می کند که برای فامیل اش امتیازات 

صحی نیز ارائه می کند.عبدالله یک شغل روزانه ای نیمه وقت دارد. عبدالله 
می توانست در تایم بعد از چاشت یک شغل نیمه وقت دیگر بگیرد، اما در 

عوض باید هزینه مراقبت طفل پرداخت می کرد. اوبه و عبدالله باید تصمیم 
بگیرد و باید به چه چیزهای فکر کند؟ شما چه پیشنهاد می کنید؟

وقتی والدین یک طفل یا پدر/
مادر اطفالی که یک پدر یا 
مادر دارد کار کند، مراکز 

مراقبت اطفال وجود دارد که 
از اطفال خورد سال مراقبت 

نمایند.
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در مورد اینکه در کشور مادری تان و کشوری که در آن درخواست پناهدگی دادید چه 
کسی از اطفال مراقبت می کند بنویسید یا رسامی کنید.

فکر کنید در مورد اینکه اطفال شما یا نواسه شما توسط کسی دیگر خارج از اعضای 
فامیل تان مراقبت شود، چه احساسی خواهید داشت، به طور مثال:

مفاد این موقعیت چه 
خواهد بود؟

ضرر های این موقعیت 
چه خواهد بود؟

یکی از اقاربی که در نزدیکی 
شما زندگی می کند

یک مرکز مراقبت روزانه

مرکز مراقبت درخانه

مراقبت های یک نفر برای یک 
طفل

پیش-مکتب برای اطفال 3 ساله 
یا کالن تر

r گزینه های ایده آل مراقبت طفل برای شما چه خواهد بود؟

r کدام گزینه مراقبت از طفل فکر می کنید که برای شما کمتر هزینه خواهد داشت؟

r  فکر میکنید وقتی برای بار اول در ایاالت متحده کار کنید کدام گزینه مراقبت طفل برای
شما مناسبت تر خواهد بود؟
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چگونه دنبال شغل بگردیم

در مورد اینکه افراد در کشور مادری تان یا کشور که در آن 
درخواست پناهندگی داده بودید چطوری شغل پیدا میکرد فکر 

کنید.

r شما کجا دنبال شغل می گشتید؟

r چه مراحلی را باید طی می کردید؟

بهترین شخصی که به شما کمک می کند تا شغل پیدا کنید، خود شما هستید. 
اما شاید اشخاص دیگری هم باشند که به شما در تالش های تان کمک کنند.

 

r  اداره اســکان مجدد و خدمات کاریابی
بــرای مهاجرین. کارکنان در این اداره ها 
به بسیاری از مهاجرین کمک کرده اند تا 
اولین شغل شان را در ایاالت متحده پیدا 
کنند. به پیشنهادات کارکنان اداره اسکان 

مجدد گوش دهید. آنها در مورد کمک 
کردن به مهاجرین که شغل پیدا کنند، با تجربه هستند.

 

r  اقرباء و دوســتان. از دوستان و اقوام
خود بخواهید در مورد بست های خالی 
در شرکت های که آنها کار می کنند به 

شما خبر دهند.

 

r  روزنامه ها، انترنت و ادارات اســتخدام
عامه. بســیاری از شرکت ها بست های 
خالی خود را در روزنامه و یا انترنت 

اعالن می کنند. بعضی از شرکت ها از 
طریق اداره های استخدام عامه اقدام می 
کنند که برای آنها کارمند استخدام کنند. 

در مورد اداره های استخدام عامه که در مقابل پیدا کردن کار از شما پول 
درخواست می کنند مراقب و محتاط باشید.

اداره اسکان مجدد تان شما 
را در پیدا کردن خدمات 

کاریابی کمک می کند.

خیلی مهم است که برای 
مصاحبه شغلی، سر وقت 

حاضر شوید.

در اثناء مصاحبه، در چشم 
های فرد مصاحبه کننده نگاه 
کنید، لبخند بزنید و همرایش 

دست بدهید.
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دور استراتژی های که در گذشته از آنها برای پیدا کردن شغل استفاده کرده اید را حلقه 
کنید.

سئواالت ذیل را در نظر بگیرید:

r  اگر شما برای پیدا کردن شغل در ایاالت متحده به مشکل بر خورید با چه کسی احساس
راحتی می کنید که از او کمک بخواهید؟

r چرا با این شخص احساس راحتی می کنید که از او کمک بخواهید؟

r برای کمک بیشتر، دیگر از چه کسی کمک خواهید خواست؟
 

آلبرتو یک اعالن بست خالی را در روزنامه دیده بود و به آن عالقمند شده بود. او این اعالن را به 
مسئول دوسیه خود آورده ، و مسئول دوسیه البرتو به او کمک کرده، فورم درخواست شغل را خانه 
پوری کند. در وقت ناِن شب، آلبرتو به یکی از دوستان اش در مورداین بست خالی گپ زد. دوست 

آلبرتو به او گفت که کسی را می شناسد که در آنجا کار می کند، و آن شخص می تواند که در این مورد 
آلبرتو را حمایت کند. آلبرتو چه چیز های انجام داد تا به او کمک کند شغل پیدا کند؟ چه چیزهای وجود 
دارد که شما به خودتان می توانید کمک کنید تا شغل پیدا کنید ؟ با چه کسی احساس راحتی می کنید که 

از او بخواهید برای پیدا کردن شغل به شما کمک کند؟

نکاتی برای موفقیت در مصاحبه شغلی
در مصاحبه شغلی یک شخص از شرکت استخدام کننده در مورد شغل به شما معلومات 

خواهد داد. او با شما صحبت خواهد کرد و از شما در مورد تجربیات گذشته ای تان سوال 
خواهد کرد تا بفهمد شما کارگری خوبی برای شرکت شان خواهید بود یا خیر. مصاحبه 

شغلی بسیار مهم می باشد. اگر شما بتوانید خود را خوب نشان بدهید و بتوانید باالی شخص 
مصاحبه کننده تاثیر خوب بگذارید، شانس بیشتری برای گرفتن شغل دارید. در ذیل نکاتی 

آمده است که بتوانید تاثیر خوبی باالی شخص مصاحبه کننده بگذارید:
 

r  ســر وقت حاضر شــوید. زمان برای آمریکایی ها خیلی مهم اســت. اگر شما برای
مصاحبه دیر حاضر شوید، شخص مدیر فکر می کند که شما سر کار هم دیر حاضر 

می شوید.

r  پاک باشــید و نوع کاالیی را بپوشــید که مناســب شــغل باشد. مشاوره کاریابی شما می
تواند به شما کمک کند که چه نوع کاالیی باید بپوشید که مناسب باشد.

r  به چشــم های مصاحبه کننده نگاه کنید، لبخند بزنید، و دســت بدهید. آمریکایی ها
معتقدند که چشم در چشم نگاه کردن صداقت را نشان می دهد، و لبخند و دست دادن اعتماد به نفس 

را نشان می دهد که یک دید گاه خوب نسبت به کار می باشد.
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r  در مورد اینکه که در شــغل تان باید چه کار های را انجام بدید ســوال

کنید. این به رئیس تان نشــان می دهد که شــما عالقمند هســتید.

r  اگر انگلیســی بلد هســتید، کمی انگلیســی صحبت کنید. حتی اگر شــما کمی
انگلیسی می دانید، استفاده از آن می تواند به رئیس تان نشان بدهد که شما 
دارای اعتماد به نفس هستید. همچنین نشان می دهد که شما عالقمند هستید 

که زبان انگلیسی یاد بگیرید، که چانس شما را برای اینکه شغل بهتری 
داشته باشید، افزایش می دهد.

r  ســعی کنید که راحت باشــید. همه در مصاحبه شــغلی نگران اند. این را
بدانید که تنها شما نیستید که نگران می شوید.

با دوست خود موارد ذیل را تمرین کنید:

r .به چشم های یکدیگر نگاه کنید

r .لبخند زدن

r .دست دادن

r  کمی انگلیسی صحبت کردن، (حتی اگر در حد "سالم" کردن
باشد).

r .راحت بودن

رفتن به مصاحبه های متعدد 
قبل از اینکه در یک شغل 

استخدام شوید یک امر عادی 
می باشد.
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با سوال کردن و جواب دادن، همراه دوست خود نقش کار فرما را بازی کنید، بطور مثال:

r می توانید راجع به خودتان به ما بگویید؟

r چرا به این شغل عالقمند هستید؟

r چه تجربه هایی از گذشته دارید که به شما در این شغل کمک می کند؟

r  چه وقت آماده هستید کار را شروع کنید؟ 

و حاال پرسیدن سئوال های ذیل را با همدیگر تمرین کنید:

r آیا این یک شغل نیمه وقت است یا تمام وقت ؟

r چه ساعتی روز کاری آغاز می شود؟

r چه نوع کارهای را من باید انجام بدهم؟

r چه کسی رئیس من خواهد بود؟

r کسی که استخدام می شود چه زمانی شروع به کار می کند؟

شما شاید به چندین مصاحبه شغلی بروید تا بالخره استخدام شوید. این برای تمام کسانی که در ایاالت 
متحده دنبال شغل هستند یک امر عادی میباشد. اگر بعد از اولین مصاحبه انتخاب نشوید شاید احساس 

دلسردی به شما دست بدهد ، اما سعی کنید که صبور باشید. اگر احساس کردید به تشویق نیاز دارید، از 
 فامیل و مشاور استخدام تان بخواهید که شما را تشویق کند. 

مثبت فکر کنید! از دوستان و مشاور کاریابی تان بخواهید تا شما را 
تشویق کند.

گنگا برای اینکه برای مصاحبه شغلی خود آماده باشد، کاالی پاک پوشید و حمام رفت. او همانقدر کم که 
انگلیسی می فهمید را استفاده کرد، و با رئیس دست داد و در چشم های او نگاه کرد. گنگا فکر می کرد 
که مصاحبه خیلی خوب پیش رفته است، اما او هیچ تماسی دریافت نکرد. شما فکر می کنید که چرا این 
اتفاق افتاد؟ فکر می کنید گنگا چه احساسی داشت؟ در حال که شما دنبال شغل میگردید، چه کار میکنید 

تا فکر تان مثبت باشد؟
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خصوصیت های مثبت شما
بسیاری از کارفرماها در مورد کیفیت مثبت بودن شما در مصاحبه سوال می 

کنند. در ذیل لیست کلماتی آمده است که مربوط به کاریابی می باشد که می تواند 
برای تشریح کیفیت مثبت بودن در مورد یک شخص استفاده شود. سه مورد از 

بهترین کیفیت مثبت بودن خود را بررسی کنید.

در مورد اینکه این کلمه برای شما چه به زبان دریخصوصیت
معنی میدهد نوشته کرده یا رسم کنید:

Honest

Dependable

Flexible

Hard worker

 Good work
ethic

Cooperative

Motivated
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در مورد اینکه این کلمه برای شما چه به زبان دریخصوصیت
معنی میدهد نوشته کرده یا رسم کنید:

Fast learner

Reliable

Positive  
attitude

Good listener

Punctual 

با صحبت کردن در مورد نکات کیفیت مثبت خود به زبان انگلیسی با دوست خود در مورد 
مصاحبه شغلی آینده خود تمرین کنید.
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اگر شما برای مدتی قادر نیستید شغلی پیدا کنید، تا وقت که نتوانستید کار پیدا کنید، در 

مورد کارهایی که باعث می شود خوشبین باقی بمانید فکرکنید. دور تصویر های ذیل را 
فکر کنید که شاید به شما کمک کند احساس بهتری نسبت به خود داشته باشید حلقه کنید. 

اشتراک در اجتماع و 
مراسم های فرهنگی

دخیل شدن در مکتب اطفال تانتمرین

اشتراک در یک کورس مسلکیتمرین کردن زبان انگلیسیگوش دادن به موسیقی آشنا

صحبت کردن با یک رهبر 
مذهبی در اجتماع خود

صحبت کردن با دوستان 
و فامیل خود در مورد 
اینکه چه احساس دارید

اشتراک در فعالیت های 
رضاکارانه در اجتماع تان

 

چه چیز های دیگری وجود دارد که با انجام دادن آن، می توانید در جستجوی شغل تان 
مثبت باقی بمانید؟

شما حد اقل 
باید در شغل 
اولی خود به 
مدت 6 ماه 
باقی بمانید.

کاریابی



175کتاب راهنمای مهاجرین

12 فصل دوازدهم

سوانح کاری
در مورد شغل فعلی تان و یا شغلی که در گذشته داشته اید فکر کنید.

r آیا شما در خانه کارمی کردید یا بیرون از خانه؟

r چه شغل هایی داشته اید؟

r  برای شغل های که داشتید، چه مهارت های الزم بود؟ برای کار های خانه چه
مهارت های الزم داشتید؟

در مورد کارهایی که درتجارب کاری گذشته خود انجام داده اید، بنویسید یا 
رسم کنید.

پو هسر بعد از اینکه برای یک شغل خانه داری درخواست داده بود، تماس دریافت کرد. او قبال هرگز 
خارج از خانه کار نکرده بود، اما او قادر بود در مورد تجربیات گذشته ای خود در خانه که پاک کاری 

و لباس شویی بود صحبت کند. یک هفته بعد، پو هسر به آن شغل قبول شد. تجربیات کاری گذشته ای 
پو هسر چطور به او کمک کرد شغل جدید بدست آورد؟ چطور بعضی از مهارت های تان به شما کمک 

خواهد کرد؟ 

اولین شغل شما قدم مهمی در ایجاد سوانح کاری در ایاالت متحده خواهد بود. شما باید سعی کنید حداقل 
به مدت 6 ماه در اولین شغل تان باقی بمانید، حتی اگر شغل تان چیزی نیست که شما واقعا آن چیزی 

نیست که شما می خواهید. کار فرمایی آینده تان قبل از استخدام تان، به سوانح کاری شما و اجراآت شما 
در آن شغل نگاه خواهد کرد.

مسعود و علی به یک شغل درخواست کار داده اند. در گذشته مسعود یک شغل داشته است در حالیکه 
علی چهار شغل متفاوت داشته است. فکر می کنید که کارفرما چه کسی را انتخاب می کند؟ چرا؟ باقی 

ماندن در یک شغل در مورد یک نفر چه چیزی را نشان می دهد؟
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اهداف کاریابی

شما باید اهداف کاریابی خود را تعیین کنید و تشخیص دهید که 
چه کارهایی باید انجام دهید که به این اهداف دست یابید.

در مورد اهداف کاریابی خود فکر کنید. در مورد اهداف کاریابی خود در 
دایره های ذیل بنویسید یا رسامی کنید. سعی کنید که واقع بین باشید!

اهداف کاریابی 
شما در طی 6 ماه:

اهداف کاریابی 
شما در طی 5 سال:

اهداف کاریابی 
شما در طی 1 ماه:

اهداف کاریابی 
شما در طی 1 سال:

برای اینکه بتوانید شغل بهتر و با معاش باالتر بدست آورید، باید انگلیسی 
خود را تقویت کنید و شاید الزم باشد مهارت های جدید یاد بگیرید. اگر در 
کشور خود مهارت خاصی داشتید و در آن رشته کار میکردید، شاید بتوانید 

در آن رشته در ایاالت متحده کار کنید، اما احتماال باید در صنف های حرفوی 
اشتراک کرده و تصدیق نامه آن را دریافت کنید. درسترسی به اهداف تان 
شاید مدت زمانی را در بر گیرد و شما باید صبور باشید. مهمتر از همه، 
ایاالت متحده به سرزمین فرصت ها معروف است، البته برای کسانی که 

زحمت می کشند.

انکشاف دادن مهارت زبان 
انگلیسی تان به پیدا کردن 

شغلی با درآمد بیشتر کمک می 
کند.

اگر چیزی را نمی فهمید، در 
مورد آن سوال کنید.
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آرزو بعد از هشت ماه زندگی در ایاالت متحده در مورد اهداف کاریابی خود فکر می کرد. او از اینکه 
همه چیز بر طبق پالن او پیش نرفته بود، نا امید شده بود. اگر شما به جای آرزو بودید چه احساس می 

داشتید؟ چه میکردید؟ آرزو چطور می تواند تجربه خود از ایاالت متحده را مثبت نگهدارد؟

معاش، ساعت کار، و امتیازات
 

وقتی برای شما کاری پیشنهاد شود، کارفرما به شما در مورد معاش، ساعات کار و امتیازات صحبت 
خواهد نمود. در ذیل بعضی چیز های که به شما خواهد گفت آمده است: 

r .معاش شما چقدر خواهد بود

r .اینکه معاش شما ساالنه خواهد بود یا ساعت وار

r .هر از چند وقت معاش تان پرداخت خواهد شد

r .در هفته چند ساعت کار کنید

r .تقسیم اوقات کار چطور خواهد بود

r .چه امتیازاتی برای شما موجود خواهد بود

اگر در مورد چیزی نفهمیدید، سوال کنید.

با یک دوست خود در مورد مشخصات و نیازمندی های یک شغل از قبیل موارد ذیل 
تمرین نمایید:

r شغل هفته چند ساعت خواهد بود؟

r روز کاری چه وقت شروع خواهد شد؟

r هر از چند وقت یکبار معاشم پرداخت خواهد شد؟

r چه امتیازات دریافت خواهم نمود؟

خود تان نیزسوال های دیگر را مطرح کنید!

شما معاش خود را بطور منظم دریافت خواهید کرد، که می تواند هفته وار، هر دوهفته یک بار و یا 
ماهوار باشد. شما معاش خود را به شکل چک معاش همراه یک فیش معاش دریافت خواهید کرد. فیش 

معاش برای خود تان است تا ثبت داشته باشید. وقتی چک خود را نقد یا حواله می کنید فیش را پیش خود 
نگهدارید.
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شغل های که پول نقد پرداخت می کنند

 

در ایاالت متحده کار کردن در مقابل پول 
نقد و ندادن مالیه معاش خالف قانون می 
باشد. اگر کارفرمای شما، معاش تان را 
بدون محاسبه جمع کل، مالیات و معاش 
خالص پول نقد می دهد، هم شما و هم 

کار فرمای تان خالف قانون عمل کرده 
اید. اگر شما قانون را زیر پا کنید، احتماال جریمه می شوید و یا به محسب 

میروید.

کلودیا یک شغل پاک کاری خانه پیدا نمود. معاشش به او نقدا پرداخت می 
شد، اغلبا تحفه های نقدی دریافت می کرد. شما در مورد پرداخت مالیات به 

کلودیا چه میگویید؟ چرا او باید مالیات پرداخت کنید؟ 

سوال های ذیل در باره مالیات را در نظر بگیرید:

r چرا مهم است در ایاالت متحده مالیات پرداخت کنید؟

r اگر مالیات خود را پرداخت نکنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نکاتی در مورد موفق بودن درشغل
r  همیشــه به موقع ســر کار حاضر شــوید. کارفرما ها توقع دارند کارگران

به موقع ســر کار حاضر شــوند، اگر شــما همیشــه سر کار حاضر شوید 
تاثیر خوبی از خود به جای میگذارید. اگرســر کار تان دیر حاضر 

شــوید، احتماال معاش تان کاهش خواهد یافت و اگر مکررا ســر کار دیر 
حاضر شــوید احتماال شــغل خود را از دست بدهید.

r  فقــط زمانــی رخصتــی بگیرید که واقعا مریض هســتید. همچنین اگر کدام
اعضای فامیل تان مثل (طفل یا همســر تان) مریض هســت که باید به 

داکتــر ببریــد مــی توانید از کار خــود رخصت بگیرید. اگر چنین موضوع 
پیش آمد، حتما پیشــاپیش به رئیس تان خبر بدهید.

مهم می باشد که مالیات خود را 
در ایاالت متحده پرداخت نمایید.

در حین کار رسمی از صحبت 
های شخصی با فامیل، دوستان، 

و همکاران پرهیز کنید و در 
ساعات کاری از تماس های 
تلفونی شخصی پرهیز کنید.

هرگیز قبل از پیدا کردن یک 
شغل، از شغل فعلی خود استعفا 

نکنید.
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r  اگر ســر کار حاضر شــده نمی توانید زنگ بزنید. اگر به هر دلیلی نمی
توانید ســر کار حاضر شــوید و یا دیر میرســید، حتما به رئیس خود زنگ 
بزنید. اگر میدانید که به خاطر کدام وعده مالقات شــاید نتوانید ســر کار 
برویــد یــا دیرتر میرســید، حتما قبال بــا رئیس خود صحبت کنید تا اجازه 

بگیرید.

r  رفتار دوســتانه داشــته باشــید. در وقت های نان چاشــت و یا یا اوقات
تفریحی بهترین وقت برای شــناختن همکاران می باشــد. آب و هوا، 

فعالیت های تعطیالت آخر هفته، غذا، و ورزش ، موضوعات مشــترک در محیط کار می باشــد. همچنین فرصت های 
زیادی خواهید داشــت تا در مورد فرهنگ خود با همکاران صحبت کنید، بخصوص در موقع رخصتی های ســنتی.

r  ســر کار فعال باشــید. در حین کار رســمی از صحبت های شــخصی با فامیل و دوســتان و همکاران پرهیز کنید و در
ســاعات کاری از تماس های تلیفونی شــخصی پرهیز کنید.

r  ســوال کنید. اگر چیزی را نمیفهمید در باره آن ســوال کنید. با ســوال کردن شــما کار خود را بهتر انجام می دهید و
کارفرمای تان به شــما احترا قایل خواهد شــد، چون میفهمد که شــما تالش می کنید یاد بگیرید و پیشــرفت کنید. 

r  هر وقت می توانید تکالیف و مســئولیت های جدید یاد بگیرید. اگر مســئولیت های بیشــتری بپذیرید، می توانید موقعیت
کاری بهتــری پیدا کنید.

r  قبــل از اینکــه کار خــود را رهــا کنیــد، اطالع دهید. هر وقت شــغل جدید پیدا کردیــد، حد اقل دو هفته قبل به کارفرمای
فعلــی خــود اطــالع دهیــد. هرگز قبل از پیدا کردن شــغل جدید، کار فعلی خود را رها نکنید.

نکاتی موفقیت های کاریابی را که با تجربه قبلی تان متفاوت است را حلقه کنید.

سوال های ذیل را در نظر بگیرید:

r تعقیب کردن کدام از این نکات برای شما آسانتر است؟

r کدام نکات برای تان سخت تر است؟

r برای انکه در شغل تان موفق باشید می خواهید چکار کنید؟

سنا در شغل جدید خود زیاد تالش می کرد، اما بعضی وقت ها آنچه را که باید انجام می داد نمیفهمید. انگلیسی او خوب نبود، 
و به رئیس خود هم نمی گفت بعضی چیز های را که باید انجام دهد نمیفهمد. سنا چطور می توانست وظیفه خود را بهتر 

بفهمد؟ اگر شما به جای سنا بودید، این وضعیت را چگونه مدیریت میکردید؟

کاریابی
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کاریابی12

چند ماه قبل بعد از رسیدن به ایاالت متحده، بوری یک شغل پیدا کرد. او خیلی انگلیسی بلد نبود، اما 
کارگر خوب بود و برخورد دوستانه داشت. رئیس و دیگر کارگران او را دوست داشت. بعد از 16 ماه 
کار کردن، او در یک جای دیگر درخواست کار داد و کار قبلی خود را بدون اینکه به کسی بگوید رها 
کرد. وقتی او نتوانست در کار جدید قبول شود متعجب شد. او بعدا متوجه شد که در جواب کار فرمای 

جدی، کارفرمای قبلی اش او را درست تایید نکرده بود. بوری چه کاری اشتباهی کرده بود؟ او در 
عوض باید چه کار می کرد؟ 

 

حقوق محیط کار
به عنوان یک مهاجر، شما همان حقوق محیط کار را دارید که یک 

تبعه آمریکایی دارد. یک کارفرما حق ندارد به خاطر مهاجر بودن تان 
علیه شما تبعیض قایل شود و یا به خاطر سن، نژاد، مذهب، جنسیت، 

و معلولیت شمارا استخدام یا ترفیع ندهد. هرچند، بعضی شغل ها 
 صرف برای اتباع امریکایی می باشد. 

 

قوانین استخدام نیز از کارگران در برابر محیط کاری غیر ایمنی 
محافظت می کند. کارفرمایان باید اطمنان حاصل کنند که محیط کاری 

برای کارگران امن و صحی می باشد. همچنین قوانین استخدام از 
کارگران در برابر آزار جنسی در محیط کار محافظت می کند. آزار 
جنسی به هر نوع رفتاری اطالق می شود که باعث شود بر اثر آن 

شخص در محیط کار احساس راحتی نکند.

سنگینا یک رئیس مرد دارد که بسیار مهربان، مفید، و رفتار دوستانه دارد. اما بعضی وقت ها که با 
سنگینا صحبت می کند بازوی وی را لمس می کند. این باعث می شود سنگینا بسیار احساس راحتی 

نکند. درینجا مشکل چیست؟ سنگینا باید چکار کند؟

در مورد حقوق محیط کار در ایاالت متحده فکر کنید.

r این حقوق چقدر مشابه تجربه شما در گذشته می باشد؟

r چه تفاوت ها با آنها دارد؟

r با این تفاوت ها چطور عادت خواهید کرد؟

شما حق دارید 
در محیط امن 

و سالم کار 
کنید.
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12 فصل دوازدهم کاریابی

خالصه* 
صحیح یا غلط؟ فکر میکنید در مورد اسکان مجدد در ایاالت متحده چقدر میدانید؟ با جمالت ذیل دانش 

خود را امتحان کنید. جمالت خبری ذیل را بخوانید و آنهای را که فکر میکنید صحیح است دور صحیح 
را حلقه کنید و اگر فکر میکنید جمله غلط است دور غلط را حلقه کنید.

پیدا کردن اولین شغل تان می تواند از چند روز تا چندین ماه را   .1
در بر بگیرد.

غلطصحیح

دولت یا اداره اسکان مجدد باید برای تان شغل پیدا کند. غلطصحیح2. 

آموختن زبان انگلیسی به پیدا کردن شغل و فرصت های شغل تان   .3
کمک می کند.

غلطصحیح

اکثر مهاجرین کار کردن را با شغل های غیر مسلکی شروع می   .4
کنند.

غلطصحیح

در محیط کاری ایاالت متحده، زنان اغلبا مردان را مدیریت می   .5
کنند.

غلطصحیح

اگر در مصاحبه شغلی دیر حاضر شوید، احتماال کار فرما شما   .6
را استخدام نکند، چون فکر خواهد کرد که شما سر کار نیز دیر 

حاضر می شوید.

غلطصحیح

بهترین شخصی که به شما کمک می تواند کار پیدا کنید، خود تان   .7
هستید.

غلطصحیح

مهاجرین مجبور نیستد به دولت ایاالت متحده مالیات بری عایدات   .8
پرداخت کنند.

غلطصحیح

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 222 آمده است.



1
این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند3

اهمیت آموختن زبان انگلیسی «
روش های یاد گرفتن زبان انگلیسی «
چگونه آموختن زبان جدید تالش و وقت در بر میگیرد «

یاد گرفتن زبان جدید به تالش و وقت زیاد ضرورت دارد. امریکایی ها 
معتقدند، یک شخص هیچوقت برای یاد گرفتن خیلی پیر یا خیلی جوان نیست. 

آموختن زبان انگلیسی به شما کمک می کند، شغل پیدا کنید، در شغل خود 
بیشتر موفق شوید، با دیگر امریکایی ها ارتباط برقرار کنید، و زودتر به 

زندگی جدید خود در ایاالت متحده سازگار شوید.

آموختن زبان انگلیسی به شما کمک می 
کند، شغل پیدا کنید، و زودتر به زندگی 

جدید خود در ایاالت متحده سازگار شوید.

فصل سیزدهم
آموختن زبان انگلیسی
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سیزدهم 13فصل 
کلمات کلیدی انگلیسی

وقتیکه در باره آموختن زبان انگلیسی در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما 
مفید خواهد بود که این کلمات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

 Please sayلطفا دوباره تکرار کنید.
that again.

لطفا دوباره تکرار کنید. من دفعه اول آنرا نفهمیدم.

Can you repeat 
that?

What does 
____ mean?

Can you speak 
more slowly?

I don’t speak 
English.

I don’t 
understand…

Can you 
understand 

me?
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آموختن زبان انگلیســی13

در باره اینکه چرا مفید است که بتوانیم با دیگران ارتباط 
برقرار کنیم فکر کنید.

 شما به کدام زبان ها تکلم کرده می توانید؟ آنها را اینجا لیست کنید:

با دوست خود در مورد اینکه در کجای کشور مادری تان یا کشور که در آن 
درخواست پناهندگی داده بودید به این زبانها تکلم میکردید؟ شاید لیست جای 
های که زبانها تکلم می کردید شامل موارد چون، خانه، بازار، و وقت سوار 

شدن بس، و غیره، باشد.

سوال های ذیل را در نظر بگیرید:

r زبانی را که فعال به آن تکلم می کنید چطور یاد گرفتید؟

r  دیگر چه روش های وجود دارد که شما با کسانی که به زبان
شما تکلم نمی کند ارتباط برقرار می کنید؟ بطور مثال، چه روش 

های وجود دارد که شما بتوانید تا یاد گرفتن زبان انگلیسی، با 
امریکایی ها ارتباط برقرار کنید؟

r فعال چقدر انگلیسی میفهمید؟

در مقیاس ذیل، دانش زبان انگلیسی خود را رتبه بندی کنید. 0 
سطح ابتدایی و یا )یاد نداشتن انگلیسی( را نشان می دهد و 5 سطح 

پیشرفته انگلیسی را نشان میدهد.

0 1 2 3 4 5

 

اگر عالقه شدید به یاد 
گیری زبان داشته باشید، 

انگلیسی را زودتر یاد 
میگیرید.

انگلیسی سطح 
پیشرفته

یاد نداشتن انگلیسی، 
یا سطح ابتدایی
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سیزدهم 13فصل  آموختن زبان انگلیســی

ارزیابی انگلیسی
اگر قبل از رفتن به صنف های زبان انگلیسی به آن تکلم کرده نمی توانید، نگران نباشید. قبل ازینکه 

صنف ها شروع شود، انگلیسی شما ارزیابی می شود. ارزیابی نوعی امتحان می باشد. صنوف انگلیسی 
سطوح مختلف دارد از ابتدایی تا پیشرفته، و ارزیابی نشان می دهد زبان شما در چه سطح می باشد. 

ارزیابی شاید به شکل یک مکالمه و یا امتحان انجام شود. 

صنوف انگلیسی بر اساس نوع انگلیسی آموزش می دهد متفاوت است. در بعضی صنف ها انگلیسی 
ساده و عملی آموزش می دهد که افراد تازه آمده بتواند از آن در خرید و بازار، خواندن تقسیم اوقات 

بس ها استفاده کند و یا برای پیدا کردن شغل. در بعضی از صنف ها انگلیسی را به منظور استفاده های 
خاص مثل شغل های مشخص- بطور مثال، کار کردن در یک هوتل یا رشته صحی آموزش می دهند. 

همچنین بعضی صنف های انگلیسی برای آماده کردن افراد برای درس خواندن به فاکولته ها برگزار می 
شود. در این صنف ها وقت بیشتر روی خواندن و نوشتن صرف می شود. 

 

اهمیت آموختن زبان انگلیسی

وقتی که اولین بار نادیه به ایاالت متحده آمد، همیشه برای برای دیدن داکتر خود نیاز به ترجمان داشت. 
این برای نادیه بسیار سخت بود، چون فقط روز های سه شنبه ترجمان اناث وجود داشت. حاال بعد از 3 
سال، نادیه خودش برای خود وعده مالقات میگیرد و نیاز به ترجمان ندارد. این معنی اش این است که 

او هر روز بخواهد می تواند به مالقات داکتر برود. انگلیسی به نادیه چطور کمک کرده است؟ چه روش 
های وجود دارد که شما بتوانید انگلیسی خود را تمرین نمایید؟

اگر عالقه شدید به آموختن زبان داشته باشید، انگلیسی را زودتر یا د میگیرید. بعضی از 
دالیلی که چرا آموختن انگلیسی مهم است در ذیل آمده است:

r .برای گرفتن شغل

r .برای موفق بودن در شغل

r .برای اینکه بفهمید اطفال یا نواسه های تان چه میگویند

r .برای ارتباط برقرار کردن با معلمین اطفال تان

r  برای مستقل بودن: برای سوار شدن در حمل و نقل عامه، و خرید کردن برای خود و
فامیل تان.

r .برای صحبت کردن با همسایه تان

r .برای اینکه از طریق تلویزیون، روزنامه و انترنت با خبر شوید که در دنیا چه میگذرد

r  برای اینکه در امتحان تابعیت ایاالت متحده کامیاب شوید و بتوانید تابعیت ایاالت متحده را بدست
آورید.
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13
ناکو انگلیسی را از طریق شغل اش آموخت، اما شوهرش، سوتو، فقط کمی 
انگلیسی می فهمید. وقتیکه آنها در کنفرانس والدین-معلم اطفال شان شرکت 
کردند، ناکو باید مکالمات را به سوتو ترجمه میکرد. این کار برای ناکو و 

سوتو مایوس کننده بود. حاال، دو سال بعد از آن وقت ها، انگلیسی سوتو 
بسیار بهتر شده است،او و ناکو هر دو میتوانند در کنفرانس والدین-معلم 

صحبت کنند. آموختن انگلیسی چطور به سوتو کمک کرده است؟ بعضی راه 
های ممکن که سوتو از آن برای یادگیری انگلیسی استفاده کرده است، چیست؟

چرا آموختن انگلیسی در ایاالت متحده برای شما مفید خواهد 
بود؟ در مورد دالیل آن رسامی کنید یا نوشته نمایید.

بامپا یک مرد پیر است که در یادگیری انگلیسی مشکل دارد. پسر و خواهر 
زن او هر دو سر کار میروند، و نواسه های او به مکتب میروند، از همین 
خاطر بیشتر اوقات را تنها سپری میکند. بامپا برای بهبود انگلیسی اش باید 

چی کار کند؟

با کسانیکه انگلیسی یاد 
میگیرند یا از قبل یاد دارند، 

صحبت کردن انگلیسی را 
تمرین کنید.

آموختن زبان انگلیســی
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13
شیوه های آموختن انگلیسی

شیوه های زیادی برای آموختن انگلیسی وجود دارد. در ذیل چندین مثال آورده شده است:
 

در صنوف زبان انگلیسی اشتراک کنید (اغلبا به نام ESL یاد میشود، یا انگلیسی به عنوان 
زبان دوم). در صنوف ESL، مردان و زنان با سنین، تحصیالت، و گذشته نژادی مختلف 

با هم یکجا درس میخوانند. در سطح ابتدایی صنوف ESL، شاگردان معموال همان انگلیسی 
را می آموزند که بتوانند در اجتماع فعال باشند و در محل کار مشکل خود را حل کنند. در 

سطوح باالتر، شاگردان بیشتر روی دستور زبان، خواندن، و نوشتن انگلیسی تمرکز می 
کنند.

فادمو آموختن زبان انگلیسی را شروع کرده است، اما در سر کار خود، با مردم به مشکل ارتباط برقرار 
کرده می تواند. چه راه های وجود دارد که به فادمو کمک کند درحین که انگلیسی یاد میگیرد، با دیگران 

نیز بتواند ارتباط برقرار کند؟

 

با یک معلم رضاکار درس بخوانید. این یکی از روش های خوب برای یاد گرفتن رســوم و 
سنت های امریکایی می باشد. از اداره اسکان مجدد خود بخواهید شما را به یک نفر رضا 

کار معرفی کند.

فیلم های انگلیســی و ســریال های تلویزیونی نگاه کنید، و یا به برنامه های انگلیســی و 
 رادیویی گوش کنید. 

با دیگران که در حال آموختن زبان انگلیســی هســتند و یا می توانند انگلیســی صحبت کنند 
انگلیسی صحبت کردن را تمرین کنید.

نوشــته های انگلیســی را بخوانید. در هرجای اطراف شــما انگلیسی وجود دارد. روی 
قوطی های مواد غذایی، عالئم، تبلیغات، بس ها، بروشورها، و روزنامه ها.

در محیط کار انگلیســی یاد بگیرید. وقتی شــما شــغل پیدا کنید، کلمات و اصطالحات 
انگلیسی که برای همان شغل مفید است را یاد میگیرید. همکاران تان و احتماال مشتری 
های تان انگلیسی صحبت می کنند. انگلیسی صحبت کردن با آنها به شما کمک می کند 

انگلیسی خود را تقویت کنید.

سیزدهم فصل  آموختن زبان انگلیســی
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ESL تنوع در صنوف انگلیسی
شاید در صنف ESL خود متوجه شوید که زنان و مردان ازسراسر دنیا همرای 
شما انگلیسی یاد میگیرند. مالقات کردن مردم دیگر که زبان که به زبان های 

متفاوت صحبت می کنند و فرهنگ های متفاوت از شما دارد می تواند برای تان 
هیجان انگیز باشد.

به نقشه ای جهان در ذیل نگاه کنید. دور کشور مادری خود را حلقه کنید.

مردم ها از سراسر دنیا در 
صنوف انگلیسی در ایاالت 

متحده اشتراک می کنند.

شاگردان صنوف انگلیسی 
شاید سوابق بسیار متفاوتی 
داشته باشند، اما همه دنبال 
یک چیزی مشترک اند: یاد 

گیری زبان انگلیسی.

آموختن زبان انگلیســی 13
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و حاال جای که در ایاالت متحده در آن اسکان مجدد خواهید کرد را حلقه کنید.

 

سوال های ذیل را در نظر بگیرید:

r فکر میکنید مهاجرین مهاجرین اجتماع شما از کدام کشور هستند؟

r احتماال دیگر چه چیزهای می توانید در مورد دیگر افراد که درصنف شما هستند یاد بگیرید؟
 

تنوع در صنف ها برای معلمین و شاگردان می تواند یک چالش باشد. شاید شاگردان 
مختلف با سوابق مختلف اهداف متفاوتی برای آموختن زبان انگلیسی داشته باشند. شاید 
بعضی شاگردان افراد جوان باشند که میخواهند انگلیسی یاد بگیرند تا بتوانند به فاکولته 

بروند و بعضی شاگردان افراد بزرگسال باشند که میخواهند انگلیسی یاد بگیرند تا بتوانند به 
فروشگاه خرید بروند و یا خود شان به مالقات داکتر بروند. شاید بعضی از شاگردان افراد 

بزرگسال باشند که تمام وقت کار می کنند و میخواهد انگلیسی خود را برای کار تقویت 
کنند و یا بتوانند با معلمین اطفال خود صحبت کنند. اما جدای از اینکه سوابق شاگردان 

چیست، همه یک چیز میخواهند: آموختن زبان انگلیسی.

13 سیزدهم فصل  آموختن زبان انگلیســی

HI

AK

CA

TX

NMAZ

NV

OR

WA

FL

GA

SC

NC

VA

PA

NY

ME

OK

CO
KS

NE

WY

MT

ID

UT

SD

ND

MN

WI

IA

IL
OH

KY

MI

TN

MO

LA

AR

MS AL

MD
DE
NJ

CT
RI

MA
NH

VT

IN

DC
WV

United States
Regions

Rockies

Southwest

South

Central/ 
Midwest

Mid- 
Atlantic

Northeast

West

زون ها ایاالت متحده امریکا

مرکزی/غرب میانه

جنوب غرب

غرب

کوهستانات

آتالنتیک- 
میانی

شمال شرق

جنوب



190

13
وقتی پریسیال برای بار اول به صنف انگلیسی اشتراک کرد، از اینکه افراد با سوابق مختلف را دید 
متعجب شد. او هر گز در یک جمعی که متشکل از افراد مختلف باشد نبوده است. اگر شما به جای 

پریسیال بودید چه احساس می کردید؟ فکر می کنید در ادامه صنف، پریسیال دیگر چه تفاوت های را 
متوجه خواهد شد؟ اگر شما در صنف پریسیال بودید، چه کار میکردید تا احساس راحتی کنید؟

به روز اول صنف انگلیسی تان فکر کنید. شما خود را به چنین یک گروپ متنوع چگونه 
معرفی می کنید؟ شاید شما بتوانید جمالت ذیل را بگویید:

r I come from ________________________.

من از ____________.  

r I speak __________.

من ________.  

r My family has _______ members.

اعضای فامیل من ________ نفر می باشند.  

r I have been in the United States since__________.

من از ماه _______________ تا حال در ایاالت متحده زندگی می کنم.  

r I would like to learn about _____________.

هراب رد مراد تسود _______________ یاد بگیرم.  

آموختن زبان انگلیســی
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استفاده از زبان انگلیسی

یک جدول تهیه کنید که شما چگونه از زبان انگلیسی استفاده می کنید و آنرا در جدول نوشته 
کنید. در کجا انگلیسی استفاده کردید، چه گفتید، و چطور گفتید؟ آیا در انگلیسی گفتن خود 

موفق بودید؟ با مشکالت مواجه شدید؟ دو مثال اول برای شما تهیه شده است.

نتایجچه گفتممکان/ وضعیتتاریخ؛ زمان

دو شنبه،
19 مارچ 2012

ساعت 4:30 بعد از 
چاشت

با معلم ریاضی پسرم 
صحبت کردم

بلی، می توانم در جلسه 
مکتب که در تاریخ سه شنبه 

20 مارچ 2012 ساعت 
4:14 بعد از چاشت برگزار 

می شود اشتراک کنم.

معلم خیال کرده بود من ساعت 
4:50 دقیقه بعد از چاشت را گفته 
ام، مجبور شدم کمی منتظر بمانم. 

خیلی مشکل نبود.

سه شنبه
20 مارچ

ساعت 3:30 بعد از 
چاشت

تقسیم اوقات بس را 
خواندم

یک بس ساعت 3:05 بعد از 
چاشت طرف مکتب حرکت 

می کرد و ساعت 3:59 
بعد از چاشت میرسید.

به بس سوار شدم و به 
موقع به مکتب رسیدم.

سیزدهم فصل  آموختن زبان انگلیســی
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آموختن زبان جدید وقت می گیرد
در اوایل شاید یاد گرفتن زبان 

انگلیسی برای تان مشکل باشد و 
نا امید شوید. داشتن چنین احساسی 

عادی می باشد. هر نفر چیزی را با 
سرعت و روش متفاوتی یاد میگیرد. 
بعضی افراد سریعتر از دیگران یاد 

میگیرند. بعضی افراد از طریق انجام 
دادن یاد میگیرند. بعضی از طریق 
گوش دادن یا خواندن یاد میگیرند. 

بعضی افراد شاید بخواهد قبل از اینکه صحبت کند، کمی منتظربماند. بعضی 
ها دوست دارند به محض که یک کلمه جدید یاد گرفت آنرا استعمال کند. اما 

همه برای یاد گرفتن زبان انگلیسی تالش و وقت نیاز دارند.

یاد گرفتن زبان انگلیسی می تواند یک چالش باشد و 
وقت بگیرد، اما شما تمرین کنید!

در مورد بعضی روش های که میخواهید در یادگرفتن انگلیسی 
استفاده کنید فکر کنید. این روش ها را با دوست خود شریک 

سازید.

کلید آموختن یک زبان جدید تمرین کردن هر روزه آن می باشد. حتی اگر در 
روز به مدت 10 دقیقه به رادیو گوش کنید، یا تلویزیون تماشا کنید، به آموختن 

تان کمک می کند. با تمرین کردن به مرور زمان شما راحت تر انگلیسی 
صحبت خواهید کرد.

به زودی بعد از رسیدن به ایاالت متحده، رضا شامل صنف انگلیسی شد. 
صنف عصر های سه شنبه و چهار شنبه برگزار می شد. صنف به خوبی 

پیش میرفت و رضا چیز های زیادی یاد میگرفت. سپس یک شغلی به رضا 
پیشنهاد شد. رضا از دو شنبه تا شنبه از ساعت 4 بعد ازچاشت الی نصف 

شب باید سر کار میرفت. فکر میکنید اینجا مشکل در کجاست؟ فکر میکنید 
رضا باید چکارکند؟

یاد گیری زبان انگلیسی وقت 
میگیرد و هر نفر با سرعت 

متفاوتی یاد میگیرد.

هر روز یک وقت معیینی را 
برای صحبت کردن و گوش 
دادن به انگلیسی اختصاص 

دهید.

آموختن زبان انگلیســی
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اگر شما در مورد یاد گرفتن زبان انگلیسی دچار احساس نا امیدی شده اید، چه چیز های مثبتی 
وجود دارد که با انجام دادن آنها می توانید زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟ دور بعضی از موارد 

ذیل که شما احتماال انجام خواهید داد را حلقه کنید.

r .تمرین کردن زبان انگیسی با یک شخص که انگلیسی صحبت می کند

r .تماشا کردن تلویزیون و رادیو به زبان انگلیسی

r .اشتراک کردن در صنوف انگلیسی

r .تمرین کردن زبان با افرادی در اجتماع تان

r .تعیین اهداف واقع بینانه بطور هفته وار

r .نگهداری لیستی از کلمات که یاد میگیرید

r  تالش برای آموختن انگلیسی از طریق خواندن نوشته های انگلیسی، مثل، عالئم، بس ها، و کلکین
دوکان ها.

دیگر چه چیز های وجود دارد که اعتماد بنفس شما در آموختن زبان انگلیسی را تقویت 
می کند؟

سیزدهم فصل  آموختن زبان انگلیســی
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خالصه*

با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. 
انگلیسی.

آموختن زبان انگلیسی یک پروسه آسان و سریع می باشد.  .1

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

چرا آموختن زبان انگلیسی مهم می باشد؟  .2

برای گرفتن یک شغل خوب. الف. 

برای پاس کردن تست شهروندی ایاالت متحده. ب. 

برای مستقل و خود اتکا بودن. ج. 

برای اینکه بتوانید حرف های اوالد و نواده های خود را که به انگلیسی صحبت می کنند  د. 
بفهمید.

تمام موارد باال. ه. 

آموختن زبان انگلیســی

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صحفه 222 آمده است.
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کلید آموختن زبان انگلیسی تمرین کردن آن دو یا سه بار در هفته می باشد.  .3

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

کدام یکی از روش های ذیل برای آموختن زبان انگلیسی می باشد.  .4

اشتراک در صنف انگلیسی. الف. 

تماشای برنامه های تلویزیونی و فلم های انگلیسی. ب. 

تمرین کردن انگلیسی با دیگر مهاجرین که آنها نیز انگلیسی یاد میگیرند. ج. 

تمام موارد فوق. د. 

به مرور زمان و تمرین کردن شما آسانتر می توانید به انگلیسی ارتباط برقرار کنید.  .5

بلی، می توانم. الف. 

نخیر، نمی توانم. ب. 

سیزدهم فصل  آموختن زبان انگلیســی
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این فصل باالی موارد ذیل بحث می کند4

تحصیالت برای اطفال «
تحصیالت برای افراد بزرگسال «

در ایاالت متحده تمام افراد جدای ازسن، جنسیت،توانایی، مذهب، و یا طبقه 
اجتماعی به تحصیالت دسترسی دارند. اکثر امریکایی ها به تحصیالت به 

مثابه روشی برای پیدا کردن شغل بهتر و بهبود معیار های زندگی شان نگاه 
می کنند.

فصل چهاردهم
تحصیالت
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کلمات کلیدی انگلیسی
وقتیکه در باره تحصیالت در ایاالت متحده گپ میزنیم، کلمات انگلیسی ذیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای شما مفید خواهد 

بود که این کلمات را یاد بگیرید.

کلمه را به زبان انگلیسی بگویید و معنای آنرا به زبان دری نوشته کنید. سپس یک رسامی از کلمه رسم نمایید و توضیح دهید 
معنی آن چیست، و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید. اولین تمرین برای شما تهیه شده است.

برای کلمه رسامی نمایید، معنی آنرا نوشته کنید و یا آنرا در یک جمله استفاده کنید.به انگلیسیبه دری

attendanceحاضری
حاضری به معنی حاضر بودن در یک جای به خاطر یک 

دلیل می باشد، مثل حاضر بودن در صنف و یا جلسه.

book

certificate

class

degree

diploma

education

math

reading

school

science

teacher

14 چهاردهم فصل 
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در مورد اینکه تحصیالت عامه در کشور مادری تان یا کشوری 
که در آن درخواست پناهندگی داده بودید چگونه بود فکر کنید.

r آیا برای مکتب رفتن باید پول پرداخت میکردید؟

r  از جای که زندگی میکردید مکتب چقدر دور بود؟ اطفال شما
چگونه به مکتب میرفت؟

r اطفال همراه خود به مکتب چه می برد؟

r چه مضامینی برای آنها درس داده می شد؟

r ساعات درسی مکاتب چقدر طوالنی بود؟

r ایا افراد بزرگسال هم به مکتب میرفت؟

در مورد مکاتب کشور مادری خود یا کشوری که در آن 
درخواست پناهندگی داده بودید نوشته کرده یا رسامی کنید.

با دوست خود در مورد آنچه نوشته کرده یا رسامی کرده اید 
صحبت کنید. این یک تمرین خوبی می باشد برای اینکه بتوانید 

با شخص دیگر در ایاالت متحده در باره مکاتب در کشور 
مادری خود یا کشور که در آن درخواست پناهندگی داده بودید 

صحبت کنید!

تحصیالت در مکاتب عامه 
رایگان میباشد. تمام اطفال از 
سن 6 الی 16 سالگی باید به 

مکتب بروند.

اطفال خود را هرچه زودتر به 
مکتب شامل کنید. اداره اسکان 
مجدد تان به شما درین زمینه 

کمک خواهد کرد.
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چهاردهم 14فصل 
تحصیالت اطفال

مکاتب عامه رایگان می باشند. تمام اطفال از سن 6 الی 16 سالگی باید به مکتب بروند. تحصیالت 
عامه معموال برای اطفال 5 الی 18 ساله موجود می باشد. والدین می توانند اطفال خود را به مکاتب 

خصوصی شامل کنند، اما هزینه این مکاتب می تواند برایشان گران تمام شود.

سواالت ذیل را در نظر بگیرید:

r  ســال تحصیلی در کشــور مادری تان یا کشــوری که در آن درخواســت پناهندگی داده بودید
چه وقت شــروع و چه وقت ختم میشــد؟

r آیــا اطفال باید به مکتب میرفت؟

r آیــا تحصیــالت برای تمام اطفال رایگان بود؟
 

در مکاتب امریکایی اطفال با نژاد ها، قومیت ها و سوابق مختلفی با هم درس می خوانند 
و بازی می کنند. در اکثر مکاتب، پسران و دختران یکجا درس می خوانند. اطفال دارای 

معلولیت از عین حقوق تحصیالت که دیگر اطفال دارند برخوردار می باشند.

ارالی دو دوختر و یک پسر داشت. پسرش مشکل روانی داشت و باالی ویلچر بود. در 
کشور مادری ارالی، اطفال معلول به مکتب نمیرفتند و اکثر دختران نیز به مکتب نمیرفتند. 

وقتی ارالی فهمید در ایاالت متحده تمام اطفال باید به مکتب بروند متعجب شد. اگر شما 
به جای ارالی بودید، چه احساس می داشتید؟ در باره احساسات خود چگونه صحبت می 

کردید؟

مهم است که اطفال خود را هرچه زود تر به مکتب شامل سازید. معموال اطفال به نزدیکترین مکتب 
محل زندگی خود میروند. اکثر مکاتب دوسیه واکسین و ایمن سازی اطفال شما را می خواهند. اگر اطفال 

شما هر گونه اسناد صحی داشته باشند را همراه خود به ایاالت متحده بیاورید.
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تحصیالت اطفال در ایاالت متحده شامل چهار مرحله می شود. 

پیش مکتبی
این مرحله برای اطفال 3 الی 5 
ساله می باشد. این مرحله قانونا 

اجباری نیست، و معموال رایگان 
نمی باشد. 

مکتب ابتدایی
این مرحله با مهد کودک (سن 5 

سال) شروع می شود الی صنف 5 
الی 6 مکتب ادامه پیدا میکند (12 

سالگی).

مکتب متوسطه
این مرحله معموال شامل صنف 

6 الی 8 میشود (سن 12 الی 14 
سالگی).

لیسه عالی
این مرحله معموال شامل صنف 9 
الی 12 می شود (سن 14 الی 18 
سالگی) متعلمین که این مرحله را 
تکمیل می کنند دیپلوم صنف لیسه 

را دریافت می کنند.

سال تعلیمی
سال تعلیمی در ماه اگست یا سپتامبر شروع می شود و در ماه می یا جون 

ختم می شود. اکثر اطفال معموال به مدت 6 ساعت در روز و از دو شنبه الی 
جمعه در صنف مکتب اشتراک می کنند. اطفالی که از درس های مکتب خود 
عقب می مانند، می توانند درمکاتب تابستانی در ماه جون و جوالی اشتراک 

کنند.

وقتی اطفال نتوانند یک 
روز به مکتب حاضر شوند، 
والدین شان باید برای مکتب 
نامه نوشته و توضیح دهند 

که چرا اطفال شان به مکتب 
نرفته اند.
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حاضری
حاضری مکتب بسیار مهم می باشد. وقتی اطفال به مکتب حاضر نشوند، والدین شان باید یک یادداشت 
نوشته کرده برای مکتب توضیح دهد که چرا اطفال به مکتب نرفته، و اطفال درسهای را که به خاطر 

غیر حاضری عقب می مانند، باید جبران کنند.

دختر ایسابل در مکتب مشکالت داشت. یک روز ایسابیل دخترش را در خانه نگهداشت تا استراحت کند، 
مکتب به ایسابل زنگ زد که دخترش امروز به مکتب حاضر نشده است. ایسابل سردرگم شده بود. او 

به مکتب گفت که دخترش برای یک روز در خانه نگهداشته است. چرا مکتب زنگ زد؟ چرا نگهداشتن 
دختر ایسابل برایش یک مشکل بود؟ ایسابل باید چکار میکرد که از این وضعیت جلو گیری می شد؟

 

مصارف مکتب
با اینکه تحصیالت عامه رایگان است، والدین هزینه هایی نیز پرداخت می کنند مثل، هزینه 

اکماالت مکتب، و فیس های فعالیت های خاص. اطفال می توانند نان چاشت خود را از 
خانه ببرند و یا نان چاشت ارزان از کافه تریایی مکتب بخرند.

سونم دختر 10 ساله ای ارجون نان چاشت که مادرش برایش تهیه میکرد تا به مکتب ببرد 
را دوست نداشت، چون متفاوت از نان چاشتی بود که دیگر دختران با خود در مکتب 

میاورد. بعضی از دختران سر نان چاشت سونم ریشخندی می کرد. سونم میخواست از کافه تریایی 
مکتب نان چاشت خریداری کند. اگر شما به جای ارجون بودید، چه فکرمیکردید؟ شما برای حل این 

مشکل چکار میکردید؟

فامیل ها دیگر چه هزینه های را بابت مکاتب عامه در کشور مادری تان یا کشوری که در 
آن درخواست پناهندگی داده بودید پرداخت می کردند؟
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حمل نقل
بعضی اطفال در نزدیکی مکتب خود زندگی می کنند و می 

توانند پیاده به مکتب بروند. اگر مکتب از خانه خیلی دور باشد 
که اطفال نتوانند پیاده به مکتب بروند، بس های مکاتب احتماال 

حمل نق رایگان برای مکاتب ارائه کنند. سیستم مکتب در مورد 
فاصله مکتب تا خانه و اینکه حمل ونقل رایگان ارائه کنند تصمیم 

میگیرند.

نصاب تعلیمی
در ایاالت متحده نصاب تعلیمی ملی برای مکاتب وجود ندارد. هر ایالت و مکتب، و مکاتب ولسوالی 

ها خود شان تصمیم در مکاتب شان چه تدریس شود. اکثر شاگردان مضامین چون، انگلیسی، ریاضی، 
مطالعات اجتماعی، و ساینس میخوانند. مضامین اضافی مثل هنرها، موزیک، تحصیالتفزیکی، و زبان 

خارجی نیز می تواند در مکاتب تدریس شود.
 

روش تدریس امریکایی
در ایاالت متحده معلمین متعلمین را تشویق می کنند تا از طریق 

فکر کردن و تحلیل کردن، سوال کردن، و اشتراک کردن در 
بحث ها و فعالیت ها درس را یاد بگیرند.

وقتی حنان به حرف های پسر و دختر خود که در مورد مکتب 
شان صحبت می کردند، گوش میداد سردرگم شده بود. اطفال او 

چگونه تحصیالت می شدند؟ معلمین زیاد صحبت نمی کردند و از متعملمین توقع میرفت تا خود شان نظر 
بدهند و زیاد سوال کنند. آنها حتی می توانستند با معلمین و متن کتاب های خود موافق نباشند. به جای گوش 
دادن به حرف های معلم شان، متعملمین اکثرا با دوستان خود سپری میکردند. این روش تدریس با روش که 

در کشور مادری تان یا کشور که در آن درخواست پناهندگی داده بودید چه تفاوت های دارد؟ چه مشابهت 
های دارد؟ چرا فکر میکنید معلمین امریکایی ازین روش استفاده می کنند؟ حنان چه کاری می توانست انجام 

بدهد تا بهتر بفهمد در صنف اطفال اش چه میگذرد؟  

آموختن زبان انگلیســی
اکثر مکاتب صنوف مخصوص زبان انگلیسی برای متعلمین تازه 

آمده دارند. بعضی مکاتب از طریق معلمین مخصوص به آنها 
کمک می کنند.

بعضی اطفال 
در نزدیکی 
مکتب خود 
زندگی می 
کنند و می 

توانند پیاده به 
مکتب بروند.

بعضی مکاتب 
برای اطفال 
که انگلیسی 

خوب بلد 
نیستند، 
صنوف 

مخصوص 
زبان انگلیسی 

برگزار می 
کنند.
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یک روز از مکتب به ویکتوریا زنگ زد که یوسف پسرش در مکتب مشکل دارد و چندین بار دیر به 
صنف حاضر شده است. وقتی یوسف به خانه برگشت، مادرش از او پرسید مکتب اورا چگونه تنبیه 

کرده است. پسرش گفت که او رفته با مدیر مکتب در مورد اینکه چرا دیر سر صنف حاضر شده 
صحبت کرده است. ویکتوریا سردرگم شده بود. او احساس کرد که پسرش اصال تنبیه نشده است. یک 
متعلم در کشور مادری تان یا کشور که در آن درخواست پناهندگی داده بودید چگونه تنبیه می شد؟ اگر 
شما به جای ویکتوریا بودید در مورد این وضعیت چه احساس میداشتید؟ آنرا چگونه مدیریت میکردید؟

سازگاری
برای اکثر متعلمین تازه آمده، وقت میگیرد تا خود را با محیط سازگار سازند، بخصوص در سال اول 

مکتب. متعملین در اوایل شاید احساس تنهایی کنند، اما وقتی انگلیسی شان بهتر می شوند دوستان جدید 
پیدا میکنند و در مکتب خود احساس راحتی می کنند.

در خصوص اطفال خود، سواالت ذیر را در نظر بگیرید:

r  فکر میکنید برای اینکه اطفال تان با محیط مکتب در ایاالت متحده سازگار
شوند، با چه چالش های مواجه خواهند شد؟

r به اطفال خود چگونه کمک می کنید تا بتواند این چالش ها را رفع کنند؟

رفتار غیر رســمی متعلمین امریکایی
اکثر متعلمین تازه آمده و والدین شان از رفتار ها و لباس های غیر رسمی متعلمین امریکایی متعجب می 

شوند. مکاتب امریکایی به شاگردان آزادی میدهند تا خود شان انتخاب کنند، اما از آنها نیز توقع میرود 
مقررات مکتب را رعایت کنند. اگر آنها مقررات را نقض کنند، شاید مجبور شوند وقت بیشتری در 

مکتب بمانند و یا نتوانند چند روز به مکتب بروند. تنبیه فزیکی در ایاالت متحده مجاز نمی باشد.

در مورد رفتار اطفال در مکاتب در کشور مادری تان یا کشور که در آن درخواست 
پناهندگی داده بودید فکر کنید.

r آیا انها باید یونیفورم می پوشیدند؟

r  ایا آنها از معلم سوال می کردند، کار گروپی و یا بیشتر اوقات به معلم شان
گوش میدادند؟

r  ایا متعلمین اغلبا از جای به جای میرفتند ویا اکثر روز را در چوکی های خود
می ماندند؟
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چالش های مکتب
بعضی از مکاتب، بخصوص مکاتب بزرگ که در شهر های کالن هستند، 
با مشکالت چون جوانان اوباش، و منازعه بین گروپ های قومی و نژادی 
مواجه هستند. در بعضی مناطق بعضی شاگردان در مکتب اسلحه و مواد 
مخدر می آورند. اگر یک طفل از طرف کسی تهدید می شود، باید از او 

شخص دوری کند وفورا با معلم و یا مشاورش در مکتب صحبت کند.
 

با یک دوست خود در مورد تصویر فوق که یک صنف متعارف 
مکتب ابتدایی را درایاالت متحده نشان می دهد صحبت کنید.

r  چه شباهت های بین این صنف مکتب در ایاالت متحده و صنف
مکتب کشور مادری خود یا کشوری که در آن درخواست پناهندگی 

داده بودید می بینید؟

r چه تفاوت های می بینید؟

r  فکر میکنید این تفاوت ها و شباهت ها در مورد سازگار شدن
اطفال تان در مکتب ایاالت متحده چه میگوید؟

معلمین در ایاالت متحده معتقدند 
که والدین باید در تحصیالت 

اطفال شان دخیل باشند.

اگر فکر میکنید طفل تان در مکتب برای یک مشکل نیاز به کمک 
دارد، در مورد آن با یک نفر در مکتب صحبت کنید!
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دخیــل بودن والدین در تحصیالت اطفال
معلمین در ایاالت متحده به این عقیده هستند که والدین باید در تحصیالت اطفال شان دخیل 
باشند زیرا این کار میتواند در موفقیت اطفال در مکتب کمک کند. مکاتب به والدین کمک 
میکنند تا در مورد تحصیالتاطفال شان آگاهی داشته باشند، و اکثر این مکاتب معلومات را 

به زبان های غیر انگلیسی برای والدینی که انگلیسی تکلم نمیکنند، عرضه مینماید.

در مورد نقش والدین در کشور خود یا کشوری که در آن درخواست پناهندگی داده بودید 
خود فکر کنید.

r چگونه والدین دخیل بودند؟

r آیا والدین از مکاتب دیدار میکردند؟ در کارهای خانگی شان کمک میکردند؟

r آیا گپ زدن با معلمین یا مدیران امری عادی بود؟ اشتراک در جلسات با معلمین؟
 

والدین-معلمین جلسات 
مکتب جلسه ایی را تحت عنوان جلسات والدین-معلمین برای بحث در مورد پیشرفت تعلیمی اطفال شما 
ترتیب میدهد. اگرچه، شما میتوانید هر زمانیکه خواسته باشید تقاضای مالقات با معلمین اطفال خود را 

برای مطرح کردن سواالت و نگرانی هایتان داشته باشید.
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آن تصویر هایی را حلقه نمایید که نمایانگر شیوه دخالت شما در تحصیالت اطفال تان باشد.

حمل و نقل پیاده روی با 
اطفال به طرف بس یا 

مکتب

صنوف انگلیسی کار 
کردن با اطفل تان روی 

کارهای خانگی شان

خانه یابی کردن اطفال به 
یک سفر بیرونی

اشتراک نمودن در 
کنفرانس والدین-معلمین یا 

شب والدین در مکتب

گوش نمودن و سوال 
کردن از اطفال تان 

زمانیکه آنها در مورد 
مکتب صحبت میکنند

داوطلب شدن برای کمک 
در صنوف اطفال تان یا 

در نان چاشت

صحبت کردن با یک معلم 
یا مدیریت مکتب

کمک کردن در یک 
فعالیت خارج از پروگرام 

درسی یا تیم ورزشی 
مکتب

صحبت کردن در مورد 
کشور اصلی تان در 

صنف اطفال تان

عضو شدن در انجمن 
والدین-معلمین (PTA) یا 

اشتراک نمودن در جلسات 
بورد مکتب

سهیم شدن در مراسم های 
خاص، فعالیت ها، یا جمع 

آوری کمک ها

تمام موارد فوق شیوه های خوبی برای دخیل شدن در تحصیالت اطفال تان میباشد.

اکثر آمریکایی ها تحصیالت را 
به عنوان یک پروسه عمری می 

پندارند.
اکثر آمریکایی 
ها تحصیالت 
را به عنوان 
یک پروسه 
عمری می 

پندارند.
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همراه معلمین اطفال تان در مورد چگونگی دخیل شدن شما در پروسه 
تحصیالت اطفال تان صحبت کنید!

مواردی که در مورد مکاتب در ایاالت متحده آموخته اید را مد نظر بگیرید. در مورد 
تفاوت های مکتب در کشور خود یا کشور پناهندگی خود و ایاالت متحده نوشته کنید یا 

رسامی نمایید.

تحصیالت برای افراد بزرگســال
اکثر آمریکایی ها تحصیالت را به عنوان چیزی می پندارند که اشخاص میتوانند در طول عمرشان از آن 

لذت ببرند، و اکثر بزرگساالن در یک مقطع زمانی در یک صنف شامل میشوند. آنها به کار تمام وقت 
خود ادامه میدهند و بعد از اوقات کاری یا آخر هفته به تحصیل می پردازند.

مهاجرین نیز میتوانند در عین کار کردن تحصیالت خود را ادامه بدهند. اداره اسکان مجددتان میتواند 
در حصه پیدا کردن فرصتهای تحصیلی در اجتماع شما از صنوف انگلیسی و دیپلوم لیسه گرفته تا 

تحصیالتمسلکی و حرفه ایی برایتان کمک نماید. داشتن یک تصدیق نامه یا دیپلوم بعد از فراغت از لیسه 
خوب است.

فره پول خود را برای تحصیل کردن در کالج اجتماعی محلی خود ذخیره کرده است. اما صنفی که 
میخواهد بخواند زمانی برگزار میشود که او سر کار است.فره باید چی کار کند؟
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بعضی فرصتهای تحصیلی که بزرگساالن میتوانند 
در اجتماع خود پیدا کنند در ذیل ذکر شده است:

صنوف انگلیســی و ســواد آموزی. این صنوف به 
شما کمک میکند تا انگلیسی بیاموزید. (برای کسب 
معلومات بیشتر در مورد صنوف انگلیسی به فصل 

13 مراجعه کنید.)

دیگر صنف تحصیلی بزرگســاالن. پروگرام های 
تحصیلی بزرگساالن صنوف مختلف را برای عامه 

مردم فراهم میکند. مضامین شامل دفترداری و 
حسابداری، مهارتهای منشی گری، مهارتهای کامپیوتر، و زبان های خارجی میباشد.

صنوف آمادگی دیپلوم انکشاف تحصیلی عمومی )GED - General Education Development(. این 
صنوف به آن عده بزرگساالنی که تا حال دوره لیسه را تکمیل نکرده اند کمک میکند تا دیپلوم دوره لیسه 
را بدست آورند. مهاجرینی که در کشور خود دوره لیسه را تکمیل نکرده اند یا دیپلوم فراغت از لیسه را 

ندارند میتوانند برای بدست آوردن دیپلوم GED درس بخوانند.

مکاتب مســلکی و تخنیکی. این مکاتب اشــخاص را برای وظایف مســلکی آموزش میدهد، مانند مســتری 
موتر، برنامه نویس کامپیوتر، و معاون صحی و دندان. این مکاتب بجای صدور دیپلوم برای فارغین 

خود تصدیق نامه صادر میکند.

موی وین در کشور خودش یک مستری بود. در ایاالت متحده، او اولین شغلی که میتوانست را قبول کرد 
و در یک فروشگاه تاقچه ها را انبار میکرد. موی وین در مورد یک پروگرام تعلیمی مستری مطلع شد، 
اما برای سپری کردن این دوره آموزشی باید نیمه وقت کار میکرد. اگر شما بجای موی وین می بودید، 

در مورد چی مواردی برای تصمیم گرفتن فکر می کردید؟

 

کالــج هــا و پوهنتــون ها. دو نوع اصلی تحصیالت عالی در 
ایاالت متحده وجود دارد: کالج های اجتماعی (دارنده پروگرام 
های 2 ساله) و کالج ها و پوهنتون های 4 ساله. پروسه داخله 
گرفتن میتواند پیچیده، هزینه بر، و زمان بر باشد. کالج های 
اجتماعی زیاد گران نیستند ولی پوهنتون های 4 ساله بسیار 

هزینه بر هستند. اکثر کالج ها و پوهنتون ها دفاتر خاص برای 
فراهم کردن معلومات در مورد کمک های مالی برای شاگردان 

مستحق دارند. اکثر محصلین پوهنتون باید هزینه های زندگی 
خود را پرداخت کنند.

تحصیالت عالی 
بسیار هزینه بر 

میباشد.
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آن فرصتهای تحصیلی برزگساالن که در صفحه قبل ذکر شده است و شما یا کسی در فامیل 
شما به آنها عالقمند باشد را حلقه کنید.

چگونه بعضی فرصتهای تحصیلی در ایاالت متحده برای شما یا دیگر عضو فامیل شما 
مفید خواهد بود؟
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تحصیالت14

خالصه*
با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. انگلیسی.

آیا تحصیالت در مکاتب عامه ایاالت متحده برای اطفال رایگان است؟  .1

بلی. الف. 

نخیر. ب. 

شیوه تدریس آمریکایی بطور کلی شامل کدام موارد میشود؟  .2

پرسیدن سوال. الف. 

مباحثه. ب. 

سخنرانی های طوالنی. ج. 

گزینه های الف و ب د. 

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 222 آمده است.
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در تمام مکاتب عامه ایاالت متحده شاگردان ملزم به پوشیدن یونیفورم هستند.  .3

صحیح. الف. 

غلط. ب. 

دوست شما از رفتن به جلسه والدین-معلمین مکتب طفل خود خجالت میکشد و دلیل آن این   .4
است که انگلیسی صحبت نمیتواند. آیا او باید به هر صورت برود؟

نخیر، او باید قبل از مالقات معلمین طفل خود انگلیسی بیاموزد. الف. 

بلی، او ضرورت ندارد تا به اندازه زیادی انگلیسی بداند تا جلسه اشتراک کند، بخاطریکه  ب. 
اکثر مکاتب معلومات را برای والدین غیر انگلیسی زبان با در نظر داشت زبان مربوطه 

شان فراهم میکند.

آمریکایی ها به این عقیده اند که شما فقط در دوران جوانی میتوانید علم بیاموزید.  .5

صحیح. الف. 

غلط. آمریکایی ها به این عقیده اند که برای یادگیری هیچگاه پیر نیستید. ب. 



1
5

برای اکثر مهاجرین، اسکان مجدد اغلبا یک پروسه طوالنی و 
پر چالش می باشد، اما با صبر ورفتار مثبت شما زندگی خوب و 

راحتی در اجتماع جدید تان خواهید داشت. مهاجرین زیادی وجود 
دارند که همه چیز خود را رها کردند وبرای خود زندگی جدیدی 

در ایاالت متحده ساختند. حاال آنها انگلیسی صحبت می کنند، و از 
خود خانه و تجارت دارند. به یاد داشته باشید، همانطور که چالش 

های پیش روی تان قرار دارد، فرصت های نیز وجود دارد.

فصل پانزدهم
سیر دوامدار

پانزدهم فصل 
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15
در فصل اول، شما بعضی چیز های که در مورد زندگی در ایاالت متحده شنیده بودید را 
مشخص کردید. واقعیت داشت؟ چه چیز هایی واقعیت نداشت؟ حاال در مورد زندگی در 

ایاالت متحده چه میگوئید؟

به صفحه 8 بروید و فعالیت را تکمیل کنید.
 

همانطور که حاال میبینید، در باره چیزهای زیادی باید فکر کنید و آنها را در نظر بگیرید. کار کردن 
با اداره اسکان مجدد، و استفاده از دیگر خدمات اجتماعی، یاد گیری زبان انگلیسی، پیدا کردن شغل که 
خود و فامیل خود را حمایت کنید، مقابله با فرهنگ جدید، ادامه تحصیل تان، فهمیدن و استفاده کردن از 
سیستم صحی، گشت و گذار بدون کمک دیگران، زندگی در خانه و اجتماع راحت، یاد گیری در مورد 

ایاالت متحده، و تمرین حقوق و مسئولیت ها... و این لیست همچنان ادامه دارد.

فرصت های نو و هیجان انگیز زیادی برایتان وجود خواهد بود!

پانزدهم فصل 
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در جدول ذیل، در ستون وسطی ایده های خود را نوشته کرده یا رسم کنید و به سواالت 
پاسخ دهید.

 امروز چه تاریخی است؟

________________

6 الی 12 ماه بعد از اولین بار که در این 
جدول نوشته کردید، امروز چه تاریخی 

است؟

________________

اهداف و اولویت های تان   .1
در ماه اول در ایاالت متحده 

چیست؟

اهداف و اولویت های تان در   .2
6 ماه اول در ایاالت متحده 

چیست؟

اهداف و اولویت های تان   .3
در سال اول در ایاالت متحده 

چیست؟

اهداف و اولویت های تان در   .4
2 سال اول در ایاالت متحده 

چیست؟

اهداف بلند مدت تان چیست؟  .5
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6 ماه یا یک سال بعد به این جدول مراجعه کنید. ببنید در کجا قرار دارید و ستون سمت 

راست را خانه پری کنید. و سپس در مورد موارد ذیل فکر کنید:

r اهداف شما چطور تغییر کرده است؟

r وقتی بار اول این جدول را پر میکردید، احساس تان در مورد اسکان مجدد چه بود؟

r فعال چه احساس دارید؟

r چه احساس های نسبت به اسکان مجدد تغییر کرده است؟
 

به خاطر داشتن پیام های ذیل به شما کمک می کند تجربه ای اسکان مجدد بهتری داشته 
باشید:

r  خود اتکا باشید. نقش فعال داشتن در اسکان مجدد تان به شما کمک می کند بهتر
سازگار شوید.

r  انگلیسی یاد بگیرید. یاد داشتن زبان انگلیسی به شما اجازه می دهد بطور مستقیم با
مردم اطراف تان صحبت کنید و می توانید خدمات که الزم دارید را درخواست نمایید.

r  اولین شغل که برای شما پیشنهاد می شود را قبول کنید. داشتن شغل حتی اگر مطابق
رشته ای تان نباشد، به شما کمک می کند پول ذخیره کنید و هرچه زودتر خود و 

فامیل خود را حمایت کنید.

r  با اداره اسکان مجدد خود همکاری کنید. کارکنان اداره اسکان مجدد به مهاجرین
زیادی قبل از شما کمک کرده در اجتماع جدید شان موفق شوند. آنها دانش و تجربه 

کارکردن با مهاجرین را دارد، به حرف های آنها خوب گوش کنید و نگرانی های 
خود را با آنها شریک سازید.

 

افرادی زیادی در اطراف تان وجود دارد که میخواهند شما موفق شوید. این افراد شامل فامیل، اجتماع و 
اداره اسکان مجدد تان می شود.

شما توسط افراد زیادی حمایت می شوید. آنها میخواهند شما موفق شوید!



216

پانزدهم فصل  سیر دوامدار15

سیر اسکان مجدد خود را در جدول ذیل نوشته یا رسم کنید.

به عنوان یک فرد بزرگسال در کشور مادری ام...به عنوان یک طفل در کشور مادری ام...

ماه اول در ایاالت متحده...در کشور که درخواست پناهندگی داده بودم...

پنج سال اول در ایاالت متحده...سال اول در ایاالت متحده...
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خالصه*

با نشانی کردن انتخاب درست، به سوال های ذیل جواب دهید. در اینجا یک مثال می آوریم:

اکثریت مردم در ایاالت متحده به کدام زبان تکلم می کنند؟

الف. چینایی.

انگلیسی.  

 

ب. 

جرمنی. ج. 

اکثر مردم در ایاالت متحده به زبان انگلیسی تکلم می کنند. بنابرین جواب درست گزینه ب است. انگلیسی.

شما چطور می توانید خود اتکا شوید؟  .1

پیدا کردن یک شغل. الف. 

سوال کردن در باره چیزی که نمی فهمید. ب. 

پیدا کردن چیزهای اطراف تان، مثل سوپرمارکت و کتابخانه. ج. 

یکی یا تمام موارد فوق. د. 

در ذیل چندین روش برای تمرین کردن انگلیسی می باشد. کدام روش فکر میکنید برای تان راحت تر است؟  .2

اشتراک کردن در صنف های انگلیسی. الف. 

خواندن با یک شخص رضاکار. ب. 

تماشا کردن فلم یا برنامه های تلویزیونی به زبان انگلیسی. ج. 

تمرین کردن انگلیسی هر روز به مدت 10 دقیقه با صحبت کردن، گوش کردن، و خواندن انگلیسی. د. 

* جواب های صحیح در ضمیمه الف در صفحه 222 آمده است.
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چرا مهم است اولین شغلی که به شما پیشنهاد میشود را قبول کنید؟  .3

الف. شاید شغل دیگری برای مدتی برای تان پیدا نشود.

که بتوانید فامیل خود را حمایت کنید. ب. 

که بتوانید مخارج خود را پرداخت کنید. ج. 

یکی یا تمام موارد فوق. د. 

در ذیل بعضی روش های آمده که می توانید همراه اداره اسکان مجدد تان کار کنید. فکر   .4
میکنید کدام یکی مهمتر است؟

الف. به موقع حاضر شدن به وعده مالقات ها.

سوال کردن. ب. 

به دقت گوش کردن به حرف های که کارکنان اداره اسکان مجدد برای تان میگویند. ج. 

شریک ساختن نگرانی ها، ترس ها، و امید ها با کارکنان اداره اسکان مجدد. د. 
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فصل 1
خالصه صفحه 12: 1. صحیح 2. صحیح 3. غلط 4. صحیح 5. صحیح  »

6. غلط 7. صحیح 8. غلط 9. صحیح 10. صحیح 11. صحیح 12. صحیح  

فصل 2
خالصه صفحه 23: 1. ب 2. ه 3. ه 4. ج 5. ب  »

فصل 3
مطابقت فعالیت ها در صفحه 34: 1. الف 2. ج 3. ب  »

خالصه صفحه 41: 1. الف 2. ب 3. ه 4. ب 5. د 6. ب  »

فصل 4
خالصه صفحه 55: 1. صحیح 2. غلط 3. غلط 4. صحیح 5. صحیح 6. غلط  »

فصل 5
انواع فعالیت خانه یابی صفحه 59: 1. ب 2. د 3. الف 4. ج  »

فعالیت ایمنی خانه صفحه 63: 1. د 2. ج 3. الف 4. ه 5. ب  »
خالصه صحفه 66: 1. د 2. الف 3. د 4. د 5. ب  »

فصل 6
مطابقت فعالیت های خدمات عاجل در صحفه 73: 1. ج 2. الف 3. ب  »

فعالیت وضعیت های عاجل در صفحه 74: 1. بلی، به اطفائیه زنگ بزنید. 2. نه، مناسب ترین راه   »
این است که به والیدن دختر زنگ بزنید یا به دم خانه اش بروید و شخصا همرای شان صحبت کنید. 

3. امبوالنس درخواست کنید. 4. نه، اگر بعد اینکه همه جا را چک کردید آتش دیده نشده، احتماال 
بطری اش خراب شده و باید بطری آن را تبدیل کنید. 5. به پولیس زنگ بزنید. 6. نه، اگر خود تان 

می توانید آنرا در خانه تداوی کنید، الزم نیست به شماره 911 زنگ بزنید.

خالصه صفحه 77: 1. د 2. ب 3. ب 4. الف 5. الف  »

کلید سواالت
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فصل 7
«  فعالیت مطابقت دادن عالئم ترافیکی در صفحه 85: 1. ج 2. ه 3. ب 4. الف 5. د

خالصه صفحه 88: 1. ه 2. الف 3. د 4. الف 5. ه  »

فصل 8
فعالیت مطابقت دادن نگرانی های صحی در صفحه 95:  »

1. ب 2. الف 3. ب 4. الف 5. ج 6. ج  »
«  فعالیت مطابقت دادن نگرانی های صحی 2 در صفحه 96: 1. ب 2. ج 3. الف

فعالیت مطابقت دادن عالئم صحی در صفحه 97: 1. و 2. الف 3. د 4. ب 5. ج 6. ه  »
فعالیت مطابقت دادن بیمه در صفحه 98: 1. ب 2. الف 3. الف  »

فعالیت غذا های صحی در صفحه 102:   » 
 غذا های صحی )این گزینه ها را حلقه کنید(: ب ج ه ز ی ک

غذا های غیر صحی )چلیپا کنید(: الف د و ح ط
خالصه صفحه 106: 1. الف 2. ه 3. الف 4. ه 5. ب  »

فصل 9
فعالیت نیاز ها در صفحه 114:  »

چیز های که فامیل شما نیاز دارد )حلقه کنید(: الف ب ج د ه و ز ح  
چیز های که فامیل شما نیاز ندارد اما احتماال بخواهد )چلیپا کنید(: ج و ط ی  

فعالیت های مالیات در صفحه 118:  »

مالیات های که احتماال پرداخت می کند )حلقه کنید(: الف ب ه ح  
مالیات پرداخت نمی کند: ج د و ز  

خالصه صفحه 124: 1. د 2. ب 3. ه 4. ب 5. الف  »

فصل 10
خالصه صفحه 141: 1. الف 2. ه 3. الف 4. ه 5. د  »
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فصل 11
فعالیت وضعیت حقوق و وجایب مهاجرین در صفحه 156:  »

• حقوق:  

درخواست برای یکجا شدن فامیل: همه (مهاجرین، دارندگان کارت سبز، شهروندان)
درخواست برای کمک عامه: همه

مکتب رفتن و کار کردن: همه
آزادانه سفر کردن در داخل ایاالت متحده: همه

سفر به خارج از ایاالت متحده بدون اجازه: دارندگان کارت سبز، شهروندان
رای دادن: شهروندان

• مسئولیت ها:  

فهمیدن و رعایت قوانین: همه
پرداخت مالیات: همه

ثبت نام در اداره نظام وظیفه در صورتیکه شخص ذکور بین سن 18 و 25 سال باشد: همه
احترام گذاشتن به حقوق دیگران: همه

انجام وظیفه به عنوان هئیت منصفه در یک محکمه: شهروندان
حمایت و تامین اطفال تان: همه

خالصه صفحه 158:  »
1. صحیح 2. صحیح 3. غلط 4. صحیح 5. غلط 6. صحیح 7. صحیح 8. غلط  

فصل 12
فعالیت مطابقت دادن انواع شغل ها در صفحه 163: 1. ب 2. ج 3. الف  »

خالصه 181:  »
1. صحیح 2. غلط 3. صحیح 4. صحیح 5. صحیح 6. صحیح 7. صحیح 8. غلط  

فصل 13
خالصه صفحه 194: 1. ب 2. ه 3. الف 4. د 5. الف  »

فصل 14
خالصه صفحه 210: 1. الف 2. د 3. ب 4. ب 5. ب  »

فصل 15
خالصه صفحه 217: 1. د 2. یکی یا تمام موارد 3. د 4. یکی یا تمام موارد  »
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واژه نامه اصطالحات عام اسکان مجدد
اصطالحات ذیل با اسکان مجدد مهاجرین در ایاالت متحده مرتبط میباشند:

بیمه موتر )CAR INSURANCE(: یک قرارداد 
مالی بین صاحب موتر و شرکت بیمه. در قرارداد، 
دریور موافقت می کند تا مقدار پول معین را بطور 

ماهانه به شرکت بیمه پرداخت کند و شرکت بیمه 
موافقت می کند هر گاه شخص دریور تصادف کند، 
هر گونه مصارفی که دریور در آن دخیل باشد را 

پرداخت کند. در اکثر ایالت ها، دریوران باید برای 
موتر خود بیمه بگیرند.

 CASE( منیجر دوسیه یا کار کن دوسیه
MANAGER or CASE WORkER(: یک 

شخص در اداره خدمات اجتماعی که به مهاجرین 
کمک می کند خدمات مورد نیاز خویش را دریافت 

کنند. 

 CULTURAL( جهت دهی فرهنگی
ORIENTATION [CO](: پروسه یاد گیری در 
مورد زندگی در مورد ایاالت متحده. این پروسه 

در خارج شروع می شود و در داخل ایاالت متحده 
ادامه پیدا می کند. 

 DEPARTMENT( اداره صحت و خدمات بشری
 OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
[HHS](: یک اداره دولتی می باشد که هزینه های 

خدمات صحی و اجتماعی را، بخصوص برای 
افراد مستحق ارائه می کند. 

 DEPARTMENT OF( وزارت خارجه
STATE(: یک اداره دولتی که پروگرام پذیرش 

مهاجرین، بخصوص پروگرام پذیرش و جابجای 
(Recenption and Placement - R&P) را 

اداره می کند. 

دریوری کردن در حال نشگی/بر اثر استفاده 
 DRIVING UNDER THE( از مواد الکلی

 INFLUENCE [DUI]/DRIVING WHILE
INTOXICATED [DWI](: عبارت از دریوری 

کردن موتر یا وسیله نقلیه دیگر در حالت نشئگی بر 
اثر استفاده از مواد الکلی/ یا مواد مخدر می باشد.

 :)EMERGENCy SERVICES( خدمات عاجل
خدمات که به مردم در مواقع عاجل کمک می کند 

مثل اطفائیه، جرائم، و مشکالت صحی جدی و 
وخیم. سه نوع مرسوم خدمات عاجل عبارتند از 

اطفائیه، پولیس و آمبوالنس. 

 EMPLOyMENT( کارت اجازه کار
 AUTHORIZATION DOCUMENT

[EAD](: عبارت از کارتی می باشد که توسط 
دولت صادر می شود و به صاحب کارت اجازه 
می دهد به مدت مشخص در ایاالت متحده تحت 

وضعیت مهاجرت معین کار کند. کارت EAD را 
اصطالحا جواز کار نیز می گویند.

صنف های انگلیسی به عنوان زبان دوم 
 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE(

CLASSES [ESL](: صنف های انگلیسی برای 
اطفال و بزرگساالن که زبان مادری شان انگلیسی 

نیست.

 ETHNIC( سازمان های مردمی قومی
 COMMUNITy-BASED

ORGANIZATIONS [ECBOs](: سازمان های 
مردمی می باشد که توسط مهاجرین قبلی تمویل می 

شود تا به مهاجرین تازه آمده کمک کند. 

 FOOD STAMP( پروگرام کمک غذایی
PROGRAM(: یک پروگرام دولتی می باشد 
که به فامیل های کم درآمد کمک می کند برای 
خود غذا تهیه کند. عنوان رسمی این پروگرام 

 Supplemental) برنامه کمک غذایی تکمیلی یا
 (Nutrition Assistance Program - SNAP

می باشد. 
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دیپلوم انکشاف تحصیالت عمومی 
 GENERAL EDUCATION(

 :)DEVELOPMENT [GED] DIPLOMA
یک دیپلوم برای بزرگساالن می باشد که بطور 
عمومی به عنوان دیپلوم لیسه پذیرفته می شود.

کارت سبز )GREEN CARD(: همچنان به 
عنوان کارت اقامت دائمی شناخته می شود. 

این کارت توست اداره USCIS صادر (تعریف 
USCIS را در صفحه 225 مشاهده کنید) برای 
کسانی صادر می شود که تابعیت ایاالت متحده 

را ندارند و این سند نشان دهنده اجازه اقامت 
دائم صاحب کارت در ایاالت متحده می باشد. به 

شخص دارنده این کارت اصطالحاً مقیم دائمی 
قانونی یا (LPR) گفته می شود. 

 :)HEALTH INSURANCE( بیمه صحی
قراردادی است که مطابق آن هزینه های آسیب 
ها یا مریضی پرداخت می شود. پرداخت بیمه 
صحی توسط کارفرما، خود شخص یا هر دو 

طرف صورت میگیرد. 

ناقل )IMMIGRANT(: شخصی که به یک 
کشور دیگر میرود تا بطور دائم در آن زندگی 

کند.

سازمان بین المللی مهاجرت 
 INTERNATIONAL ORGANIZATION(
FOR MIGRATION [IOM](: یک سازمان 
بین المللی است که جابجایی منظم انسانی افراد 
را از کشوری به کشور دیگر تسهیل می بخشد.

بیمه صحی دولتی )MEDICAID(: یک 
پروگرام دولتی بیمه صحی است برای خانواده 

های کم درآمد که واجد شرایط این پروگرام 
باشد، را پوشش می دهد. 

 :)MEDICARE( بیمه صحی برای افراد مسن
پروگرام دولتی می باشد که بیمه صحی افراد 
باالی 65 سال یا افراد که زیر 65 سال بوده 
و دارای معلولیت های مشخص می باشد را 

پوشش می دهد.

 OFFICE OF( اداره اسکان مجدد مهاجرین
 :)REFUGEE RESETTLEMENT [ORR]
یک اداره دولتی تحت وزارت صحت و خدمات 
اجتماعی می باشد، که به مهاجرین از پروگرام 

های امتیاز مالی کمک می کند.

تعدد زوجات )POLyGAMy(: داشتن بیشتر 
از یک همسر در یک زمان را تعدد زوجات 

می گویند. تعدد زوجات در ایاالت متحده غیر 
قانونی می باشد.

نقطه ورودی )PORT OF ENTRy(: جای که 
یک شخص بطور قانونی وارد یک کشور می 

شود.

 :)PROMISSORy NOTE( یادداشت تعهد
سندی که یک طرف به طرف دیگر تعهد می 

سپارد که مقدار معین پول به طرف دیگر 
پرداخت کند. یادداشت تعهد معموال برای 

پرداخت قسط می باشد.

 RECEPTION( پروگرام پذیریش و جابجایی
 :)AND PLACEMENT PROGRAM

پروگرام وزارت خارجه می باشد که به 
مهاجرین تازه آمده کمک می کند خدمات اساسی 

مورد نیاز خویش را دریافت کند تا زندگی 
اسکان مجدد در اجتماع جدید را شروع کنند.

مهاجر )REFUGEE(: شخصی که مجبور شده 
است کشور مادری خود را به خاطر فرار از 

کشته شدن ترک کند. تعریف کامل که از پناهجو 
توسط اداره مهاجرت ملل متحد صورت گرفته 

عبارت است از "کسی که از ترس مورد پیگرد 
قرار گرفتن به خاطر تفاوت نژادی،مذهبی، 

ملیت، عضویت در یک گروپ خاص یا عقیده 
سیاسی اش به خارج از کشور خود فرار می 
کند، و به خاطر این ترس دوست ندارد خود 

را به کشور که از آن مورد تهدید قرار میگرد، 
بسپارد" می باشد. 
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 REFUGEE CASH( کمک نقدی مهاجری
ASSISTANCE [RCA](: یک پروگرام دولتی 

می باشد که به مهاجرین مجرد یا زوج های که طفل 
ندارند کمک نقدی موقت ارائه می کند.

اسکان مجدد )RESETTLEMENT(: پروسه 
اسکان دائمی در یک کشور.

 RESETTLEMENT( اداره اسکان مجدد
AGENCy(: اداره که خدمات اساسی پذیریش و 

جابجایی را برای مهاجرین ارائه می کند. این اداره 
ها می توانند خدمات بیشتر نیز ارائه کنند.

 RESETTLEMENT( مرکز حمایوی اسکان مجدد
SUPPORT CENTER [RSC](: مرکزی که 

به مهاجرین کمک می کند برای اسکان مجدد در 
ایاالت متحده درخواست بدهند. این مرکز خدمات 

قبل از حرکت مهاجرین را نیز ارائه می کنند، مثل 
خدمات جهت دهی فرهنگی.

 :)SELECTIVE SERVICE( اداره نظام وظیفه
یک اداره دولتی می باشد که افراد را برای خدمت 

نظامی فرا میخواند، بخصوص در زمان جنگ. 
مردان بین 18 الی 25 ساله باید به این اداره خود را 

ثبت نام کنند. 

 :)SERVICE PROVIDER( فراهم کننده خدمات
یک اداره یا سازمان برای مردم که خدمت یا خدمات 

ارائه میکند.

 :)SEXUAL HARASSMENT( آزار جنسی
عبارت می باشد از هر رفتار که به خاطر طبیعت 
جنسی شخص همراه وی صورت میگرد که باعث 
می شود شخص احساس ترس کند و راحت نباشد.

 SOCIAL SECURITy( کارت امنیت اجتماعی
CARD(: کارتی می باشد که از طرف دولت صادر 

می شود و شماره امنیت اجتماعی شخص روی آن 
چاپ شده می باشد. کارت امنیت اجتماعی بسیار 
مهم می باشد، چون با این کارت می شود شغل 

گرفت و بعضی از خدمات دولتی را دریافت نمود.

کمک موقت به فامیل های نیازمند 
 TEMPORARy ASSISTANCE TO(

NEEDy FAMILIES [TANF](: پروگرام دولتی 
می باشد که برای فامیل های کم درآمد و دارای طفل 

کمک مالی موقت ارائه می کند.

کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل 
 THE UN REFUGEE AGENCy( متحد

[UNHCR](: یک اداره بین المللی می باشد که بر 
حفاظت از مهاجرین نظارت می کند و برای پیدا 

کردن راه حل ها برای مشکالتی که مهاجرین را در 
سراسر دنیا متاثر می سازد، تالش می کند.

 U.S.( خدمات مهاجرت و شهروندی ایاالت متحده
 CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

SERVICES [USCIS](: یک اداره دولتی که بر 
مهاجرت قانونی به ایاالت متحده نظارت می کند. 
این اداره همچنین به مهاجرین تازه آمده کمک می 

کند تا معلومات و ابزارهایی که بتواند اقامت دائمی 
یا شهروندی ایاالت متحده را کسب کنند، را به دست 

بیاورند. 
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چهره های احساسات
شاید بعضی وقت ها مشکل داشته باشید که نظرات خود را بیان کنید. چهره های ذیل شاید به شما کمک 

کند بعضی از احساساتی که در زمان اسکان مجدد تجربه می کنید را شناسایی کنید.

ضمیمه ج

ناراحت

هیجانی 

توهین شده

ترسیده

کسل

خوب

نگران

متعجب

سردرگم

خوشحال

مفتخر

شکرگزار

کنجکاو

بی صبر

غمگین

مضطرب





به ایاالت متحده خوش آمدید: این کتاب راهنمای مهاجرین حاوی معلومات مفید جهت کمک 
نمودن به مهاجرین در ماه های اول اقامت شان در ایاالت متحده میباشد. کتاب مذکور به 

موضوعاتی چون توقعات مهاجرین در زمان اسکان در خانه نو شان، جستجوی کار، مالقات 
با مردم در ایاالت متحده و عادت کردن با فرهنگ و جامعه آمریکا می پردازد. موضوعات 

بحث شده شامل است بر:

این کتاب راهنما همچنین شامل فعالیت ها، خود ارزیابی ها، و کلمات و عبارات  بیشتر 
استفاده شده انگلیسی میباشد.

مدیریت پول

عادت کردن با فرهنگ و نقش های متغییر

حقوق و وجایب مطابق قوانین ایاالت متحده

کاریابی
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تحصیالت
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سیر اسکان مجدد

ایاالت متحده و فرهنگ آمریکایی

سفر به ایاالت متحده

اداره اسکان مجدد

خانه یابی

خدمات اجتماعی

حمل و نقل

مراقبت صحی
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