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مصادر مفيدة لالجئني

عليك أن تتعلم أمورا كثيرة وأنت تستعد لالستقرار في الواليات المتحدة. نضع بين يديك 
عشرة معلومات رئيسية تحتاجها في بداية حياتك الجديدة هنا:

هل تستعد لالنتقال إلى الواليات المتحدة واالستقرار فيها؟ 

1 ستجد َمْن يستقبلَك في المطار لدى وصولك إلى  
محطتك النهائية. وسُيْطلُب منك قبل المغادرة التوقيع 

على َسَنٍد )تعهد مالي( تلتزم بموجبه بتسديد تكلفة 
بطاقة السفر جّوًا إلى الواليات المتحدة.

2 من الطبيعي أن تصاب بصدمة ثقافية وأن تواجه تحديات لدى انتقالك إلى الواليات المتحدة. لمساعدتك على  
التكيف مع وضعك، عليك أن تتعلم اللغة اإلنجليزية وأن تتعرف على أشخاص جدد وأن تستكشف سمات 

مجتمعك الجديد. 

3 تتكفل وكالة إعادة التوطين المحلية بتقديم الخدمات  
األساسية لتلبية احتياجاتك األولية. إن كنت مؤهال 

للحصول على خدمات إضافية، ستحيلك الوكالة 
إلى جهات تقدم لك هذه الخدمات. احِرْص أن تكون 
عالقتك بموظفي وكالة إعادة التوطين إيجابية وحاِوْل 

أن تحقق أكبر قدٍر من االستفادة منها. 

4 المساعدة العامة محدودة ويعتمد الدعم الذي  
ستتلقاه على حجم اسرتك ومكان إقامتك. تختلف 
استحقاقات األسر بين حالة وأخرى. لذا، ال ُتقاِرْن 

استحقاقاتك بتلك التي يحصل عليها آخرون.
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5 ُن لك سكنك لدى وصولك إلى الواليات المتحدة.   سيَؤمَّ
قد يكون هذا السكن شقة، وقد ال يكون الخيار األمثل، 
لكنه سكن نظيف وآمن وتكلفته معقولة. تشكل تكاليف 

السكن الجزء األكبر من تكاليفك الشهرية. 

6 تكلفة المعيشة في الواليات المتحدة مرتفعة. لذا فإن  
إيجادك عمال يظل الطريقة األسرع لتحقيق االكتفاء 
الذاتي. من المهم أن تقبل بأول فرصة عمل ُتعرُض 
عليك حتى وإن لم يكن هذا العمل مهنتك الُمختارة.

7 في حاالت الطوارئ، يرجى االتصال هاتفيا برقم  
911 إلبالغ موظف المقسم بحاجتك إلى الشرطة 

"بوليس"، أو فوج اإلطفاء "فاير"، أو اإلسعاف 
"آمبيوالنس"، وإعطائه عنوانك.  

8 في الواليات المتحدة، يحمي القانون حقوق جميع الناس.  
لذا يجب عليك أن تعرف القانون وتلتزم بأحكامه. الجهُل 

بالقانون ال يعفيك من العقوبة إذا خالفت القانون.

9 نظام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة معقد.  
سُتمنح خالل األشهر االثنتي عشرة األولى تأمينا 

صحيا. بوسع موظفي إعادة التوطين تقديم معلومات 
إضافية لك والرد على أسئلتك. 

10 حافظ على وثائقك الشخصية والمعلومات الواردة فيها  
ومنها وثائق المنظمة الدولية للهجرة وجوازات السفر 

ورقم حسابك المصرفي ورقم الضمان االجتماعي. كن 
حذرًا إن ُطلب منك اإلفصاح عن أية معلومات سرية سواء 

حدث ذلك وجها لوجه أو عبر منصة إليكترونية.

Settle In هو الموقع األفضل للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول إعادة التوطين في الواليات 
المتحدة األمريكية. الموقع متوفر بلغات عديدة ويحتوي على فيديوهات ونشرات سمعية/بودكاست وغيرها من 

الموارد التي تتناول موضوعات مختلفة عن الحياة في الواليات المتحدة.

Settle In هل لديك أية أسئلة أخرى؟ بإمكانك الحصول على المزيد من المعلومات على
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